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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

2012–2013 
Eği  m-Öğre  m Yılı 

Akademik Açılış 
Töreni Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi Mavi 

Salon’da yapıldı. 
Tören, Kurupelit 

Kampüsünde 
bulunan Atatürk 
Büstü’ne çelenk 

sunumuyla 
başladı.

Törene; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanı Ali Telli, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, İl Jandarma Komu-

tanı, İl Emniyet Müdürü, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve 
Prof. Dr. Mahmut Aydın ile fakülte dekanlar, öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Saygı duruşu ve İs  klal Marşı ile başlayan program, Öğre  m görevlisi Aynur Özgür yöne  mindeki, 
OMÜ Güzel Sanatlar Eği  mi Bölümü Müzik Eği  mi Anabilim Dalı Çoksesli Korosu tara  ndan verilen mini 
konserle devam e   .

OMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM 
YILI AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİ

- özenilen üniversite -2
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Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
“Hepiniz 2012-2013 Akademik Yılı Açılış Törenine hoş geldi-
niz. Geç  ğimiz dört yılda üniversitemiz adına yapılanlar için 
tüm üniversite mensuplarına, şehrimizin üst protokolüne, sivil 
toplum kuruluşlarına ve tüm Samsun halkına teşekkür ediyo-
rum. Bu dört yıl süresince her türlü desteği gördük, bu yüzden 
rahat çalış  k. Hayırseverlerden büyük destek gördük ve gör-
meye devam ediyoruz. Bu yüzden kendimi şanslı sayıyorum.” 
dedi. 

OMÜ’nün fi ziki, sosyal ve kültürel yönden gelişmesinin ya-
nında bilimsel çalışmalarla da ön plana çık  ğını anlatan Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, sözlerine hayırseverlerin destekleriyle 
tamamlanan işlerden bahsederek devam e   . Rektör Akan, 
“Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’nu yap  ran Cemal 
Yeşilyurt’a ve Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’ni yap  ran Mus-
tafa Kemal Güneşdoğdu’ya aynı zamanda yapımı devam eden 

Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’ni yap  ran Kaya Aşçı’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca açılışı geçen ha  a yapılan bin kişilik 
kız öğrenci yurdu için Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a teşekkür ediyorum. 2008 yılında 21.000 öğrenciyle eği  me devam 
edilen üniversitemizde, bugün 42.000 öğrenciyle eği  me devam edilmektedir. Ayrıca üniversitemiz, öğre  m üyesi başına 
düşen öğrenci sayısı bakımından ortalamanın oldukça üstündedir. ” dedi. 

2013 yılında tamamlanması beklenilen ya  rımlar hakkında bilgi aktaran Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan; Terme ve Kavak 
Meslek Yüksekokulları ile Turizm, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Diş Hekimliği Fakülteleri; Teknopark, Heliport, Otopark ve 
Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezi binalarının biteceğini kayde   . Rektör Akan, “Bunlar haricinde Kredi Yurtlar Kurumunun 
yapacağı 2 bin kişilik yurt için de arazi tahsisi yapıldı. Sanıyorum bu sene ya da önümüzdeki sene  inşaa  na başlanır. İlçe-
lerimizdeki yurt çalışmalarımız da devam ediyor. Bunlar bi   ğinde OMÜ, özenilen bir üniversite haline kavuşmuş olacak” 
açıklamasında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “2012’de kendi döner sermayemizden ayrılan paydan yaklaşık 6 milyon 400 bin TL 280 
projeye ayrıldı. TÜBİTAK tara  ndan yapılan proje desteği 1 milyon 800 bin TL civarındadır. AB projelerinden bu zamana 
kadar sağlanan katkı ise 430 bin Euro civarındadır. Üniversitelerde öğre  m üyelerinin TÜBİTAK’a proje sunmalarının ya-
saklandığı dönemler yaşanmış  r. Bu Türkiye’nin önünü  kayacak bir anlayış  r. Biz, öğre  m üyelerimize proje sunmaları 
için her şekilde desteği sağlamaya çalış  k. Bu amaçla birçok uygulama araş  rma merkezimiz vardı ve bunlara yenileri de 
ekleniyor. Samsun’un çok geç kaldığı bir alan olan Teknopark inşaa   da devam ediyor.” şeklinde konuştu.

ANMA-KUTLAMA
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Tıp Fakültesi’ne bağlı hastane hakkında da bilgiler veren Rektör Akan konuşmasına şöyle devam e   ; “Hastanemizin 
ameliyathaneleri modernleş  rildi. Buralar çok iyi durumda değildi, yeterli değildi. Şimdi 21 ameliyathane ile üniversite has-
tanemiz daha modern bir hal aldı. Sterilizasyon ünitemiz de modernleş  rildi. Kök hücre nakil merkezi, tüp bebek merkezi ve 
son olarak karaciğer nakli ünitesi oluşturuldu. İlk karaciğer nakli ise gerçekleş  rildi. Ba   ve Orta Karadeniz’de tek karaciğer 
nakli ünitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndedir.”

OMÜ’ de 1.100 civarında uluslararası öğrenci olduğunu söyleyen Rektör Akan, “Bu rakam Türkiye için çok iyi bir sayıdır. 
Ülkemizde zaten 24 bine yakın uluslararası öğrenci var. Bu sayı üniversitemizde 2008 yılında 170 idi. 52 ülkenin insanlarının 
burada bizim gençlerimizle olması ve tanışması, eği  m görmesi bizi sevindiriyor. Türkiye’de bilimsel araş  rmaların olması 
gereken düzeyin al  nda olmasına yol açan önemli sebeplerden birini, ikinci öğre  m olarak görüyorum. İkinci öğre  m, de-
ğerli akademisyenlerimizin çok zamanını aldığı için, bilimsel araş  rmaya vakitleri kalmıyor. Bir süre sonra da bu tempoya 
alışıyor ve üniversitelerimiz bilimsel araş  rmada eği  min düzeyinde aslında belki ulaşacağı noktanın bu nedenle gerisinde 
kalıyor diye değerlendiriyorum” dedi. 

Rektör Akan sözlerine, “Öğrenme ve öğretme şevkini kaybetmeden fark yaratabilen OMÜ mensupları olarak öğrencile-
rimizi, şehrimizi ve ülkemizi OMÜ ça  sı al  nda başarılı bir geleceğe taşıma ümidi ile hepinizi saygıyla selamlıyor, teşrifl eriniz 
için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. ” şeklinde son verdi.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy yap  ğı konuşmada, “Bugün üniversitemizin akademik açılışında sizlerle birlikte olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu belir  p hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversiteler, evrensel değerlere göre eği  m çalış-
maları yürüten kurumlarımızdır. Türkiye’de de üniversitelerimiz dünya standartlarında belli bir noktaya gelmiş belirli başarı-
lar elde etmiş kurumlarımızdır. OMÜ, Türkiye’de kendisinden bahse   ren, önemli kazanımlar elde etmiş, sadece Samsun’a 
değil tüm bölgeye katkılar sağlamış bir üniversitedir. Üniversiteli öğrenci sayısının, üniversitenin gelişmesi ve tanınmasının 
yanında ken  n tanı  mına ve ekonomisine büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Yeni akademik yılın tüm akademisyenlere 
ve öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum. ” dedi. 
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Protokol konuşmalarının ardından kürsüye gelen Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan; ‘Kitaplar, Kitaplarım ve Ben’ 
başlıklı konferansını verdi. Hızlan, “Okumak insana çalışma dışında direnmeyi de öğre  yor. Sıkın  ları giderip, mut-
lu olmayı sağlıyor. Sevmediklerimizi sevmeyi öğretmiyor ama başkalarının bazı şeyleri neden sevdiğini ve bizim o 
şeyi neden sevemediğimizi anla  yor. Yani hoşgörüyü öğre  yor. Bizim daima yarın diye bir kavramımız vardır. Her 
işi yarına atar ve hep yarını bekleriz. Filozofl ardan biri öğrencilerine yarın sözcüğünü çok kullanmamalarını söyle-
miş  r. Bu demek değildir ki her şeyi bugün çözeceğiz ancak bu erteleyişlerin bir anlamı, bir gerekçesi olmalıdır.”  
şeklinde konuştu. 

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Doğan Hızlan’a, şairlerin kendi el yazılarıyla yazdığı şiirleri 
derleyerek hazırladığı, “Şairlerinin El Yazılarıyla Şiirler Albümü” adlı kitabını ve mini bir Atatürk Heykeli takdim 
e   .

Tören, Doğan Hızlan’ın okurları için kitaplarını imzalamasının ardından verilen kokteylle son buldu.

DOĞAN HIZLAN KONFERANS VERDİ
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Canik Başarı 
Üniversitesi 2012–

2013 akademik 
yılının başlaması 

dolayısıyla 
üniversitenin 

konferans 
salonunda açılış 

töreni düzenlendi. 

Törene; Samsun Mil-
letvekilleri, Samsun 
Valisi Hüseyin Aksoy, 

Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, YÖK 
Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tanrı-
verdi Holding Yöne  m Kurulu 
Başkanı ve Canik Başarı Üni-
versitesi Kurucu Vak   Onursal 
Başkanı Recep Tanrıverdi, Canik 
Başarı Üniversitesi Mütevelli 

Heye   Başkanı Mehmet Karabacak, protokol üyeleri, çok sayıda 
davetli ve öğrenci ka  ldı.

 
Rektör Prof. Dr. Yunus Bekdemir törende yap  ğı konuşmada, 

üniversitelerin milletleri parlak geleceğe taşıdığı inancıyla yola 
çık  klarını söyledi. Bilgi toplumunun gereklilikleriyle dona  lmış, 
ülkesine faydalı bir nesil ye  ş  rmeyi hedefl ediklerini belirten 
Bekdemir, “Devlet büyüklerimizi ve yerel idarelerimizi a   ğımız 
her adımda yanımızda gördük, desteklerini aldık.” dedi. Canik 
Başarı Üniversitesinin daha deneyimli ve donanımlı, kendi kül-
türünü özümseyen öğrenciler ye  ş  rmeyi hedefl ediğini ifade 
eden Prof. Dr. Yunus Bekdemir, şunları kayde   : “Bizi biz yapan 
değerlerle dünyadaki yerimizi sağlamlaş  racağımıza inanıyoruz. 
Eği  mimizin daha fazla uygulama ve profesyonel hayat, daha 
fazla sanayi işbirliği ile yürümesini arzu ediyoruz. Bu süreçte eği-
 m öğre  m müfreda  mızı ona göre gözden geçiriyoruz. Öğren-

cilerimizin gelişimlerine ait teknik detayları, özellikle yetenekleri 
çerçevesinde kullanmaya dikkat ediyoruz.’’ 

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise Samsun’un birçok alanda 

gelişme içinde olan bir kent olduğunu söyledi. Samsun’un eği-
 m ken   olma yolunda önemli adımlar a   ğını anlatan Vali Ak-

soy, “Üniversiteler geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin 
ye  ş  rildiği kurumların ötesinde, bulundukları kentlerin, bölge-
nin, ülkenin sorunlarıyla ilgilenen, sorunlara çözüm üreten ku-
rumlardır. Samsun’da da bu anlamda üniversitelerimiz, ken  n 
sorunlarıyla ilgili birçok çalışma yapacak kurumlarımızdır.’’ dedi.  

   
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise konuşmasında, “Canik Ba-

şarı Üniversitesi imece usulü ortaya çıkarılmış bir eserdir. Sam-
sun şehri, devlet dışında, son 5 yılda Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
de dâhil, eği  m kurumlarına para harcayan bir şehir haline gel-
di. Tüm Samsunlu hayırsever halka teşekkür ediyorum.” dedi. 

 Yeni YÖK Yasasına dair eleş  rilerini de dile ge  ren Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, “YÖK Yasası öğrencisinden, araş  rma 
görevlisine, profesöründen sivil toplum teşkila   kurumlarına 
kadar tar  şılıyor ve sonuçta ‘aklın yolu birdir’ düsturundan yola 
çıkarsak iyi bir noktaya geleceğimizi umut ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

Açılışın ar-
dından İstanbul 
Bilgi Üniversitesi 
Öğre  m Üyesi 
Prof. Dr. Deniz 
Ülke Arıboğan, 
‘’Değişen Dün-
yada Türkiye’nin 
Yeri’’ başlıklı ilk 
akademik açılış 
dersini verdi.

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİNİN 
AKADEMİK YILI TÖRENLE BAŞLADI
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CUMHURİYETİN 89. YILI
TÖRENLERLE KUTLANDI

Cumhuriyet 
Bayramı’nın 

89.Yıl Kutlama 
Programı, Vali 
Hüseyin Aksoy 

ve diğer protokol 
üyelerinin Atatürk 

Anı  ’na çelenk 
sunumu ile 

başladı.

- özenilen üniversite -6

Törende; Garnizon Komutanı Tuğ-
general Mehmet Göktan, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 

Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli,  
Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mah-
mut Aydın, Baro Başkanı Necat Anıl ile as-
keri ve mülki erkân hazır bulundu.
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BİR DÜNYA LİDERİ OLARAK ATATÜRK

ATATÜRK’Ü ANLAMAK

İsta  s  ksel 
Araş  rmalar 

Kulübü tara  ndan 
düzenlenen, “Bir 

Dünya Lideri 
Olarak Atatürk” 

başlıklı konferans, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür Merkezi 
Mavi Salon’da 

yapıldı.

Konferansa; İsta  s  ksel Araş  rmalar Kulübü Akademik 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Yüksel Öner, öğre  m üyeleri ve 
öğrenciler ka  ldı.

Saygı duruşu ve İs  klal Marşı ile başlayan konferansın açılış 
konuşmasını yapan İsta  s  ksel Araş  rmalar Kulübü Başkanı ve 
İsta  s  k Bölümü öğrencisi İsmet Dıravacı, “10 Kasım dolayısıyla 
düzenlediğimiz konferansımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet ile bir-
likte ilkleri başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnız-
ca Türk coğrafyasına değil aynı zamanda dünyaya da yön vere-
rek nasıl bir lider olduğunun anla  lacağı konferansımıza bizleri 
kırmayarak teşrif eden Doç. Dr. Mehmet Köçer hocamıza ve bize 
destek olan herkese şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyor, 
güzel bir konferans geçirmenizi diliyorum.” dedi.  

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğre  m üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Köçer; “Biz, insanları değerlendirmekte objek  f olabi-

len bir toplum değiliz. Bizim için bir insan ya çok mükemmeldir 
ya da çok kötüdür. Bu sadece Atatürk için değil, Türk tarihindeki 
başka devlet adamları için de geçerlidir. Bak  ğımız zaman Mus-
tafa Kemal için de sağlıklı bir değerlendirmede bulunmadığımızı 
görebiliriz. Kimimiz Atatürk’ü insanüstü özelliklere sahip bir lider 
olarak nitelendirir; kimimiz ise O’nun bir asker ve devlet adamı 
olarak yeteneğini görmezden gelir ve yerin dibine sokmaya ça-
lışır. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki; dünyanın asker ve dev-
let adamı olarak kabul e   ği Atatürk, bu devle   kuran kişidir ve 
Atatürk’ü yok saymak mümkün değildir. Burada klasik 10 Kasım 
konuşmaları yapmak istemiyorum. Dolayısıyla biz genel anlamda 
liderlik ve Atatürk’ün liderlik boyutundan bahsedelim.” şeklinde 
konuştu. 

Soru-cevap bölümüyle devam eden Konferans, Yrd. Doç. Dr. 
Yüksel Öner’in Doç. Dr. Mehmet Köçer’e plaket takdim etmesiyle 
son buldu.

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında, Devlet 
Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon’da, 
Atatürk’ü Anma Konseri düzenledi. 

Etkinlikte OMÜ Eği  m Fakültesi Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Aydın, “Atatürk’ü Anlamak” konulu konferans verdi.

 Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Mehmet Göktan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Necip Çi  , 
adli, mülki ve askeri erkan ile vatandaşların ka  ldığı etkinlikte 
konuşan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aydın, “Atatürk bizim için bir kıy-
met, bir değer, bu mille  n ortak değeri ve birleş  rici unsurudur. 
Bu açıdan onun üzerinden bir takım speküla  f yorumlar ve de-
ğerlendirmeler yapılmasının milli birlik üzerinde olumsuz etkiler 
uyandıracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından Devlet Opera ve Balesi, “Her 10 
Kasım” isimli, 3 bölümden oluşan ve Murat Göksu’nun 
hazırlayıp yöne   ği Atatürk Ağıtları konserini sergiledi. 
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OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kül-
tür Merkezin-

de düzenlenen geceye; 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr Halis Ölmez, 
Prof. Dr. Hakan Leblebi-
cioğlu, Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, Genel Sekreter 
Yrd. Doç. Dr. Selaha   n 
Özyurt, öğre  m üyeleri, 
çok sayıda davetli ve öğ-
renci ka  ldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği  m Fakülte-
sinden emekli öğre  m görevlisi şair-yazar Halis  n 
Kukul’un Kerkük için yazdığı “Kavim Kardeş Çabuk 
Gel” şiiri ve Mustafa Bilir’in kendi şiirini okumasıyla 
başlayan gecede, Türkmen Üçlüsü; Turgay Coşkun, 
İhsan Ekber ve Ahmet Tuzlu solist olarak yer aldılar. 

Türkmen Üçlüsü; “Kaladan kalaya şahin uçur-
dum”, “Evlerinin önü boyalı direk”, “Huma kuşu”, 
“Al  n hızma mülayim” gibi bilinen ve severek din-
lenen birbirinden farklı 23 Kerkük Türküsü ses-
lendirdiler. Gecede bazı dinleyiciler, Irak Türkmen 
Cephesi’nin bayrağını açarak uzun süre ayakta bek-
lediler. 

Kerkük’te doğmuş olan OMÜ Öğre  m Üyesi 
Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu, Kerkük Türkmenleri 
adına konuşma yap  . Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu, 
“Kerkük Türklerini dünyada tanınmasını sağlayan, 
Kerkük’ün sanat elçisi olan Abdurrahman Kızılay’dır. 

Abdurrahman Kızılay şiirlerinde ve eserlerinde 
Kerkük’e özlemini anlatmaktadır. Abdurrahman Kı-
zılay 43 yıl memleke  ne gidemedi. Fakat gi   ği za-
man şöyle söyledi; ‘Özlediğim Kerkük’ü bulamadım. 
Ben bulamadım ama inşallah torunlarımız bulur.’ 
Abdurrahman Kızılay’a Allah’tan rahmet dilerim. 
İnşallah Allah, Kerkük Türklerini, Türk dünyasını, 
Türkiye Cumhuriye  ni korur ve Türk düşmanını yok 
eder.” şeklinde konuştu.

Konserin sonunda konuşan OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, ise, “Bu geceye gelmemiş olsay-
dım çok üzülecek  m. Gelemeyenler adına üzül-
düm. Kaçırılmaması gereken bir geceydi. Bizim o 
kadar çok yerde anıtlarımız ve çivilerimiz var ki, bü-
tün bu türküler bize oraların yadigârıdır.” şeklinde 
konuştu.

Gecenin sonunda Rektör Prof. Dr Akan, İhsan 
Ekber’e, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. 
Mahmut Aydın ise Turgay Coşkun ve Ahmet Tuzlu’ya 
günün anısına plaket takdim e   ler. 

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Halkbilimi 
Araş  rmaları 

Topluluğu, 
“Abdurrahman 

Kızılay’ı Anma ve 
Türkülerle Kerkük 

Gecesi” düzenledi.

KERKÜK OMÜ’DE 
TÜRKÜLERLE ANILDI
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OMÜ Eği  m 
Fakültesi 

Dekanlığı ve 
Samsun İl Milli 

Eği  m Müdürlüğü 
işbirliğiyle 

düzenlenen, 
“Eği  m ve 

Öğretmenlik” 
konulu panel, 

Eği  m Fakültesi 
Konferans 
Salonunda 

gerçekleş  .

Yöne  ciliğini Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz’ın yap  ğı Panel’e; Yrd. Doç. Dr. Alper Kesten, 
Aziz A  k Anadolu Öğretmen Lisesi-Öğretmenlik Mes-

lek Bilgisi Öğretmeni Hakan Onat, Birey Dershanesi Yöne  m Ku-
rulu Başkanı İsmail Kılıçarslan konuşmacı olarak ka  ldılar. 

 
Amerika Birleşik Devletleri’nin eği  m sistemini ana başlıklar 

halinde anlatan Yrd. Doç. Dr. Alper Kesten, “Neden ABD eği  m 
sistemi? Çünkü araş  rmaya en çok para ayıran, dünyada en 
çok üniversitenin bulunduğu ve en iyi 500 üniversite arasında 
150 üniversitesi bulunan, alanında da uzman kişileri ye  ş  -
ren bir eği  mi olduğu için ABD. ABD eği  m sisteminin ilk 12 
yılı ücretsizdir. Ama bizde bu ücretli olarak genellikle söylene 
gelmiş  r. Ücretli olan üniversite eği  midir. Eğer çok zeki değil-
seniz ya da alanınızda çok iyi bir sporcu değilseniz ABD’de eği-
 m almanız için gelirinizin yüksek olması gerekmektedir. ABD 

eği  mi 1930’lardan beri ‘acaba ben sını  a nasıl bir etkinlik ya-
parım?’, en önemlisi de, ‘Bu yap  ğım etkinliği hep birlikte nasıl 
sonlandırırım’ üzerine kurulu. Yani; başlanılan işi bi  rebilme ve 
bunu hep birlikte yapabilme bu eği  m sisteminin temelini oluş-
turuyor. Mesela hala ABD eği  m sisteminde bizdeki gibi Fa  h 
projesinde bulunan tabletler yoktur. Normal tahtada öğretmen 
ders anla  r. Ayrıca üniversite sistemi de halk ile içi içedir. Üni-
versitelerde güvenlik sistemi yoktur. Üniversiteler şehrin içine 
inşa edilir.” dedi. Bu noktada söz alan Panel Yöne  cisi Prof. Dr. 
Cevdet Yılmaz, “Eği  m sisteminde ar  k proje tabanlı eği  me 
geçiyoruz. Amacımız bir işe başlayıp bi  rebilmek. Zamanı plan-
layabiliyor muyuz? Niçin böyle bir şey yapıyoruz? Ve neden ABD 
sistemini örnek alıyoruz? Nedeni açık; ABD’deki etkinliklerin ba-
şarısı.” diye konuştu.

 
Konuşmasında Nizamülmülk’ün eği  me verdiği önemden 

söz eden Hakan Onat, “Orduların mızrağı ancak bir mil öteye 
giderken, eği  m ordusunun etkisi yüzyıllar öteye gider.” dedi. 

Hakan Onat, “Eği  me ve bilime önem veren toplumlar yüksel-
miş, etkilerini ve tarih sahnesinde kalış sürelerini uzun yıllar 
sürdürebilmişlerdir. Bunun aksinde ise ha  rlanmaz olup yok 
olup gitmişlerdir. Eği  m faaliyetlerinin varoluş nedeni ise, insa-
nın içinde bulunan ve hiç bitmeyen öğrenme isteğidir. Öğren-
menin, ‘bireyin davranışlarında meydana gelen, nispeten kalıcı 
değişiklikler’ tanımından yola çıkarsak, öğretmeye de; kişinin 
davranışlarında kalıcı değişiklikler meydana ge  rme faaliyetleri 
diyebiliriz. İnsanların öğrenme istek ve arzuları, öğre  min bir iş 
ve hizmet alanı olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu da 
zaman içerisinde öğretmenlik mesleğine dönüşmüştür.” dedi.

 
Dershanelerin konumundaki beklenen değişime dikkat 

çeken İsmail Kılıçarslan ise, “Bugün velilerin çocuklarını ders-
haneye göndermeden lise ve üniversite sınavlarını geçmeleri 
neredeyse imkânsız. Dershanelerin bu kadar tar  şıldığı bir dö-
nem 1980 hariç daha önce hiç olmamış  . 1980’deki darbeden 
sonra hükümet dershanelerin kardırılacağını duyurmuştu fakat 
bunu hayata geçiremediler. Şimdi burada bulunan 11.sınıf lise 
öğrencilerin çoğu dershaneye gidiyor. Bakın bu ne kadar ilginç 
bir durum. Hâlbuki 11. sını  n sonunda herhangi bir sınav yok. 
Burada 2010 yılında Nimet Çubukçu’nun Milli Eği  m Bakanı ol-
duğu dönemde bir stratejik plan yayımlandı. Bu planda dikkat 
çeken nokta Türkiye’de özel okullaşmanın düşük düzeylerde, 
%3’lerde olduğu ve bunun 2014 yılında %6’lara çıkarılma hede-
fi nde olduğuydu. Ben öyle düşünüyorum ki; 5-6 yıl süren ‘sağlık’ 
sürecindeki sancılı değişim dönemini dershane noktasında ya-
şayacağız. Bundan sonraki süreç bence özel okulların devlet ta-
ra  ndan desteklendiği ve bu okulların hem dershane hem okul 
işlevi gördüğü bir yapıya doğru evirilecek.” şeklinde konuştu.

 
Panelin sonunda, OMÜ Eği  m Bilimleri Ens  tüsü Müdürü 

Prof. Dr. Mehmet Aydın tara  ndan panelistlere ka  lımlarından 
dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
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OMÜ’DE BAYRAMLAŞMA

Kurban Bayramı dolayısıyla, OMÜ Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde Bayramlaşma Töreni dü-
zenlendi. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve üniversite yöne  miyle 
bir araya gelen akademik ve idari personel, yaklaşan Kur-
ban Bayramı dolayısıyla birbirlerine iyi dileklerde bulundu-
lar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem 
Kulübü (OMÜKUŞ) ve OMÜ Ornitoloji 
Araş  rma Merkezi Dünya Kuş Gözlem 

Günü’nü birlikte kutladı. 

6 Ekim günü, 38 kişinin ka  lımıyla Kızılırmak 
Deltası’na OMÜ Kuş Gözlem Kulübü üyelerince 
kuş gözlem gezisi düzenlendi. Yörükler Ormanı 
ve kumullarda gözlem yapan öğrenciler, OMÜ 
Ornitoloji Araş  rma Merkezi Cernek Halkalama 
İstasyonu’na giderek, yürütülen halkalama çalış-
masını yakından izlediler ve bilgi aldılar. Cernek 
Gölü ve Sarıkamış civarında gözlemlerini tamam-
layan üyeler 72 türden yaklaşık 22.000 kuş göz-
lemlediler. 

DÜNYA KUŞ GÖZLEM GÜNÜ
KUTLANDI 

Geleneksel Aşure Günü dolayısıyla, OMÜ personeline ve 
öğrencilere 10 bin kişilik aşure dağı  ldı. 

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve OMÜ 
Vak   (OMKAN)  işbirliğiyle 4.’sü düzenlenen “Geleneksel 
Aşure Günü” dolayısıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuru-
pelit Kampusünün çeşitli noktalarında, OMÜ personeline 
ve öğrencilere 10 bin kişilik aşure dağı  ldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın da öğrencilere aşure 
dağı   ğı etkinliğin Fen Edebiyat Fakültesi önünde gerçek-
leşen bölümüne, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebi-
cioğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, 
OMKAN Başkanı Doç. Dr. Muhammed Dervişoğlu, dekan-
lar, öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

OMÜ’DE AŞURE GÜNÜ
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi ve 
Türk Stereoloji 

Derneği işbirliğiyle 
düzenlenen, 

“Asya ve Afrika 
Stereoloji 

Kongresi”, OMÜ 
Tıp Fakültesi 

Pembe Salon’da 
gerçekleş  . 

Kongreye; Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. 
Mahmut Aydın, Tıp Fakültesi Deka-

nı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Tıp Fakültesi 
Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Tıp 
Fakültesi  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, OMÜ 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musta-
fa Alişarlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden 
Doç. Dr. Sinan Canan, İstanbul Üniversitesin-
den Prof. Dr. Hakan Bozkurt, İtalya Torino Üniversitesinden Prof. Dr. Stefano Geuna, Yunanistan Girit Üni-
versitesinden Doç. Dr. Michail Mazonakis, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Histoloji ve Embrioloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Kaplan, “Türk Stereoloji Derneği olarak yaklaşık 30 ulusal ve uluslararası kurs organize e   k. İlk Asya ve Af-
rika Stereoloji Kongresi’nde bugün sizi ağırlıyor olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’a ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu’na Kongremize desteklerinden dolayı 
teşekkür ederiz. Ayrıca Samsun Valimiz Hüseyin Aksoy ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf 
Ziya Yılmaz’a maddi yardımlarından dolayı minne  arız. Bu Kongre, Asya ve Afrikalı stereolistlerle tanışma-
yı amaçladığımız Türkiye’de yapılan ilk stereoloji kongresidir. Kongrelerimizi devam e   rmeyi umuyoruz. 
Yurt içinden ve yurt dışından kongremize ka  lan tüm ka  lımcılara hoş geldiniz diyor ve Samsun’da iyi vakit 
geçirmenizi diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kongrenin sağlayacağı katkılara değinen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, “1998 
yılında Süleyman Kaplan başkalığında kurulan ve birçok kongre yapan Türk Stereoloji Derneği’nin bugün 
düzenlemiş olduğu, “Asya ve Afrika Stereoloji Kongresi”nin öğrencilerin hocaları ile tanışması açısından da 
çok önemli katkılar sağlayacağını umuyorum.”dedi.

İtalya Torino Üniversitesinden Kongre’ye ka  lan Prof. Dr. Stefano Geuna’nın sunumunu yapmasıyla 
başlayan kongre üç gün boyunca devam e   .

ASYA VE AFRİKA STEREOLOJİ
KONGRESİ

KONGRE
KONGRE
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

ile Türkiye Çocuk 
ve Genç Psikolojisi 
Derneği işbirliğiyle 

düzenlenen “17. 
Ergen Günleri 

Kongresi”, Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’ndeki 
başladı.

Açılış konuşmasını yapan OMÜ Tıp Fa-
kültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Koray 

Karabekiroğlu, “Çocuk çok hızlı gelişiyor. Ergen-
lik, gelişim ve değişim dönemidir. Bu kongrede 
beyin gelişiminden kimlik gelişimine kadar birçok 
konuda bilgiler paylaşılacak. Kongremiz umarım, 
‘iyi ki gelmişim’ diyebileceğiniz bir kongre olur.” 
ifadelerini kullandı. 

Kongrenin Eş Başkanı ve Türkiye Çocuk ve 
Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çe  n, toplan  ların 
öneminden bahse   ği konuşmasında, “Toplan-
 lar ergenlerle ilgili psikiyatrik sorunların ya da 

gelişimin öne çıkar  lmasında ve araş  rmaların 
artmasında ciddi bir etken olarak öne çıkıyor. 
Ergenlerle ilgili yapılan araş  rmalar ar  yor. Bu 
araş  rmaların artması ve toplan  ların artması 
umut ve mutluluk vericidir.” şeklinde konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Faruk Bağırıcı konuşmasında kendilerinin 18-21 

yaş arası gençlerle sürekli beraber olduklarını söy-
ledi. Prof. Dr. Bağırcı, “Ergenlik, hepimizin illaki bir 
şeyler söyleyebileceği bir konudur. Ergenlik haya-
 mızda en az bir kere yaşadığımız, anne ve baba 

olanların daha çok yaşadığı, biz akademisyenlerin 
ise daha da çok yaşadığı bir durumdur. Biz 18-21 
yaş arasındaki gençlerle beraberiz. Ergenlikten ol-
gunluğa geçişi en çok biz yaşıyoruz. Öğrenci lise-
den çık  ktan sonra 1. sını  an 4. sınıfa kadar deği-

şimler gösteriyor. Biterken bak  ğımızda değişikliği 
görüyoruz ve çok şaşırıyoruz. Ergenlikte kişi han-
gisi normal, hangisi anormal bunu ayırt etmekte 
zorluk çekiyor.” dedi.

Konuşmasına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
olarak öncelikli hedefi n eği  m olduğunu belirte-
rek başlayan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
kan Leblebicioğlu, “ Bunu gerçekleş  rmek için bir 
yandan da eği  minin kalitesini ar   rmak is  yoruz. 
Tabi ki eği  mde bu amaç yanında vatana ve mille-
te hayırlı insanlar ye  ş  rmek is  yoruz. 

Tıp Fakültemiz üniversitemizin amiral gemile-
rindendir, bağımsız bir kuruluş tara  ndan eği  m-
de akredite olmuş bir kurumdur. Eği  m açısından 
bu da sevindiricidir. Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim 
Dalımız genç bir anabilim dalıdır ama çalışkan ve 
üretken bir anabilim dalıdır. Bunun da bir meyve-
sini hep beraber burada yaşıyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

“Çocuklarımızı ar  k daha fazla kontrol ediyo-
ruz.” diyen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu,  “Günü-
müzde bilgisayar, televizyon, sosyal medya gibi 
uyaran sayısı çok ar   . Bir yandan da teknolojinin 
artması çocuklar üzerindeki kontrolü de ar   r-
dı. Neredeyse çocuklarımız bütün dakikalarında 
kontrol eder hale geldik. Bir yandan özgürlüklerin 
artması, öte yandan ebeveynlerin çocuklar üzerin-
deki kontrollerinin artması konusunu da bu top-
lan  nın irdeleyeceğine inanıyorum.” dedi.

17. ERGEN GÜNLERİ KONGRESİ
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Özellikle son dönemlerde hekime yönelik şidde  n 
ar   ğının da al  nı çizen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğ-
lu şunları kayde   : “Son dönemlerde hekime yönelik 
şiddet nedeniyle, hekimlerde tükenmişlik sendromları 
ya da bulguları oluşmaya başladı. Bununla ilgili psiki-
yatrinin birçok çalışmaları olduğunu gözlemliyorum. 
Bu hekimlerin acaba çocukları nasıl düşünüyor. Olay 
onları nasıl etkiliyor. Bunların cevaplarını aramamız 
gerekiyor. Umarım bu soruların cevabını da yakın za-
manda buluruz. Ama daha da önemlisi, temennim; 
bu sorunlarla karşı karşıya kalmamamızdır. Toplan  nın 
sosyal ve bilimsel açıdan yararlı olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından kongrenin ilk otu-
rumu olan, “ Ergenin topluma toplumun ergene etki-
si” konulu panele geçildi. 

6–8 Aralık tarihleri arasında 3 gün boyunca devam eden kongrenin 2. gününde TRT Sanatçısı Armağan Elçi, OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir konser verdi.

Anadolu’dan Esin  ler başlıklı konsere; Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Bekir Şişman, Kongrenin Eşbaşkanı ve Türkiye Çocuk 
ve Genç Psikiyatrisi Derneği Ergen Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Füsun Çuhadaroğlu Çe  n, öğre  m üyeleri, davetliler ve öğ-
renciler ka  ldı. 

Birbirinden güzel Anadolu ezgilerini seslendiren Armağan 
Elçi, Samsun’da olmaktan duyduğu memnuniye   de dile ge-
 rdi. 

Konserin sonunda OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psi-
kiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu, 
Armağan Elçi’ye çiçek takdim e   .
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14. MERA VE YEM BİTKİLERİ 
KONGRESİ

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi tara  ndan 
düzenlenen, “14. 

Mera ve Yem 
Bitkileri” konulu 

kongre, OMÜ 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
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Kongreye; Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmah-
mutoğulları, Vali Yardımcısı Mustafa 

Özer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Zeki Acar ile yurt içinden ve yurt dışından çok 
sayıda akademisyen ve öğrenci ka  ldı. 

Kongre, Yrd. Doç. Dr. Yakup Alper Varış (Vi-
yola) ve Öğre  m Görevlisi Fulya Anıt’ın (Flüt) 
müzik dinle  si ile başladı. Dinle  nin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, Yrd. Doç. Dr. 
Yakup Alper Varış’a ve Öğre  m Görevlisi Fulya Anıt’a teşekkür ederek çiçek takdim e   .

Açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeki Acar, Kongrenin 15 farklı 
ülkeden 120 ka  lımcı ile düzenlendiğini belirterek, bilimsel amaçta yararlı olmasını diledi ve katkısı olan 
herkese teşekkür e   .

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez: Kongreye katkıda bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütüne, Uluslararası Akdeniz İleri Tarımsal Araş  rmalar Merkezine, Ziraat Fakültesine ve tüm ka  lım-
cılara teşekkür e   . Ölmez, “Bu Kongrenin, iklim ve sosyo-ekonomik şartlar bağlamında mera ve yem 
bitkileri konusunda yapılacak araş  rmalara yeni yaklaşımlarda bulunmasını ve bölgemizde meraların 
ıslahı, meralarımızdaki yem bitkilerinin araş  rılıp tespit edilmesi ve bu doğrultuda uygun yem bitki-
lerinin bulunup ye  ş  rilmesi konularında, hem ülkemize hem de uluslararası bilim camiasına katkıda 
bulunmasını ümit ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Müsteşar Vedat Mirmahmutoğulları, dünyadaki açlıktan, İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerin-
den ve Rusya’nın buğday ihracat ve ithala  ndaki etkisinden bahse   ği konuşmasında, Türkiye’nin ta-
rımsal potansiyelinin çok yüksek olduğuna, 14 milyon hektarlık bir mera alanının bulunduğuna ve bu 
meralarda çok farklı ürünlerin ye  şebilmesi ile biyo-çeşitlilik yönüyle Türkiye’nin tarımsal alanda çok 
önemli bir ülke olduğuna dikkat çek  .
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Bu yıl al  ncısı 
Samsun’da 

düzenlenen, “Türk 
Diş Hekimleri 

Birliği (TDB) Ulusal 
Öğrenci Kongresi” 

OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi Mavi 
Salon’da yapıldı.
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Kongreye; TDB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Taner Yıldız, TDB Merkez Yöne  m Ku-
rulu Üyesi Neşe Dursun, Samsun Diş 

Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, OMÜ 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Hikmet Aydemir, Diş Hekimleri Birliği Öğ-
renci Kolu Genel Başkanı, Merkez Yürütme Ku-
rul Üyeleri, Diş Hekimleri Birliği Yerel Öğrenci 
Komisyonu Başkanı ve Üyeleri, öğre  m üyeleri 
ve 22 fakülteden 320 öğrenci ka  ldı. 

Açılış konuşmasını yapan Diş Hekimleri Bir-
liği Öğrenci Kolu Editörü ve Kongre Sorumlusu 
Musa Kaya, Kongreyi Samsun’da düzenlemek 
için çok emek verdiklerini belir    ve ka  lımcı-
lara teşekkür e   . 

TDB Öğrenci Kolu Genel Başkanı Mehmet 
Yıldız, “22 fakülteden 320 öğrencinin buluştu-
ğu bu Kongre, Karadeniz bölgesinde düzenle-
nen ilk Kongredir. TDB Öğrenci Kolu kuruluş 
amacı i  bariyle Diş Hekimliği Fakültesi öğren-
cilerinin sorunlarının saptanması, çözüm öne-
rilerinin geliş  rilmesi, meslek örgütü bilincinin 
oluşması ve uluslararası programların organi-
zasyonu ve uluslararası düzeyde temsili için 
kurulmuştur.” dedi. 

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Ab-
dullah İlker, “Kongrenin başarılı geçmesi için 
yoğun bir uğraş veren öğrencilere teşekkür 
ediyorum. Yurdun dört bir yanından gelen 

siz değerli öğrencilerin sorunlarını tar  şarak 
çözüm önerileri üretecekleri bu kongrenin ve-
rimli geçmesini diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Yakında Diş Hekimliği Fakültesi için özel 
olarak planlanmış yeni binanın temelini ata-
caklarını belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Aydemir, “Değerli 
öğrenciler, hepiniz ilimize ve üniversitemize 
hoş geldiniz. Geleceğin diş hekimlerinin daha 
öğrenciyken ürün vermeye başladığını gör-
mekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu Kong-
renin, vizyonunuzu değiş  receğini, eği  minize 
önemli katkılar sağlayıp, sizlere güzel dostluk-
lar ve anılar bırakacağını umuyorum.” dedi. 

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, “ 
Bu yıl Kongreyi büyük bir ka  lımla gerçekleş-
 riyoruz. TDB bu kongreleri, sizlerin organize 

olmasında, gerek meslek sorunlarınızın gerek-
se eği  m sorunlarınızın çözümünde bir ortam 
kurmak üzere düzenliyor. Kongreler önemlidir; 
çünkü kongreler bilimsel tar  şmaların yapıldı-
ğı yerlerdir. Burada yer almanız, kendinizi ge-
liş  rmenize yardımcı olacak  r. Destek veren 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve 
başarılı bir Kongre olmasını diliyorum.” şeklin-
de konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından “Muayene 
Yöne  mi ve Ergonomi” başlıklı sunumla başla-
yan Kongre, iki gün boyunca devam e   .



2012 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -16

SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ

SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ

Çocuk 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Başkanlığı ve Acil 
Tıp Anabilim Dalı 

Başkanlığı işbirliği 
ile gerçekleşen, 

“1. Karadeniz Acil 
Günleri” başlıklı 

Sempozyum, 
OMÜ Tıp Fakültesi 

Mavi Salon’da 
düzenlendi.

Sempozyuma; OMÜ Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Celal 
Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Hasan Yüksel, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Haldun Ömer Tontuş,  
Başhekim Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Tabip 
Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, 
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. 
Dr. Hasan Rıza Aydın ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Çocuk Acil Anabi-
lim Dalı Başkanı Doç. Dr Ahmet Güzel, “Bizi bu 
sempozyumu düzenlemeye iten unsurlardan 
bir tanesi, solunum sıkın  sıyla yapılan başvu-
ruların artmış olması ve bölgesel farklılıklardır. 
Sempozyumu hem çocukluk, hem erişkin çağın-
da düzenlemiş olmamızın ka  lımcılara geniş bir 
perspek  f sağlayacağını düşünüyorum. Herkes 
için faydalı bir toplan   olmasını diliyorum. ” 
dedi. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir yap  ğı ko-

nuşmada, “Bildiğiniz gibi solunum yolu acilleri çok 
önemli bir konu. Travma ve zehirlenmelerden son-
ra üçüncü sırada geliyor ama bu sıralama bölgelere 
göre değişiklik gösterebiliyor. Karadeniz bölgesine 
göre konuşacak olursak bu konuda sıkın   yaratan 
en önemli şeylerden biride  ndık kabuğudur. Çocuk 
acillerde çok sık rastladığımız bu konuyu bir başlık 
al  nda tar  şacağız. Bu konuya dikkat çekmek iste-
dim. Herkes için iyi bir sempozyum diliyorum.” şek-
linde konuştu. 

“Hocalarımız konunun önemini çok güzel vur-
guladılar.” diyen Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Yücel Yavuz, “Bu eği  m toplan  larını düzenle-

memizde bizden desteklerini esirgemeyen Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan’a ve Tıp Fakültesi Dekanına 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, “ Çocuk 
Hastalıkları Anabilim Dalı ve Acil Tıp Anabilim Dalı 
tara  ndan düzenlenen etkinliğe hoş geldiniz. Baş-
lıkta 1. yazdığına göre, bu toplanın devamı gelecek-
 r. Arkadaşlarımızın bunu başaracakları da muhak-

kak  r. Acil  p,  bbın en dinamik alanıdır. Programa 
bak  ğımda acille ilgilenen kim varsa programda yer 
almış. Bu, iyi bir işbirliğinin ispa  dır. Sempozyum-
da solunumsal aciller işlenecek. Toplan  yı bölgesel 
özellikleri göz önüne alarak düzenlemiş olmaları 
çok güzel. Yararlı bir toplan   diliyorum.” şeklinde 
konuştu. 

İki gün süren sempozyumun, “Üst Solunum 
Yolu Acilleri” başlıklı ilk sunumunu Celal Bayar Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yüksel 
yap  . Sunumunun ardından Prof. Dr. Ali Haydar Şa-
hinoğlu, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Hasan Yüksel’e plaket takdim e   .

Sempozyum, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Çocuk Acil Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Levent Yılmaz’ın “Solunum Sıkın  sıyla Gelen Hasta-
ya Yaklaşım” başlıklı sunumuyla devam e   .

1.KARADENİZ ACİL GÜNLERİ
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SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ

SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ

HİPOFİZ HASTALIKLARINA ENDOKRİNOLOJİK 
VE CERRAHİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 
Hipofi z 

Hastalıklarına 
Endokrinolojik ve 

Cerrahi Güncel 
Yaklaşımlar 

Sempozyumu
üniversitemizde

 düzenlendi.

OMÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı ile Nöroendokrinoloji Derneği tara  ndan düzen-
lenen, “Hipofi z Hastalıklarına Endokrinolojik ve Cerrahi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” Tıp Fakültesi Pembe Salon’da 
gerçekleş  rildi.

Bölgedeki hekimlerin hipofi z hastalıklarıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini ar  rmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, hipofi z 
hastalıklarının tanı ve tedavisindeki  bbi ve cerrahi yenilikler ile güncel yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Ramis Çolak ve Prof. Dr. Cengiz Çokluk ile bazı akademisyenlerin birer sunum yap  ğı Sempozyuma; Samsun, Amasya, 
Tokat, Ordu ve Sinop illerinden iç hastalıkları, endokrinoloji ve beyin cerrahı uzmanı çok sayıda hekim ka  ldı.

İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, İk  sat Bölümü programın-
da yer alan “Kadın ve Ekonomi” dersinin öğrencileri tara  ndan, 
“Kadın ve Şiddet Gerçeği” başlıklı etkinlik düzenlendi. 

Etkinlikte öğrenciler, “Şidde  n Bilançosu”,  “Kadının Medya-
da Sunumu” ve “Kadına Yönelik Şiddet Hususunda Yasal Düzen-
lemeler” başlıklı sunumlar yap  lar. 

Sunumlarının ardından, Birleşmiş Milletler-İçişleri Bakanlı-
ğı Kadın Dostu Kentler Ortak Programı Samsun İl Koordinatö-
rü Ruşen Ayaz, “Kadın Dostu Kentler Projesi”ni tanı    ve proje 
kapsamında Samsun ilinde gerçekleş  rilen çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

Etkinliğe öğre  m üyelerinin yanı sıra, Fakülte’den ve 
Samsun’dan çok sayıda öğrenci ka  ldı.

KADIN VE ŞİDDET GERÇEĞİ
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TIP ETİĞİ VE İYİ HEKİM

OMÜ Ak  f 
Üniversiteliler 

Kulübü tara  ndan, 
Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi 
Başhekim 

Yardımcısı Prof. Dr. 
Kazım Beşirli’nin 

konuşmacı olarak 
davet edildiği, “Tıp 
E  ği ve İyi Hekim” 

konulu söyleşi 
düzenlendi. 

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon’da dü-
zenlenen söyleyişe; OMÜ Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Bağırıcı, Yrd. Doç. Dr. 

Ömer Tontuş, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Be-
kir Selçuk, öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. 
Kazım Beşirli konuşmasına, İstanbul Üniversitesinde görevli 
Prof. Dr. Muammer Bilge’nin “Biz bir bakıma karaciğer hüc-
resini çok iyi öğrendik ama karaciğeri unu  uk. Karaciğeri 
çok iyi öğrendik ama insanı unu  uk. İnsanı çok iyi öğrendik 
ama insanlığı unu  uk.” sözleriyle başladı. Beşirli, “Tıp eği  -
minin sadece biyomedikal bilgi öğre  mi değil, öğrenmeyi 
öğretme eği  mi olması gerekir. Hekim bildiklerini uygula-
mayan, öğreten ve aynı zamanda da öğrenendir. Sağlıklı bir 

hekimlik sürekli bir konsültasyondan bir is  şareden geçiyor. Akıllı insan kendi aklını kullanır, daha akıllı 
insan ise başkalarının da aklını kullanır. Hastaneleri ve hastalarını müşteri olarak görmememiz gerekir. 
Hastaneler müşteri odaklı değil, müşteki odaklı işletmelerdir. Gelen hastalar her zaman bir şikâye   doğ-
rultusunda gelecek  r ve iyi bir hekimin bunlara binaen bir kriz yöne  cisi olması gerekir. Yeri geldiğinde 
iyi bir dos  an öte, yeri geldiğinde al  an almasını bilen biri olması gerekir.” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Bağırıcı ve OMÜ Tıp Fakültesi 
Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Kazım 
Beşirli’ye çiçek ve ser  fi ka takdim e   . Söyleşiye ka  lan Tıp Fakültesi öğrencileri için yapılan çekilişte de 
öğrencilere üçer adet stetoskop ve TUS çalışma kitabı hediye edildi.

SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ
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AİLE ŞİRKETLERİNDE MARKA ZEKASI

Aile 
Şirketlerinde 

Marka Zekası-BQ 
ve Kurumsallaşma 

konulu söyleşi 
AKM’de 

düzenlendi. 

Anadolujet öncülüğünde, Türk Hava Yolları Samsun Sa  ş Müdürlüğü, Samsun Vali-
liği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla, “Aile Şirketlerinde Marka Zekası-BQ ve Kurum-

sallaşma” konulu söyleşi düzenlendi. İş adamlarının yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, uluslara-
rası danışman, eği  mci, koç ve yazar olarak tanınan Dr. Şaban Kızıldağ’ın renkli anla  mıyla 
gerçekleş  .

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda marka zekası ve kurumsallaşma konusunda 
bilgi edinen Samsunlu girişimciler, işletmelerindeki sorunlarını da dile ge  rdiler. Atatürk 

Kültür Merkezi Küçük Sahne’de düzenlenen söyleşinin açılışında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu, “Türkiye’nin 2023 yılı hedefl erine ulaşabilmesi için KOBİ’lerimize çok büyük iş düşmektedir. Bu nedenle kurumsallaşma 
markalaşma gibi KOBİ’ler için pek çok anahtar kavramın işleneceği böyle bir toplan  nın bölgenin lokomo  f ken   olan Samsun’da 
yapılıyor olması büyük önem arz etmektedir. Samsun, geçmişten gelen  caret geleneği alterna  f alt yapısı sahip olduğu dört ulaşım 
arteri eği  m, kültür, tarım, spor, sanayi, sağlık ve hizmet sektöründeki ya  rımlarıyla ülkenin kalkınmasına katkı sağlama amacında 
olan bir cazibe merkezidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, “Bir aile şirke  nin en zayıf noktası aile ve şirket kavramlarının birbirine 
karış  rmasıdır. Yetenek ve performansın yerine kan bağının ön plana çıkması şirke  n genel yapısını zayıfl a  yor. İkinci nesil, sermaye 
sahibinin kan bağı yanı olması sebebiyle kendisini yılların profesyonel yöne  cilerinin tecrübe ve birikimlerine rağmen üstün görme-
ye kalk  ğı anda da kopukluk başlıyor.” diye konuştu.

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, “Samsun bildiğimiz gibi Karadeniz’in en öncelikli, en lider, en büyük, en gelişmiş ili. 
Samsun bir tarım ken  dir. Samsun sağlık ken  dir. Kişi başına düşen hastane sayısı, yatak sayısı, doktor sayısı ve hemşire sayısı açı-
sından Samsun Türkiye 9.’sudur. Bu sıra daha da yukarıya gitmektedir. Samsun’da kümelenme çalışmaları yapılmaktadır” şeklinde 
konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Dr. Şaban Kızıldağ, Anadolu’daki şirketlerin kurumsallaşması önündeki en 
önemli engelin güven sorunu olduğunun al  nı çizdi. Kızıldağ şöyle konuştu: “KOBİ’ler ve aile şirketleri kurumsallaşma konusunda 
ciddi sıkın  lar yaşıyor. Özellikle aile şirketlerinde yetki devrinde sorunlar görülüyor. Profesyonellere güvenilmiyor. Yeni sistemlere ge-
çiş yaparken pek çok şirket tereddüt gösteriyor. Farklı yapılanma ve uygulamaları önce başka işletmelerin denemesi daha sonra ken-
dilerinin uygulamasını is  yorlar. Bu durum bir tara  an kurumsallaşmayı olumsuz etkilerken, diğer tara  an, markaların öncü olma 
 rsa  nın ellerinden gitmesine neden oluyor. Yani bir anlamda sağlamalı gitmek is  yorlar, ancak bu durum onları ileri taşımıyor.”

Kızıldağ, Samsun’un markalaşma yolunda sıkın  lar yaşadığını ancak bu alanda önemli çalışmalar yapılmaya başlandığını sözleri-
ne ekledi.

Dr. Şaban Kızıldağ

SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ
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SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
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SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ

OMÜ İk  sat 
ve Siyaset Kulübü 

tara  ndan 
düzenlenen, 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi Öğre  m 

Üyesi Prof. Dr. 
Şaban Sağlık’ın 

konuşmacı 
olarak ka  ldığı, 

“Kuyucaklı Yusuf” 
konulu söyleşi, 
İk  sadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Konferans 
Salonunda 

gerçekleş  . 

Söyleşiye; öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
ka  ldı. Söyleşiye ka  lanlara teşekkürlerini ile-
terek konuşmasına başlayan İk  sat ve Siyaset 

Kulübü Başkanı Özlem Baran, “Herkesin de bildiği üzere 
edebiyat eserleri içinde doğdukları toplumun duygu ve 
düşünüşünü, haya   algılama biçimlerini, sosyal psikolo-
jinin bütün ayrın  larını kendilerinde yaşa  rlar. Edebi-
ya  n insana sunduğu bilgi, yaşan  ya dönüşmüş olarak 
karşımıza çıkar. Buradan hareketle edebiyat eserleri bir 
toplumun geçmişteki durumunu bilinmesinden başka, günümüze ait sonuçlara varmak bakımından da 
bütün sosyal bilimcilere yararlı belgeler olarak kullanılabilir.” dedi.

İk  sat ile Edebiya  n bağlan  sını açıklayan Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Bana, ‘Bir edebiyatçının İk  sa  a 
ne işi var?’, ‘İk  sat ile Edebiya  n ne alakası var?’ gibi sorular yönel  ldi. İlk bakışta bu aradaki bağı kura-
mayanlar var. Fakat meseleye biraz daha felsefi  anlamda derinlemesine bak  ğımızda çok yakın bir ilişki 
olduğunu görüyoruz. İk  sat için şöyle bir tanım vardır: Doğanın sınırlı kaynakları ve insanın sınırsız istekleri 
arasında dengeyi kurmak isteyen bilim. Çok şey is  yoruz ama imkânımız olmadığı için onlara sahip olamı-
yoruz. Peki, istediğimiz halde ulaşamadıklarımız unutulup gidiyor mu? Tabii ki hayır. Bunlar bilinçal  mıza 
gidiyor. Sonrasında bizim çok defa kullandığımız mutluluk mutsuzluk kelimeleri ortaya çıkıyor. İşte burada 
sana  n çıkış noktası mutsuzlukta beliriyor. İmkânı olup isteklerine sahip olanlar mutlu, sahip olamayanlar 
ise mutsuz olur. Bu manada dünyadaki en büyük felsefi  ekollerden biri saydığımız Marksizm’i gündeme 
ge  rmemiz gerekiyor. Özellikle Hegel, Marx, Engels gibi diyalek  k materyalizm felsefesini ortaya koyan 
fi lozofl ar insanın ekonomiden kaynaklanan mutluluk ya da mutsuzluk hallerini sorgulamışlar, onu belir-
li bir felsefeye dönüştürmüşlerdir. Bu manada ekonomi, insanlar arasındaki mutluluk ya da mutsuzluk 
kavramları açısından bakıldığı anda, birtakım görüngüler ortaya koyuyor. Diyalek  kte bu görüngülerden 
biridir.” dedi.

Sabaha   n Ali ile kitabındaki Yusuf karakterinin benzerliğine dikkat çeken Prof. Dr. Şaban Sağlık, Ro-
mandaki karakterlerin ik  sadi durumlarının toplumdaki yerlerini nasıl etkilediğine de değindi. Sağlık, 
“Mesela Romanda Edremit’li kadınlar kızlarını ik  sadi açıdan güçlü olan kişilere vermek isterler. Her ne 
kadar bu kişiler hovarda da olsa kızlarını bunlara vermeleri demek toplumda sınıf atlamak ve rahat yaşa-
mak demek  r.” şeklinde konuştu.

İKTİSAT-EDEBİYAT İLİŞKİSİ 
BAĞLAMINDA KUYUCAKLI YUSUF
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OMÜ 
Felsefe Kulübü 

tara  ndan, Prof. 
Dr. Burhane   n 

Tatar’ın 
konuşmacı olarak 
ka  ldığı, “Felsefe 
ve Hayat” konulu 

söyleşi, Fen-
Edebiyat Fakültesi 

Lacivert Salon’da 
gerçekleş  . 

Söyleşiye; Rektör Yardımcı-
ları; Prof. Dr. Halis Ölmez 
ve Prof. Dr. Hakan Leblebi-

cioğlu, Çarşamba Belediye Başkanı 
Hüseyin Dündar, Suluova Belediye 
Başkanı Mahmut Boz, öğre  m üye-
leri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

 
Açılış konuşmasını yapan Felse-

fe Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Cevdet Kılıç, “Savaş ve ça  şmaların 
ilk çıkış yerinin insan zihni olduğu 

bilinmektedir. Dünyamızdaki olumsuz gelişmelerin önce zihin-
lerde başlaması nedeniyle, UNESCO’nun birtakım ilkeleri yay-
gınlaş  rmayı amaçladığını görüyoruz. “Dünya Felsefe Günü” 
dolayısıyla, ülkemizde bazı üniversiteler ve liseler etkinlikler 
düzenlemektedir. Son derece memnuniyet verici bu etkinlikle-
rin gitgide çoğalması ve felsefenin öneminin daha fazla anlaşılır 
olması günümüzde daha çok önem kazanmış  r.” dedi.

 
“Hayat ve felsefe gibi iki zorlu kavram üzerinde konuşaca-

ğım.” diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Burhane   n Tatar, 
“İnsanın hayata hazırlıksız yakalanması metaforu bir bakıma 
insanın dünyaya  rla  lması düşüncesi ile örneklendirilebilir. 
Bizler daima yaşadıkça haya   anlıyoruz. Bu pra  k haya   anla-
madan son buluyor. Yani insanlar haya  n nasıl bir şey olduğu-
nu anlamadan haya   terk etmek zorundadır. Hayat dediğimiz 
gerçeklik zihinde belirdiği an kendine yabancılaşır. İnsan bir şeyi 
parçalamadan anlayamaz. Her insanda bu bölünme, zihinsel 
yarılma söz konusudur. Bir şeyi anlarken parçalıyoruz ve buna 
analiz adını veriyoruz. Mesela şimdi sizler beni dinliyorsunuz. 
Hem de beni dinlediğinizi biliyorsunuz. Yani iki şey biliyorsunuz. 
Bence Allah’ın insana verdiği en önemli özellik budur. Yani bu 
bölünmenin farkına varabilmek. Tüm savaşların ve ça  şmaların 

temelinde bu durum yani refl ek  f vardır. İnsan ancak bir şey 
üre   ği zaman kendini anlayabiliyor. Çünkü insan kendinden çı-
kanı böyle görebiliyor. İnsanın bölünmüşlüğü ile sadece felsefe 
ilgilenir. Her bölünme insana yabancılaşmasını ar  rır. Felsefe 
bu anlamda bir bilim değildir. Okutabilecek, öğrenilebilecek ve 
aktarılabilecek bir şey değildir. Felsefe insanın karşılaş  ğı bu 
bölünme sorunuyla baş edebilmesi için vardır. İnsanın zorunlu 
olarak yap  ğı bir eylemdir. Hiçbir kitap felsefe öğretmez çünkü 
hiçbir kitap sizin bölünmüşlüğünüze cevap veremez.” dedi.

 
Söyleşi sonunda İlahiyat Fakültesi öğre  m üyeleri Prof. Dr. 

Burhane   n Tatar ve Doç. Dr. Ahmet Çakır ile Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Emre Pınarbaşı 
tara  ndan müzik dinle  si sunuldu ve günün anısına Burha-
ne   n Tatar’a Prof. Dr. Halis Ölmez tara  ndan, Felsefe Bölümü 
Kütüphanesi’nin oluşturulmasındaki katkılarından dolayı da 
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’a da Prof. Dr. Ha-
kan Leblebicioğlu tara  ndan plaket takdim edildi.

Program; Felsefe Bölümü Kütüphanesi’nin açılışı, “Dünya 
Felsefe Günü” kapsamında, Felsefe Kulübü tara  nda fi lozofl arın 
tanı  mının yapıldığı sergi ve mini kokteylle son buldu.

HAYAT VE FELSEFE

SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ

SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ

Prof. Dr. Burhane   n TATAR
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Karikatür 
Topluluğu 

tara  ndan, 
Doç. Dr. İ. 

Halil Türker’in 
konuşmacı olarak 

yer aldığı, “Çizgi 
Filmin Tarihçesi ve 
Türk Canlandırma 

Sana  ” konulu 
söyleşi düzenlendi.

İlkadım Kampüsün-
de bulunan Karikatür 
Topluluğu’nun odasın-

da gerçekleşen söyleşiye çok 
sayıda üye ve öğrenci ka  ldı.

Konuşmasında günümüz-
de yer alan şiddet içerikli çiz-
gi fi lmlerin çocukları olumsuz 
yönde etkilediğine dikkat çe-
ken Doç. Dr. İ. Halil Türker,  çok 
sayıda yerli çizerin yurt dışın-
da tanınmış çizgi fi lmlerde yer 
aldığını söyleyerek, Türkiye’de 
yerli çizgi fi lmlerin artmasını dilediğini belir   .

Karikatür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar da, etkinliğin Karikatür Topluluğu’nun 
en önemli amaçlarından biri olan; “yerli kahraman ve karakterlerin önem kazanması”na katkı sağladığını 
belir   .

Geçmişten günümüze, Dinozor Felix, Mickey Mouse, Heidi gibi çok sayıda çizgi fi lmin kısa gösterimle-
riyle devam eden söyleşide söz alan Karikatür Topluluğu Başkanı Özkan Arabacı ise, “Her zaman üniversite 
öğrencilerimize yarar sağlayacak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Az zamanda çok iş yap  k. Ücretsiz kari-
katür kursundan, yerli karakterlerin okul duvarlarına aktarılmasına kadar birçok çalışmada hep çizgilerin 
peşinden koştuk. Çizgilerin yolunda bizlere ka  lan tüm üyelerimize ve destek veren herkese teşekkür edi-
yorum.” dedi.

ÇİZGİ FİLMİN TARİHÇESİ VE 
TÜRK CANLANDIRMA SANATI
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SADETTİN SARAN’LA SÖYLEŞİ

OMÜ Gençlik 
Topluluğu’nun 

davetlisi olarak 
Samsun’a gelen 

ünlü iş adamı 
Saade   n Saran, 

Mühendislik 
Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 

öğrencilerle 
buluştu. 

Söyleşiden önce Sade   n Saran, Rektör 
Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret 
e   . Gençlik Topluluğu üyesi Fercan 

Köksal yöne  minde gerçekleşen söyleşiye; 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sa-
de   n Saran’ın eşi Emek Saran, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı ve Gençlik topluluğu Danış-
manı Prof. Dr. Me  n Eker, öğre  m üyeleri ve 
çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Medyaya neden girdiğini anlatan Saran, 
“Ben Amerika’dan ilk dönüşümde ne yapabilirim 
dedim. Benim için önemli olan bir şey yapmak 
değil iyi bir şey yapmak. Birinci hedefi m başarılı 
olmak ve en önemlisi de fark yaratmak. Ben med-
yayı seç  m ve doğru yolu tercih e   m. Benim hep 
hayallerim vardı. Ben lisede iken gazete dağı  rdım. 
Spor bursu kazandım ve böylelikle üniversiteye gi-
debildim.” dedi.

Spora nasıl başladığına ve sporun haya  ndaki 
faydalarına değinen Saran, “Biz dört kardeş idik. İs-
ter istemez spor ile iç içeydik. Sağ olsunlar annemiz 
babamız bize bunu aşıladı. Spor bursu ile üniver-
siteye gi   m ve öğre  mimi sağladım. Tüm bunlar 
benim hedefi m için araç  . Spor insana haya  nda 
denge sağlamayı öğre   . Anneler mesela çocukla-
rına sınavı var sporu bıraksın diyorlar bu çok yan-
lış. Haya   ciddiye almayın. Haya   yaşamayı ciddi-
ye alın. Bir yerlere varabilmek için bir şeylerden 
fedakârlık etmeniz gerekiyor. Ben sabahın 5’inde 
kalkarak günde çi   antrenman yapardım.  Aynı 
zamanda da öğrenim haya  mı devam e   rirdim. 
Eğer ben o gün bu zorlukları çekmeseydim bu gün 

buralara gelemezdim.  Spor insana güç, dayanıklı-
lık ve en önemlisi de takımdaşlığı öğre  r. Bu takım 
ruhu ise insana iş haya  nda birçok şey kazandırı-
yor.” dedi.

İş haya  ndaki geçmişinden bahseden Saran, “ 
Ben iş haya  nda hep benden akıllı insanlarla çalış-
 m. Benim için önemli olan kazandığım para değil 

iyi insanlar iyi liderler ye  ş  rebilmek. Bu insana 
daha büyük haz veriyor.” Şeklinde konuştu.

Neden Engelli Milli Takımlar Sponsoru olduğu-
na yönelik bir soru gelmesi üzerine konuşan Saran, 
“ Bir gün engelli amatör ligden bir takım yöne  cile-
ri ziyare  mize geldi ve bizi kulüplerine davet e   ler. 
Orada kulüp başkanı bana boyumun kaç olduğunu 
sordu bende 1.94 dedim. O da boyunun önceki 
sene 1.90 olduğunu söyledi. Trafi k kazasında iki 
ayağını kaybetmiş  . Bu olaydan sonra engellilerin 
ak  vitelerini destekledim ve o amatör ligdeki ku-
lüp şimdi 1.lig’de namaglûp Galatasaray’ı yenerek 
şampiyon oldu. Gençler bunu asla unutmayın her-
kes her an engelli olabilir.” dedi.

Söyleşi sonunda Sade   n Saran’a Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın tara  ndan günün 
anısına plaket takdim edildi.

SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ

SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ
Sa

de
  n

 S
AR

AN



2012 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -24

Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleş-
 rilen söyleşiye; BESYO 

Müdürü Prof. Dr. Osman İmamoğ-
lu, öğre  m üyeleri ve öğrenciler 
ka  ldı. Açılış konuşmasını yapan 
BESYO Müdürü Prof. Dr. Osman 
İmamoğlu, “Profesyonel spor yö-
ne  ciliğinde çok deneyimli olan 
Gazeteci Seyfi  Alp çok değerli bilgi-
lerini ve tecrübelerini bizimle pay-
laşacak. Kendisine çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Uluslararası Profesyonel Spor 
Yöne  cileri Birliği Başkanı OMÜ 
BESYO 3. sınıf öğrencisi Fürgan Elmas, “Bizler, mesleklerini benimsemiş, bu alanda profesyonelleşip liyakat 
sahibi spor yöne  cileri olmak inancıyla büyük hayalleri olan bu birliği kurduk. Adımlarımız çok hızlı çünkü 
yapacağımız çok iş var. Uluslararası Profesyonel Spor Yöne  cileri Birliği olarak, Türk sporunun kurtuluş 
savaşını başla  yoruz. 1919’da Samsun’a çıkan Bandırma Vapuru’ndaki yüreklerin heyecanını yaşıyoruz. 
Bizler meslek adayı arkadaşlarımıza karşı da sorumluluk duyuyoruz. Ar  k çalışmak için bir derneğimiz var.” 
şeklinde konuştu. 

22 yıldır Almayanda yaşayan, Avrupa Sabah Gazetesi Spor Editörü olan ve aynı zamanda Mesut Özil, 
Nuri Şahin ve Hamit Al  ntop gibi gurbetçi futbolcuların parlamasında da büyük rol oynayan Seyfi  Alp 
söyleşisinde Almanya’daki tecrübelerini ve profesyonel spor yöne  cisi olabilmenin detaylarını örnekler 
vererek anla   . Birçok anısını paylaşan Alp, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Söyleşinin sonunda, Prof. Dr. Osman İmamoğlu, Seyfi  Alp’e plaket ve çiçek takdim e   .

SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ
SEMPOZYUM-SÖYLEŞİ

SEMPOZYUM SÖYLEŞİÖ İ

OMÜ Yaşar 
Doğu BESYO 

öğrencileri 
tara  ndan kurulan 

Uluslararası 
Profesyonel 

Spor Yöne  cileri 
Birliği’nin davetlisi 

olarak Samsun’a 
gelen Seyfi  Alp, 
gerçekleş  rdiği 

söyleşiyle 
deneyimlerini 

öğrencilerle 
paylaş  .

SEYFİ ALP’LE SÖYLEŞİ
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REKTÖR AKAN’DAN ARAŞTIRMA
PROJELERİNE TAM DESTEK

Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin 

Akan, Rektör 
Yardımcıları ile 

birlikte, Fakülte 
Dekanları, Ens  tü 

ve Yüksekokul 
Müdürleri, Bölüm 

Başkanları ve 
Bilimsel Araş  rma 

Projeleri (BAP) 
Komisyonu 
üyelerinin 

ka  lımıyla, OMÜ 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 
bir toplan   

gerçekleş  rdi.
“Araş  rma Projeleri” ve “Üniversite-Sanayi İş-

birliği” konularının görüşüldüğü toplan  da konu-
şan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Bu konuda çok 
toplan   yapıldı. TÜBİTAK’tan uzmanların ka  lımıyla 
üç toplan   düzenledik. Ayrıca üniversite bünye-
sinde toplan  lar gerçekleş  rildi. Üniversitelerin 
fonksiyonlarından biri olan araş  rma konusunu 
bugün konuşmak is  yoruz. Aslında eği  mi de ko-
nuşmamız gerekir ama bugünkü konumuz araş  r-
ma. Günümüzde üçüncü nesil üniversite, girişimci 
üniversite akımı var. Burada amaçlanan daha çok 
üniversitelerin ülkenin kalkınmasına yönelik, ürüne 
yönelik araş  rmalar, yenilikçi araş  rmalar yapma-
sı, üre  min ülkenin kalkınmasına katkı sağlaması-
dır. Herkesin bildiği gibi şu anda üniversiteyi, aka-
demiyi teknolojiye en iyi taşıyan ülkelerden birisi 
Amerika’dır. Amerika’nın araş  rmada çalış  rdığı 
insanların nerdeyse yarısından fazlası Amerikan va-
tandaşı değil. Avrupa da aslında bilim adamını ülke-
sinde tutamıyor. AB 7. Çerçeve Programları yürütü-
yor ama hali hazırda çok ses ge  rici ya da Avrupa’yı 
yerinden oyna  cı işler çıkmıyor.

Dünyanın gerçeklerine bak  ğımızda hepimizin 
bildiği gibi Sovyetlerden kalma ülkelerde temel bi-
limler çok ileri, hala da en iyi temel bilimciler. Fakat 
en hantal teknoloji de onlarındı. Burada hasbilikle 
hesabilik arasında denge tu  urmamız gerekir. Çün-
kü ister istemez hayat devam ediyor. Ülkenin güçlü 
olması için hesap yapmamız gerekiyor. Sadece has-
bi olmak yetmiyor. 

Proje Yöne  m Ofi sinde bütün lisansüstü tezlere 
destek verilmeye başlandı. İleri Teknoloji Araş  rma 
Merkezi binası bitmek üzere, teknopark inşaa   de-
vam ediyor. Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini 
Geliş  rme Uygulama ve Araş  rma Merkezi ile ciddi 
ak  viteler yap  k. Sanayicilerle protokoller imzalan-
dı ve birçok öğrencimiz buralarda çalışıyor.” dedi.

Rektör Akan’ın ardından söz alan Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, görsel bir sunumla, Üniversitemiz ta-
ra  ndan desteklenen Bilimsel Araş  rma Projeleri 
(BAP) ve dış kaynaklı projeler hakkında bilgi verdi. 
Toplan  ya ka  lan öğre  m üyeleri Üniversite-Sanayi 
işbirliği, araş  rmada öncelikli alanlar, Samsun’da 
yapılabilecek ya  rımlar konusunda görüşlerini dile 
ge  rdiler.

Toplan  nın kapanışında Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan ka  lımcılara üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliş  rilmesi ve öncelikli işbirliği alanlarıyla ilgili 
fi kir alış verişine katkıları için teşekkür e   . OMÜ 
Rektörlüğünün yara  cı fi kirlere ve yeni projelere 
her zaman açık olduğunu belirten Rektör Akan, 
konuyla ilgili her türlü desteği vermeye her zaman 
hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
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Strateji Geliş  rme Daire Başkanlığı koordinatörlüğün-
de; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve poli  kalarını, hedef ve önce-

liklerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımını içeren, “2014-2018 Stratejik Planı”, Stratejik Planlama 
Ekibi Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu’nun 
önderliğinde, ekip üyeleri tara  ndan hazırlanmaya devam edi-
yor.

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı 
arzu e   ği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçla-
rını, hedefl erini ve bunlara ulaşmayı olanaklı kılacak yöntemleri 
belirlemesini gerek  rir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir ba-
kış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan 
amaç ve hedefl eri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak 

tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorum-
luluğuna rehberlik eder. İşte bu bilgilerden yola çıkarak, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesinin stratejik planını ortaya koyabilmek 
amacıyla 15 toplan   gerçekleş  rildi. Yapılan toplan  ların sonu-
cunda; OMÜ’nün 2014-2018 Yılına ait Stratejik Planının hazırlık 
çalışmaları tamamlanarak, durum analizi yapıldı ve Üniversite-
nin misyonu ve vizyonu belirlendi. “Stratejik Amaçlar” üzerinde 
yapılan çalışmalara da devam ediliyor.

Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik haya  aki hızlı 
değişimlere paralel olarak kamu yöne  m anlayışı değişmekte ve 
ka  lımcılığa, paydaşlarının mutluluğuna ve hedefl ere odaklanan 
bir yöne  m anlayışı yerleşmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak çı-
karılan 5018 sayılı kanun tüm kamu kurumlarının Stratejik Plan 
yapmalarını zorunlu kılmış  r.

TOPLANTI
TOPLANTI

“2014-2018 
Stratejik Planı”, 

Stratejik Planlama 
Ekibi Başkanı 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hakan 

Leblebicioğlu’nun 
önderliğinde, ekip 
üyeleri tara  ndan 

hazırlanmaya 
devam ediyor.

OMÜ GELECEĞİNİ PLANLIYOR

FARABİ PROGRAMI ORYANTASYON
TOPLANTISI

2012–2013 eği  m öğre  m döneminde Farabi Değişim 
Programıyla gelen öğrenciler için düzenlenen oryantas-
yon toplan  sı, OMÜ Ziraat Fakültesi Fahre   n Tosun Kon-

ferans Salonu’nda yapıldı. 

FARABİ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Sevilhan Mennan; “Birçok 
üniversite ile Farabi anlaşmamız var. Bu yıl Farabi kapsamında top-
lam 110 öğrenci kayıt yap  rdı. Sizleri üniversitemizde ağırlamaktan 
çok memnunuz. Hepiniz üniversitemize ve şehrimize hoş geldiniz.” 
dedi.

Çok sayıda öğrencinin ka  ldığı toplan  da öğrencilere Farabi De-
ğişim Programının işleyiş süreci hakkında bilgi verildi. 
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MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE 

BİR ARAYA GELDİ
Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi Makine 
ve Endüstri 

Mühendisliği 
Bölümü 

öğrencileri, 
MMO Samsun 

Şubesi temsilcileri 
ile tanışma 

toplan  sında bir 
araya geldiler. 

Düzenlenen toplan  da, Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz öğrencilerle söyleşi yap  . 

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 
toplan  ya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz’ın yanı sıra; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feh-
mi Yazıcı, MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, öğre  m 
üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Tanışma toplan  sının açılış konuşmasını yapan MMO Sam-
sun Şube Başkanı Kadir Gürkan, “Bugün i  bariyle; MMO Sam-
sun Şubemizin 339 Makine Mühendisliğinden ve 87 Endüstri 
Mühendisliğinden olmak üzere toplamda 426 öğrenci üyesi bu-
lunmaktadır. Şubemiz öğrenci üyelerine yönelik olarak, dekan-
lığımız işbirliği ile teknik geziler, deneyimler toplan  sı, kokteyl-
ler, seminerler düzenleyerek öğrencilerin mesleki gelişimlerine 
katkı koymaya çalışmakta, eği  m süreçlerinde, eği  m sonra-
sında, çalışma hayatlarının başlangıcında destek vermektedir.

Bugün birlikte gerçekleş  receğimiz 2012-2013 yılı, ‘Bölüme Hoş Geldin’ ve ‘Deneyimler Toplan  sı’ etkin-
liklerimizin konuk konuşmacısı meslekte dolu dolu geçen 37 yılı geride bırakan, Odamızın 10867 sicil numaralı 
üyesi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Makine Mühendisi Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’dır. Etkinliklerimizin 
siz değerli öğrencilerimize, şehrimize ve ülkemize kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum.” dedi. 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Fehmi Yazıcı, “Bizim ana amacımız; Odamız ile işbirliği yapmak, siz 
öğrencilerimize faydalı olabilmek ve daha kaliteli hizmet vermek  r. Bu tür etkinlikler bizler ve sizler için çok 
önemli. Faydalı geçmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz söyleşide, Makine Bölümü 4. sınıf öğrencisi Betül 

Öznur Boyacı yöne  ciliğinde kendisine yönel  len soruları cevapladı. Yılmaz, lise haya  ndan sonra üniversi-
te yıllarını ve deneyimlerini anlatarak başladığı söyleşisinde, öğrencilere çok çalışmalarını ve mutlaka okur-
ken atölyelerde ve fabrikalarda, işi mu  ağında, yerinde görmelerini tavsiye e   . Yılmaz, insan haya  ndaki 
en önemli sermayenin de “ilişki sermayesi” olduğunu belirterek; “mütevazı olun” dedi. Yabancı dil bilmenin 
önemine de değinen Yılmaz, “İyi bir mühendis olmak is  yorsanız mutlaka bir yabancı dil öğrenin.” dedi. 

Söyleşinin sonunda Kadir Gürkan, Yusuf Ziya Yılmaz’a plaket takdim e   . Toplu ha  ra fotoğraf çekiminin 
ardından da mini bir kokteyl verildi.

TOPLANTI
TOPLANTI
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Üniversite-
sanayi işbirliğinin 

geliş  rilmesi 
amacıyla 

düzenlenen 
“Girişimcilere 

Sağlanan Ar-Ge; 
Hibe, Destek 
ve Teşvikleri 

Bilgilendirme 
Toplan  sı”, OMÜ 

Mühendislik 
Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 
gerçekleş  .

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinatörlüğünde, Samsun Vali-
liği öncülüğünde, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi katkıları ve Samsun Bilim Sana-
yi ve Teknoloji İl Müdürlüğü organizasyonu 
ile, üniversite-sanayi işbirliğinin geliş  rilmesi 
amacıyla düzenlenen toplan  ya; Vali Hüseyin 
Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Samsun 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Ku-
loğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
Vekili Mustafa Şahin ilçe kaymakamları, bele-
diye başkanları, müdürler, dekanlar, girişimci iş 
adamları ve çok sayıda öğrenci ka  ldı. 

Toplan  nın açılış konuşmasını yapan, Sam-
sun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel 
Kuloğlu, “Girişimcilerimiz fi nans ve pazarlama 
gibi konularda sorun yaşamaktadırlar. Bu konu-
da eği  mlere ih  yaç duyulmaktadır. Bu açıdan 
bu eği  m toplan  sı büyük önem arz etmekte-
dir.” dedi.

Üre  min en önemli kaynağının girişimci-
ler olduğuna dikkat çeken, Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Şa-
hin, Türkiye’nin en büyük kaynağı girişimcidir. 
Türkiye’nin ekonomideki en büyük payını giri-
şimciler oluşturmaktadır. Gelişen teknolojilerle 
birlikte bu gün Türkiye neredeyse tüm dünyaya 
mal satar hale geldi. Bugün Türkiye’nin dünya-
nın ilk 10 ekonomisine girmek gibi bir hedefi  
var. Bunu gerçekleş  rebilmesi için girişimciye 
ih  yacı var.” diye konuştu.

İş dünyasındaki terimlerin yapılan projelerle ar-
 k alışıla geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin 

Akan, “Ben sağlıkla ilgilenmeme rağmen 2003 so-
nundan i  baren hibe, teşvik gibi terimlerle ilin  li 
olmaya başladım. Hepimizin maksadı farklı fakat 
ulaş  ğımız yol aynı. Üre  ciler bu ülkenin çok üret-
mesini daha çok ihracat yapmasını ve böylelikle 
de daha zenginleşmesini is  yorlar ki; devlet de bu 
yönde teşvikler yapılıyor. Biz üniversite olarak bu 
noktada üzerimize düşeni yapmayı hedefl iyoruz. 
Niçin bu noktalarda duruyor ve bilgilendirmeler 
yapıyoruz? İş adamlarımız daha ucuz ürünler üret-
mek ve rekabe   ar  rmak is  yor. İş dünyasında düz 
çizgide gidiyorsanız bu gerileme olarak nitelendiri-
liyor. “dedi.

Toplan  da bulunan öğrencilere seslenen Akan, 
“Çoğunuz bu okulu bi  receksiniz. İş arayacaksınız. 
Özel sektörde, kamu sektöründe iş bularak ya da 
kendi işinizi kendiniz kurarak.Nerede iş bulursa-
nız bulun,  girişimcilik sizin kariyerinizde büyük

ARGE; HİBE, DESTEK VE TEŞVİKLERİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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sıçramalara neden olacak  r. Sadece kendi işini kurmak değildir 
girişimcilik. Bir iş yapmamız için onu projelendirmemiz lazım. 
Samsun’da çok iyi bir iş birliği ortamı var. Bir çok etkinlikte va-
liliğinden özel sektörüne, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde 
davranıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Gayret var, heves var, istek 
var. Ar  k bunları gerçekleş  recek bireylere ih  yacımız var.” şek-
linde konuştu.

 
 Girişimcilere verilen teşviklerin önemine dikkat çeken Vali 

Hüseyin Aksoy, “Bugün üniversitemizde devle  n ilgili kurumları 
tara  ndan teşviklerin neler olduğu, bunları nerelerde kullanıldı-
ğı yönündeki bir toplan   gerçekleş  riliyor.  Bu toplan   devle  n 
değişen ekonomik yaklaşımı açısından çok önemlidir. Son yıllar-
da ar  k bütün dünyada da olduğu gibi devlet ekonomide direk 
bulunmuyor ve üre  m kurumlarını özel sektöre devrediyor. Bu, 
devle  n ekonomiden tamamen ayrılacağı anlamına gelmiyor. 
Devlet olumlu anlamda ekonomiye müdahale edebiliyor. Bu 
ise teşvikler, hibeler olarak karşımıza çıkıyor. İhraca   ve üre  mi 

ar  rmaya yönelik teşvikler var. Sadece bunlarla da sınırlı değil. 
Devle  n diğer kurumlarında da birebir aynı olmasa da, benzer 
şekilde teşvikler var. Girişimcilerimiz her yıl kendilerini geliş  -
riyor, yeni bir takım projelerle  ulusal sonra uluslararası alanda 
rekabet etmek is  yor. Girdileri düşürerek uluslararası rekabet 
yapabilmek için teşviklere ih  yaç var ve devlet de bunun far-
kında olduğu için bu teşvikleri veriyor. Bu teşviklerin kime, nasıl 
verildiği konusu da önem arz etmektedir. Genç arkadaşlarımızın 
kendilerini yönlendirecekleri alanda ne gibi teşviklerin olduğu-
nu şimdiden öğrenmeleri açısından onlar için bu toplan   büyük 
avantaj. Temel amaç; Samsun’u kültürel ve sanayi alanlarında 
daha yüksek sıralara yükseltmek. Üniversite sanayi işbirliği çok 
önemsediğimiz bir konu. Umuyorum ki bu toplan  dan sonra 
yapılan başvuruların sayısı artar. Ve Samsun bu hibeden en faz-
lasını alabilir.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından eği  m toplan  sına geçil-
di. 

Eği  m Bilimleri Ens  tüsü tara  ndan düzen-
lenen, “Ulusal ve Uluslararası Projeler” 
başlıklı toplan  , Eği  m Fakültesi Yabancı 

Diller Bölüm Kütüphanesi’nde yapıldı. 

Fen Bilgisi Eği  mi Bölümü Arş. Gör. Cumhur 
Türk’ün sunduğu seminere; Eği  m Bilimleri 
Ens  tüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Aydın, Mü-
dür Yardımcıları Doç. Dr. Yavuz Bayram, Doç. 
Dr. Rıfat Günday ve Eği  m Bilimleri Ens  tüsüne 
bağlı araş  rma görevlileri ka  ldı.

Eği  m Bilimleri alanında yapılacak araş  rmala-
rın projeye dönüştürülmesi gerek  ğine vurgu 
yapan Ens  tü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
bu alanda istenilen sayıda proje üre  lemedi-
ğini ve bu tür etkinliklerle genç araş  rmacıları 

proje hazırlama konusunda bilgilendirmeyi hedefl ediklerini ifade e   . 
Arş. Gör. Cumhur Türk, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri hakkında ayrın  lı bilgi verdi. “Neden proje hazırlanır, bir projenin 
bileşenleri nelerdir, proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir, eği  m bilimciler hangi proje türlerine 
başvurabilir” gibi sorulara değinen Türk, çeşitli proje örnekleri üzerinde durarak sunumunu bi  rdi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI
PROJELER TOPLANTISI
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OMÜ 
Uluslararası 

İlişkiler 
Öğrenci Kulübü 

tara  ndan, 
OMÜ’de 

öğrenim gören 
Azerbaycanlı 
öğrencilerin 
sorunlarının 

değerlendirilebil-
mesi için düzen-

lenen toplan  , 
Eği  m Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 

yapıldı.

Toplan  ya; Azerbaycan Büyükelçiliği Eği  m Müşaviri Dr. Necibe Nesibova, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Feride Kasımzade, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Azer Kasımzade, Eği  m Fakül-
tesi İlköğre  m Matema  k Bölümü Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. Dr. Celil Nebiyev ve Azerbaycanlı öğrenciler ka  ldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eği  m öğre  m görmenin mutluluğunu dile ge  ren 230 öğrenci,   dünyanın en iyi ilk bin üni-
versitesi içinde yer alan OMÜ’yü, Azerbaycan Eği  m Bakanlığının, Azerbaycanlı öğrencilerin yurt dışı eği  mini planlamasında ön 
görmesini talep e   ler. 

Azeri öğrenciler ayrıca; artan harçlar ve harç fi yatları arasındaki farklılık, sağlık sigortası, Azerbaycan mili folklorunu, müziğini 
tanıtabilmek için milli giyimin ve spor  f turnuvalara ka  lmak için de Azerbaycan milli takım formasının temini gibi konuları dile 
ge  rdiler.

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ 
ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINI 

DEĞERLENDİRDİ

TOPLANTI
TOPLANTI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme Kurulu 
(OBEK), ‘’Klinik Beslenme Uygulamaları’’ başlıklı 
toplan   düzenledi. 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da yapılan toplan  -
ya; konuyla ilgili çalışan uzman doktor, asistan ve hemşireler 
ka  ldı. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğre  m Üyesi Doç. Dr. 
Ünal Bıçakçı konuyla ilgili sunum yap  .

Toplan  da, özellikle çocuklarda, yetersiz beslenme du-
rumlarında, çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan en-
tarostomi uygulamaları tar  şıldı ve son yıllarda uygulaması 
artan gastrostomi yerleş  rme teknikleri olan perkiton en-
doskopik gastrostomi (PEG) ve laproskopik minimal inva  f 
maddeler sunuldu. Doç. Dr. Ünal Bıçakçı’nın sunumunun ar-
dından, hastalara beslenme kolaylığı sağlayan gastrostomi 
uygulamalarının sorunları ve bunların çözüm yolları video 
gösterimleri ile tar  şıldı.

KLİNİK BESLENME UYGULAMALARI
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ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

TOPLANTI
TOPLANTI

OMÜ’DE I. DEHAM GÜNLERİ

dıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Bağış ve Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji 

ve Toksikoloji Anabilim Dalı öğre  m üyesi ve Merkez 
E  k Kurul Üyesi Prof. Dr. Ayhan Filazi’nin konuşmacı 
olarak davet edildiği toplan  ya;  Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Halis Ölmez, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar 
Şahinoğlu, Veteriner fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Alişarlı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan DEHAM Müdürü Doç. 
Dr. Ahmet Güzel, “Ka  lımınız için teşekkür ederim. İlk 
olarak 1984 yılında Cerrahi Araş  rma Laboratuarı ola-
rak hizmet vermeye başlayan DEHAM, değerli hocala-
rımızın katkılarıyla bugün donanımlı bir merkez halini 
almış  r. Merkezimiz bünyesinde yer alan alt yapı ve 
laboratuar olanaklarıyla araş  rmacılara vermiş oldu-
ğu desteğin yanında bir merkez bilinciyle faaliyetlerini 
DEHAM Günleri ile başlatmış olmanın heyecanını ya-

şamaktadır. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyor, toplan  mızın tüm ka  lımcılara faydalı 
olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Transgenik ve Klon Hayvan Üre  m Teknikleri ve Kullanım Alanları”, “Hayvan Deneyleri Merkez 
E  k Kurulu ve Yerel E  k Kurullarının Yetki ve Sorumlulukları” ve “E  k Kurula Gelen Projeler Neden 
Reddediliyor?” konularının tar  şıldığı toplan  nın yöne  ciliğini yapan Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, ka  -
lılımcmcılılararaa teteşeşekkkkürür e e    veve b başaşararılılıı bibirr totoplplanan  o olmlmasasınınıı didileledidi.  

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, “Bu toplan  yı bir kongre şeklinde planlamış-
 kk. B Buu yıyıll içiçinindede o orgrgananizizee ololababililirirsesekk totoplplanan  mımızızı b birir k konongrgree ololararakak d devevamam e e  r rmemekk isis  yoyoruruzz. S Salalononaa 

bak  ğımda, bu tür toplan  ların çok ilgi göreceği kanaa  ne varıyorum. Üniversiteler bilgi toplumu 
loluşmasına ç kok ö öne lmlii kkatktk lılar s ğağllayan kkuru lmlarddır. D D lolayısıylla b bu tütür tto lplan  lların bibillgii tto lplumu-

nununn ololuşuşmamasısınana b büyüyükük k katatkıkılalarr sasağlğlayayacacağağıı düdüşüşüncncesesinindedeyiyimm. B Başaşararılılıı bibirr totoplplanan  d dililiyiyororumum. ” dededidi. 
Toplan   ka  lımcılara, ka  lım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

OMÜ Deney 
Hayvanları 

Uygulama ve 
Araş  rma Merkezi 

tara  ndan 
düzenlenen 1. 

DEHAM Günleri, 
“Transgenik ve 

Klon Hayvan 
Üre  mi Teknikleri 

ve Kullanım 
Alanları” başlıklı 

toplan  , OMÜ Tıp 
Fakültesi Pembe 
Salon’da yapıldı.

Pr
of

. D
r. 

Ha
yd

ar
 B

ağ
ış

Doç. Dr. Ahmet Güzel  Prof. Dr. Ferşat Kolbakır Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu
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TOPLANTI
TOPLANTI

Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı 

(OKA) AGORADA 
2012 toplan  sı, 

Kalkınma 
Bakanı Dr. 

Cevdet Yılmaz’ın 
ka  lımıyla, 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlendi.

Toplan  da konuşan Bakan Dr. Cev-
det Yılmaz, “Türkiye son 10 yılda 
epey bir mesafe aldı. Şu anda çok 

iyi bir noktaya geldi. 2002 yılında 230 milyar 
dolarlık bir ekonomimiz varken, bugün 774 
milyar dolarlık bir seviyeye ulaş  . Değişim ve 
dönüşüme devam etmemiz gerekiyor. Bunu 
yapmazsak orta gelir tuzağı denen hadiseye 
düşmüş oluruz ve uzun bir süre bu seviyeler-
de kalmaya mahkûm hale geliriz” dedi. Hü-
kümet olarak göreve geldikleri ilk yıllardan 
i  baren araş  rma ve geliş  rmeye çok önem 
verdiklerini söyleyen Bakan Yılmaz, araş  rma geliş-
 rme ve yenilikçi faaliyetlerin desteklenmesi ama-

cıyla kamu ya  rımlarında bu konuyu hep öncelikli 
bir alan olarak gördüklerini belir   .

Üniversitelere 3.5 milyar lira kamu ya-
 rımı yap  klarını ifade eden Bakan Yılmaz, 

“Üniversiteler sadece eği  m yapılan kurum-
lar değillerdir. Üniversiteler aynı zamanda 
araş  rmalar yapılan ve araş  rmanın sonuç-
larını katma değere dönüştüren ve yenilik 
yapan kurumlardır. Bu anlamda toplumla ve 
sanayi ile yakın bağlar içinde olması gereken 
çok açık sistemler olmak durumdadırlar. Ken-
di içine kapanan, sadece akademik konular 
üzerine yoğunlaşan, toplumun sorunlarına, 
ekonomiden ülkemizin gündeminden uzak 
bir şekilde çalışan bir üniversite sistemi, hiç 
kimsenin arzu e   ği bir sistem değildir. Üni-

versitelerimizin açık olması lazım. Bu etkileşim ağı 
içerisinde çok iyi bir konum içinde olması lazım. 
İçende bulundukları şehirle, bölgeyle, yöreyle çok 
yoğun ilişkiler içinde olmaları lazım. Bu üniversite-
lerimizin gelişmeleri açısından da çok önemli.” şek-
linde konuştu.

OKA AGORADA 2012 TOPLANTISI
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OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, Yüksekokul Müdürü ve 
Müdür Yardımcıları, öğrenciler ve öğre  m elemanlarının ka-
 ldığı tanışma ve bilgilendirme toplan  sı yapıldı. 

Toplan  da, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeki 
Karakaya, Samsun ve Üniversite hakkında bir sunum yaparak 
tanı  cı bilgi verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin uluslararası 
bir üniversite olma yolunda önemli adımlar a   ğını kaydeden 
Karakaya, öğrencilere eği  m-öğre  m, sınav yönetmeliği, sınav 
yönergesi gibi konularda ayrın  lı bilgi verdi. 

Söyleşi şeklinde devam eden toplan  nın ikinci bölümünde 
hazırlık ve yabancı dil öğre  minde karşılaşılan sorunlar anla  l-
dı. Son bölümde ise öğrencilerin çeşitli konulardaki sorularına 
cevap verildi. Toplan  da öğrencilerin daha çok üniversitenin 

imkânları, öğrenci hakları, eği  m, öğre  m, sınavlar, devamsızlık, Erasmus Programı ve is  hdam alanları konularına yönelik sorular 
sordukları görüldü. Soruları cevaplayan Karakaya, “Değerler eği  mi”nin önemi üzerinde de durdu.

Prof. Dr. Burha-
ne   n Tatar’ın 
konuşmacı ola-

rak ka  ldığı toplan  ya; 
Sosyal Bilimler Ens  tüsü 
Müdürü Prof. Dr. Mus-
tafa Zeki Terzi, Ens  tü 
Müdür Yardımcıları Doç. 
Dr. Bekir Şişman, Yrd. 
Doç. Dr. Salih Kesgin ve 
ens  tüye bağlı araş  rma 
görevlileri ka  ldı.

Toplan  da konuşan  
Prof. Dr. Burhane   n Ta-
tar, “ Sosyal bilimlerde 

bilimsellik kendi içinde bir bağlamı ifade ediyor. Yani bilimin sosyal bilimler için ayrı bir anlamı var. Temel sorun burada; sosyal bilimle-
rin düşünce ve araş  rma alanları nelerdir ve sosyal bilimler ne tür bir gerçekliği araş  rır. Fen bilimlerinde teşhis ve analiz vardır. Belirli 
bir konum vardır ve araş  rmacı onun üzerinde çalışır. Ama sosyal bilimlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Mesela bir tarihçi 
için tek bir olay yoktur. Yani o olay sadece orada başlayıp orada bitmemiş  r. Tarihi olay ondan sonraki olayları da etkiler. İstanbul’un 
fethini konu alan bir tarihçi için bu fe  h hala devam ediyordur. Biz hala Hz. Peygamberin hadislerini dikkate alıyoruz. Neden çünkü 
hadis, ‘şey’ değil bir süreç  r.” dedi. Sosyal bilimlerde araş  rılanın değişimi konusuna dikkat çeken Tatar, “Sosyal bilimleri fen bilim-
lerinden ayıran bir diğer nokta ise sosyal bilimlerde araş  rılan konunun içinde aynı zamanda araş  randa vardır. Yani araş  rdığımız 
alanın içerisindeyiz. Olaya içeriden bakıyoruz. Ayrıca bu araş  rılan konu ise her zaman bir değişme içerisinde olmaktadır. Şöyle ki; siz 
bir şeyi açıkladığınız an o açıkladığınız andan öncekileri açıklıyorsunuz. Ondan sonra etkileri değişebiliyor. Sosyal bilimlerde sabit bir 
olay yoktur. Fen bilimlerinde önce olay sonra kavram vardır. Oysa sosyal bilimlerde olay ile kavram yani anlam aynı anda tezahür eder. 
Bu noktada sosyal bilimlerde kavramın önemi ar  yor. Olaylar kavramlarla değer kazanıyor. Acaba gerçekliği ortaya çıkarabilmek için 
hangi kelimeyi kullanacaksınız? Uygun kelimeyi bulmadan anlatmak istediğinizi anlatamazsınız. Bu yönüyle de sosyal bilimler var olanı 
anlama çabasıdır. Mesela Türk dili üzerine bir araş  rma yapıyorsunuz. Oysa siz Türkçeyi biliyorsunuz. İşte burada olan, yani başladığı-
nız noktaya dönmek olayı, daha derinlemesine bilgi kazanma olarak size dönüyor.” şeklinde konuştu.

TOPLANTI

SOSYAL BİLİMLERDE
BİLİMSELLİK SORUNU

OMÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİLERLE 
TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Sosyal 
Bilimler Ens  tüsü 

tara  ndan 
düzenlenen 

“Sosyal Bilimlerde 
Bilimsellik Sorunu” 

başlıklı toplan  , 
Sosyal Bilimler 

Ens  tüsü Toplan   
Salonu’nda 

yapıldı.
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TOPLANTI
TOPLANTI

2. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ

Fen Bilimleri Ens  tüsü Müdürü 
Prof. Dr. Recep Tapramaz yap  ğı 
açılış konuşmasında, “Bu toplan-

 yla sizler için hem bir oryantasyon prog-
ramı düzenlemeyi hem de tanışma ortamı 
sağlamayı amaçladık. Bu yılki etkinliğimiz 
ens  tümüze bağlı üç fakülteye yayıl-
mış haldedir. Program; Pazartesi günleri 
Mühendislik, Salı günleri Fen Edebiyat, 
Perşembe günleri de Ziraat Fakültesinde 
yapılacak  r. Bu programa özellikle yüksek 
lisans eği  mine yeni başlayan arkadaşla-
rın ka  lımını önemsemekteyiz. Program 
sayesinde birçok konu hakkında bilgi sa-
hibi olabilirsiniz.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez 
konuşmasında, “Makale yazım tekniğin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu 
kapsamda maddi destek bulmak gere-
kiyor. Hazırlanan projelerin kabul edile-
bilirliği de çok önemli. Kabul edilebilir 
projeler hazırlamak teknik bir konudur.” 
şeklinde konuştu.

Toplan  , Kütüphane Dokümantas-
yon Daire Başkanlığından Uzman Ethem 
Olukçuoğlu’nun barkovizyon sunumuyla 
desteklediği, “Bilimsel Bilgiye Erişim ve 
Bilgi Okuryazarlığı” başlıklı konuşmasıyla 
devam e   .

2. Lisansüstü 
Eği  m Günleri 

Tanı  m Toplan  sı 
Mühendislik 

Fakültesi Konferans 
Salonu’nda yapıldı. 
Toplan  ya; Rektör 

Yardımcıları Prof. 
Dr. Halis Ölmez 

ve Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, 

öğre  m üyeleri ve 
öğrenciler ka  ldı. 

Prof. Dr. Halis ÖLMEZ

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ
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Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü 

ve Devlet Hava 
Meydanları 

(DHMİ) Genel 
Müdürlüğü 

himayesinde ve 
Samsun Spor  f 

Havacılık Kulübü 
ve OMÜ UZAYTEM 

Müdürlüğü 
koordinesinde, 

“Amatör Havacılık 
ve Sorunları 

Çalıştayı” 
düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kültür ve Kong-
re Merkezi’nde düzenle-
nen Çalıştaya; Samsun Vali 

Yardımcısı Hulusi Kaya, Sivil Havacılık 
Genel Müdürü Bilal Ekşi, DHMİ Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan, 
OMÜ Rektör Başdanışmanı ve Ha-
vacılık ve Uzay Teknolojileri Araş  r-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferşat 
Kolbakır, Atakum Belediye Başkanı 
Me  n Burma, Çek Cumhuriye   Hafi f 
Hava Araçları Birliği Başkan Yardımcısı 
Jan Fidrich, Çek Cumhuriye   Evektor 
Uçak Üre  ci Şirket Direktörü Milan 
Mach, Samsun Spor  f Havacılık Kulü-
bü Başkanı Aytekin Turgut ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Samsun 
Spor  f Havacılık Kulübü Başkanı Ay-
tekin Turgut, “Biz Samsun Havacılık 
Kulübü olarak 1988 yılında havacılığa 
başladık. Havacılığı seve seve yapma-

ya devam e   k. Çok zorluklar çek  k. Zaman geldi uçamadık, 
zaman geldi meydanda motor çalış  rdık. Ama yılmadık, sizler 
gibi hepimiz buradayız. 19 Mayıs İlçesindeki Engiz Havaalanı’nı 
yap  k. Ama maliye 10 yıl boyunca ‘niçin yap  nız?’ diye bizden 
hesap sordu. Onu da aş  k, şimdi çok güzel bir meydan daha 
kuruldu. İnşallah bundan sonra Samsun’da havacılık sporu en 
güzel şekilde yapılacak. Bin metre uzunluğunda, sı  r asfalt, 
35 metre genişliğinde çok güzel bir yer. Burada havacılığın bu 
zamana kadar olan sorunlarını Atatürk’ün Samsun’a ilk çık  ğı 
gibi, biz de buradan ilk ışığını ve ilk meşalesini yakacağız. Bu-
raya gelen arkadaşlar da tarihe geçecek  r. Sorunlarımız çok 
büyük. Burada güzel kararlar alınacağına inanıyorum.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’de  cari hava taşımacılığında rekorların kırıldığını 
belirten Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bu Çalıştay bir 
başlangıç çalıştayıdır. 2003 yılında Türkiye’de 163 tane yolcu uça-
ğı vardı. Bugün bu rakam 372’ye çıkmış  r. Nerdeyse 2.5 ka  an 
daha fazla bir ar  ş var. Toplam hava aracında ise 2003 yılından 
i  baren 2 ka  na çık  . Yolcu sayısı 30 milyon’dan 130 milyon’a 
çıkarak 3 ka  na çık  . Dolayısıyla Türkiye’de  cari hava taşıma-
cılığında rekorlar kırılıyor. Dünyada ilerleme belli rakamlarda 
olurken, Türkiye’de her sene yaklaşık yüzde 10 oranında ar  yor. 
Şimdi 2023 hedefl erine bak  ğımızda Türkiye dünyada ekonomi 
açısından ilk 10’a girmeyi hedefl eyen bir ülke. Dolayısıyla yolcu 
uçak sayısının 370’den 750’ye, yolcu sayısının 130 milyon’dan 
350 milyon’a ulaşacağı bir projeksiyon var. Bu projeksiyonların 
en büyüğü de Türkiye’nin kendi sivil uçağını yapabilir noktaya 
gelmesi ve yapmasıdır. Dolayısıyla bu kadar büyük hedefl eri 
olan havacılığın kendi temelleri olmadan is  krarlı bir şekilde 
büyümesi pek mümkün gözükmüyor. Temel; amatörcülüktür. 
Amatörcülüğü olmayanın profesyonelliği kaliteli olmaz. Şuan-
da Türkiye’ye bak  ğımızda 780 civarında yabancı pilot is  hdam 
ediliyor. Dolayısıyla bu sürecin tersine dönmesi, bu kaynakların 
yerli kaynaklardan karşılanması, ha  a dışarıya pilot ihraç edil-
mesi için temellerimizin çok sağlam olması gerekiyor. Bu da 
Türkiye’de havacılığın tabana yayılması için amatörcülüğün ge-
lişmesi gerek  ğini gösteriyor. Bizim hedefi miz temelleri sağlam 
tutmaktan geçiyor. Bugün, sorunlarınız ve sıkın  larınız neyse 
çözüm önerilerinizle beraber bunları not almaya geldik.” dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Karakan da konuşmasında spor  f havacılık faaliyetle-
rine yapılan katkılar hakkında bilgi verdi.

Çalıştayda; Türkiye’deki amatör havacılığa değer verilmesi 
ve deneysel uçak yapımının desteklenmesi konusu gündeme 
ge  rilerek, Avrupa’da ve dünyada yapılan havacılıkla, Türkiye’de 
yapılan havacılığın karşılaş  rılması konuları görüşüldü.

AMATÖR HAVACILIK VE SORUNLARI

ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY
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Samsun Tabip 
Odası tara  ndan, 

Tıp Fakültesi 
Dekanlığı Pembe 

Salon’da, “3. 
Genişle  lmiş 

Hekim Çalıştayı” 
düzenlendi.

Çalıştayda; hastanelerde sağlık hizme-
  veren personelin mağduriye  yle 

sonuçlanan şiddet hadiselerinin, 
sosyolojik ve bürokra  k açıdan incelenmesi 
gerek  ğini vurgulandı. 

24 Tabip Odasının ka  ldığı “3. Genişle-
 lmiş Hekim Çalıştayı”na; Rektör Prof. Dr. 

Hüseyin Akan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Haydar Şahinoğlu, Türkiye Tabipler Birliği 
(TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Özdemir Aktan, Samsun Tabip Odası Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, OMÜ Tıp Fakül-
tesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, 
tabip odaları başkanları ve davetliler ka  ldı.

Çalıştayın amacının hekimlerin sorunlarını 
dinlemek, çözüm önerileri aramak ve ilgili ma-
kamlara iletmek olduğunu belirten Samsun 
Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Gü-
naydın, “Bu çalıştaylarımızın amacı hekimin 

sorunlarını dile ge  rmek, bunlara çözüm önerileri 
aramak ve bu çözüm önerileri ile sorunları ilgili ma-
kamlara ileterek, hekimlik sana  nın sorunlarını or-
taya koymak ve çözüm bulmak  r. Gerçekten tabip 
odalarının yapması gerekenlerin bunlar olduğuna 
inanıyoruz. Çünkü önemli olan derdini anlatabil-
mek  r. Samsun Tabip Odası olarak bu çalıştayları 
daha da geliş  rerek ve büyüterek uygulayacağız. 
Temennimiz ilgili makamların da bu çalıştaylara 
kulak vermesidir. Buradan çıkan sonuçları değer-
lendirmesidir. Çünkü amacımız üzüm yemek, bağcı 
dövmek değil. Üzüm yerken de yediğimiz üzümün 
yenildiğinin farkına varılmasını ilgili makamlardan 
arz ve talep ediyoruz.” dedi.

Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan,  “Hekim-
lerin sorunları günden güne ar  yor, çalışma or-
tamları gi   kçe bozuluyor. Hekimlerin huzursuz 
olduklarının farkındayız. Dün İstanbul’da bir hekim 
meslektaşımız, bir hasta şikaye   üzerine in  har et-
mek zorunda kaldı. Maalesef bu tür örnekleri bir 
kez yaşamıyoruz. Türkiye’nin her tara  ndaki örnek-
lerle yaşıyoruz. Sağlık ortamının boğucu şekli hekim 
arkadaşları ve sağlık çalışanlarını huzursuz ediyor. 
Bunun da hiç kimsenin yararına olmadığını hepimiz 
biliyoruz. Bu çalıştaylarda bu sorunları halletmek 
üzere bir araya geliyoruz. Bir şekilde sağlığın ayrı 
bir iş kolu olduğunu, hekim hasta ilişkisinin karşılıklı 
olarak sevgi, saygı ve güvene dayalı olması gerek  -
ğini bilen bir ortamda çalışmamız lazım ve bunun 
için de adımların a  lması lazım. Ama maalesef için-
de bulunduğumuz sağlık ortamı bunu sağlamıyor. 
Burada zaman zaman yöne  cilerimiz ile yap  ğımız 
görüşmelerde bir takım anlaşmazlıklara düşüyoruz. 
Bunlardan birincisi şidde  n ar   ğını net olarak gö-
rüyoruz. Bakanlık buna böyle bakmama tara  nda. 

3. GENİŞLETİLMİŞ HEKİM ÇALIŞTAYI
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Şidde  n ar   ğını değil de, şidde  n daha görünür hale geldi-
ğini düşünüyor. Ama TBB’nin yap  ğı çalışmalar bunun böy-
le olmadığını net olarak gösteriyor. Sağlık çalışanlarına ve 
hekimlere yapılan şiddet gi   kçe ar  yor. Tabi bunun içinde 
nedenlerine de bakmak lazım. Nedenleri içinde dün hekim 
arkadaşımızın in  harına götüren, SABİM de (Sağlık Bakanlığı 
İle  şim Merkezi) dahil olmak üzere, bu hastaların şikayet hat-
larının da dahil olduğu çalışma şartlarının zorluğu, uzunluğu, 
uykusuzluk ve yorgunluk gibi baskılar maalesef bu şidde   art-
 ran faktörlerden birisi. Yöne  cilerimize tekrar bir mesajım 

olacak. Yöne  cilerin söylemleri de sağlık çalışanına şidde   
ar   rma maalesef katkıda bulunuyor. Çünkü sağlık sisteminin 
tamamen mükemmel olduğunu sürekli tekrarlayıp da, hasta-
lar hastanelerde umdukları ortamı bulamadıkları zaman bu-
nun sorumlusu hekim ve sağlık çalışanıymış gibi oluyor. Maa-
lesef şiddet de kendini burada gösteriyor. Dolayısıyla burada 
hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şidde   azaltmak için, 
içinde bulunduğumuz sağlık ortamını gözden geçirmemiz la-
zım ama yöne  cilerimizin de söylemlerine çok dikkat etmesi 
gerekir.” dedi.

Ç a l ı ş t a y d a 
Türki-ye’nin gün-
deminde olan ko-
nuların görüşüle-
ceğini belirten 
OMÜ Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Haydar 
Şahinoğlu, “Bu 
Çalıştay, Samsun 
Tabip Odası’nın 
24 Tabip Odası 
ile birlikte OMÜ 
Tıp Fakültesi 
ça  sı al  nda 
düzenlediği 3. 
Çalıştaydır. Çalış-
tayda Türkiye’nin 
g ü n d e m i n d e 
olan birkaç konu 
çalışılacak. Bu 

konuda da raporlar hazırlıyorlar ve ilgili yerlere ile  yorlar.” 
ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Bu Çalıştaylar; yanlış giden 
işlerin düzel  lmesi, hem sağlık hizme   alanlar, hem de ve-
renler açısından çok daha ideal şartlarda hizmetlerin yürütül-
mesini amaçlayan, eği  miyle birlikte bunu araş  ran, konuşan 
ve tar  şan toplan  lardır. Umarız ki bu amaca kısmen de olsa 
ulaşılır. Buradan çıkan sesleri dinlerler. Dolayısıyla burada yıl-
ların birikimiyle yapılacak olan konuşmalar ve toplan  lar bir 
sonuca varır. Burada temel olarak  p eği  min, yani yarın bize 
ve çocuğumuza bakacak doktorların iyi ye  şmesi, doğru hiz-
met vermeleri, sağlıklı şartlarda hizmet vermeleri, hastaların 
da aldıkları hizme  n kıyme  ni takdir etmeleri diye değerlen-
direbiliriz. Ar  k insanlarımız ‘benim dedem, kardeşim veya 
ninem aslında ölmeyecek   ama doktor öldürdü’ diye düşünü-
yor. Yani ölüm ar  k dünyadan kalk   ama hastaneye götürü-
lüyor. Hastaneye götürülünce de bunu doktor öldürmüş olu-
yor. Böyle bir yanlış kanaat var. Eskiden sağlık gibi en önemli 
varlığımız olan değerimiz olan alanda hizmet veren hekime 
insanlar hiç olmazsa bir teşekkür ederdi. Şu anda o teşekkü-
rü de çok görüyorlar. Ben bunu şuna bağlıyorum. Türkiye’de 
2004’ten bu yana yapılan ameliyat sayısı, yapılan sağlık har-
caması, kişilerin hastaneye veya sağlık kurumlarına gitme sa-
yıları en az 5 kat ar   . Yani 2004’te bir hasta bir yılda 2.7 kere 
hastaneye giderken, şu anda 8.2 kere gidiyor. Yılda 2 milyon 
ameliyat yapılırken, şu anda 11 milyon ameliyat yapılıyor. Bu 
kadar artmasının bir açıklaması şudur: Yapılan işlerin yüzde 
50 - 60’ı gereksizdir diyebiliriz. Dünyanın hiçbir vatandaşı bu 
kadar ucuz, çeşitli, yakın, bedava sağlık hizme   almıyor. Her-
halde bütün hizmetler birden verilince şimdi insanımız onun-
la da tatmin olmuyor. İnsanoğlu zora da çok kolay alışır, kolaya 
da çok kolay alışır. Dolayısıyla bu rahata ve imkânlara alış  k. 
Şimdi o da tatmin etmiyor. ‘Biraz da 1-2 doktora dokunsak da 
psikolojik olarak rahatlasak’ diyorlar. Herhalde psikolojilerini 
rahatla  yorlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani doktor döverek 
kendilerince psikoterapi yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan’a ve Samsun Tabip Odası Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın’a plaket ve çiçek takdim 
e   . 
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OMÜ Sağlık 
Kültür ve Daire 

Başkanlığı Gençlik 
Kulübü tara  ndan 

düzenlenen, 
“Samsunlu İş 

Adamları Yaşam 
Öykülerini 
Anla  yor” 

konulu panel, 
Mühendislik 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda 
yapıldı.

Panele; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Öl-
mez ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, Bafra Be-
lediye Başkanı Zihni Şahin, öğre  m üyeleri 

ve öğrenciler ka  ldı. 

Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı 
H. Kaya Aşcı, Sanayici İş Adamı Yusuf Bozkurt, Zey-
 nburnu Samsunlular Derneği Başkanı Yıldıray Baş 

ve Samsunlu Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel 
Başkanı Sezgin Gümüş’ün konuşmacı olarak ka  ldığı 
panele öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Çalışma hayat-
ları hakkında bilgi veren iş adamları, başarı öyküle-
rini anla   lar. Öğrencilerle buluşmaktan heyecan ve 
mutluluk duyduklarını belirten iş adamları, öğrenci-
lerin sorularını da yanıtladılar. 

Bafra ilçesine Turizm Fakültesi yap  ran iş adamı 
H. Kaya Aşcı, ilçeden ayrıldıktan sonra iş haya  yla il-
gili gelişmeleri öğrencilerle paylaş  .

Öğrencilerden gelen, “Azminizi neye borçlusu-
nuz?” sorusunu yanıtlayan Sanayici İş adamı Yusuf 
Bozkurt; “Ben başkalarının yardımları ile matbaa 
sahibi oldum. Ustalığım ve dürüstlüğüm sayesin-
de gelen yardımlarla işimi kurdum. Sizler geleceğin 
ışıklarısınız. Başarı sağlamak is  yorsanız işinize, oku-
lunuza bir sevgili gibi âşık olacaksınız. U  unuz hep 
ilerde olsun ve idealist olun. Ben gece gündüz çalışıp 
birçok şeyden fedakârlık yap  m ve hep bir idealim 
oldu.” dedi. 

Panel, konuşmacı iş adamlarına plaket takdim 
edilmesiyle son buldu.

SAMSUNLU İŞ ADAMLARI YAŞAM 
ÖYKÜLERİNİ ANLATTILAR

PANEL
PANEL
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Panele; Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Me  n Eker, 
Güzel Sanatlar Ens  tüsü Mü-

dürü Prof. Dr. Ali Boğa, OMÜ öğre  m 
üyeleri ve öğrencileri, Tokat Gaziosman-
paşa Üniversitesi ve Tokat Erbağ Meslek 
Yüksekokulu Basım ve Yayın Bölümü 
öğre  m üyeleri ve öğrencileri ve davetli 
matbaacılar ka  ldı.

Eği  m Fakültesi Resim Bölümü öğ-
re  m görevlisi Doç. Dr. Ali Tomak’ın 
yöne  ciliğindeki panelin açılış konuş-
masını yapan, Görsel İşitsel ve Medya 
Yapımcılığı Bölümü Başkanı öğre  m gö-
revlisi İrfan Kurt, panelin esas konusu-
nun tasarımın en önemli aşamalarından 
olan baskı öncesi, baskı kısmı ve baskı 
sonrası olacağını belirterek panelin fay-
dalı olmasını diledi.

Samsun Ambalaj ve Matbaa Sana-
yicileri Derneği Başkanı Hüseyin Yalgın 

da yap  ğı konuşmada, “Bugün burada sizlerle ol-
maktan büyük mutluluk duyuyorum. Mesleğimiz 
babadan oğula geçen bir durumdaydı ama mes-
leğin geleceği siz değerli öğrencilerle daha sağlam 
olacak  r. Sizlerle büyük başarılara imza atacağımızı 

biliyor, şimdiden hepinize başarılar diliyorum.” şek-
linde konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından Marmara Üni-
versitesinden davet edilen öğre  m üyeleri; Doç. 
Dr. Candan Cengiz, “Dijital Baskı Teknikleri ve Gü-
nümüzdeki Önemi”, Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan, 
“ Renk Yöne  mi Sistemi ve Baskıda Standardizas-
yon”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuz, “Ofset Baskıda 
Kalite Kontrol”, Yrd. Doç. Dr. Hayri Ünal ise, “Mat-
baalarda Maliyet Sistemi ve Fiyatlandırmanın Öne-
mi” başlıklı konuşmalar yap  lar. 

Panelistler, sunumlarının ardından öğrenciler-
den gelen soruları da yanıtladılar.

PANEL
PANEL

OMÜ Meslek 
Yüksekokulu 

Sosyal Ak  vite 
Koordinatörlüğü 

tara  ndan 
düzenlenen, 

“Renk Yöne  mi 
ve Baskıdaki 
Gelişmeler” 

başlıklı panel, 
İlkadım Yerleşkesi 
OMÜ Sahnesi’nde 

düzenlendi.

RENK YÖNETİMİ VE BASKIDAKİ 
GELİŞMELER
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“Foto Voltaik 
Modüler ve Güneş 

Enerji Termik 
Sistemleri” konulu 

eği  m semineri, 
OMÜ Mühendislik 

Fakültesi 
Konferans 

Salonunda yapıldı.

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE 
ENERJİ EĞİTİM SEMİNERİ

SEMİNER
SEMİNER

İİ

Seminere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mahmut Aydın, Mühandislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, TMMOB 

Samsun şubesi Başkan yardımcısı Özkan Er, Lem 
Solar Kurucu Üyeleri Dr. Ender Balcı ve Veli Mer-
sin, Türkiye’nin çeşitli illerinden davetli mühen-
disler ile öğre  m üyeleri ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan TMMOB Samsun 
Şubesi Başkan Yardımcısı Özkan Er, “Makine Mü-
hendisleri Odası Samsun Şubesi, OMÜ Mühen-
dislik Fakültesi Dekanlığı ve LEM SOLAR Güneş 
Enerji Sistemleri Firması işbirliği ile, ‘Oda, Üniver-
site ve Sanayi Protokolü’ kapsamında, “Foto Vol-
taik Modüler ve Güneş Enerji Termik Sistemleri” 
konulu seminerimiz başladı. Odamız yurdun do-
ğal kaynaklarının ülke ve toplum yararları doğrul-
tusunda işle  lmesini, üre  min ar  rılmasını, yurt 
sanayisinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişme-
sini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar 
yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yara-
rına sunmak gibi bir görev üstlenmiş  r. Teknoloji 
yüksek ivmeli gelişimiyle üre  m sürecinde var 

olan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemeleri-
ni zorunlu kılmaktadır. Artan bilgi birikimine hızla 
ulaşmak, edinilen deneyimleri paylaşmak ve üre-
 m süreçlerini değerlendirmek için sürekli eği  m 
şar   r. Seminerimizin konusu enerji sistemleridir. 
Enerjinin güvenilir, zamanında, kesin  siz ve çev-
reye uyumlu temin edilmesi poli  kası çerçevesin-
de, yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji 
üre  mine yönelmenin yanı sıra, ağırlık verilmesi 
gereken temel bir poli  ka da, enerji verimliliğinin 
ar  rılmasıdır. Seminerde sunumlarını bizimle pay-
laşacak Lem Solar Firmasının değerli elemanlarına, 

bizleri mekanlarında ağırlayan OMÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanlığına ve siz değerli ka  lımcılara 
Yöne  m Kurulum ve şahsım adına teşekkür ediyor, 
seminerimizin yararlı olmasını diliyorum.” dedi. 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi 
yazıcı ise, “ Enerji konusu ülkemiz için son derece 
önemlidir. Samsun Bölge olarak enerji üssü olma 
yolunda ilerliyor. Dünyada ise fi rmalar yeni enerji 
kaynaklarına büyük ya  rımlar yapıyorlar. Bu ya  -
rımlardan en önemlisi; güneş enerjisi konusu bu 
seminerimizde 2 gün boyunca tar  şılacak. Dün-
yada bu konuda geri kalmamamız gerek  ği bilinci 
toplumumuzda oluştu. Bu araş  rmalar için Tek-
noparkların büyük önemi var. OMÜ Teknopark bi-
namız 2013 yılı bitmeden hazır olacak. Sanayiciler 
için önemi çok büyük olan bu araş  rma geliş  rme 
merkezlerinde fi rmalar her türlü alt yapı ve labora-
tuvarı hazır bulacaklar. Bu imkânlar da kendilerine 
dışarıda çok pahalı olan ARGE araş  rmalarını üni-
versitede daha az maliyetli yapma olanağı verecek. 
Bu eği  m seminerinin çok faydalı geçeceğini umu-
yorum.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Lem Solar Kuru-
cu Üyesi Dr. Ender Balcı Güneş enerji sistemlerinin 
üre  m kimyasal değerleri konusunda bir sunum 
yap  . Seminer 2 gün boyunca devam e   .
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Samsun 
Meslek 

Yüksekokulu El 
Sanatları Bölümü 
Mimari Dekora  f 

Sanatlar Programı 
tara  ndan 

düzenlenen, “Cam 
Füzyon Sana  ” 

başlıklı seminer, 
İlkadım Yerleşkesi 
OMÜ Sahnesi’nde 

yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan, Öğre  m Görevlisi 
Mustafa Türkmen ve Samsun Olgunlaşma Ens-
 tüsü Seramik Cam Teknolojisi Alan Şefi  Zafer 

Kurt’un konuşmacı olarak ka  ldığı seminere; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, Samsun MYO Müdürü 
Prof. Dr. Orhan Kurt, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Me  n Eker, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Bulut, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Samsun Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Kurt, “Cam füzyonu camın 
ruhunu anlayıp, ona ruh katmak ve onu değişik şekiller-
le değişik ruhlara koymak demek  r. Etkinliğin düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılı 
bir seminer olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Seminer, Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan’ın konuşmasıyla 
başladı. Aslan, “17 yıldan beri Samsun Meslek Yükseko-
kulunda görev yapıyorum. Bunun 15 yılında da camla 
ilgilendim. Geç  ğimiz yıl üniversitemizin desteğiyle 
hazırlanan projeyle füzyonu katmak istedik. Fırınımı-
zı aldık, önümüzdeki dönem füzyonla ilgili çalışmalara 
başlayacağız. Bu anlamda bize destek olması açısında 
Samsun Olgunlaşma Ens  tüsüne teşekkür ediyorum.” 
dedi.  

OMÜ Sahnesi fuaye salonunda da “Cam Füzyon Ser-
gisi” düzenlendi. Sunumu Ezgi Kurt tara  ndan yapılan 
sergide; Osmanlı Saray müzikleri eşliğinde, Osmanlı dö-
nemi cam ürünleri barkovizyonla sergilendi. 

CAM FÜZYON SANATI
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Eği  m seminerine eğit-
men olarak CPA Eğit-
meni Cüneyt Mete ve 

çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Kulüp olarak amaçlarının 
Üniversitede yapılmamışları yap-
mak olduğunu belirten Gençlik 
Kulübü Başkanı Ertan Atasever, 
“Üniversitemizde yapılan eği  m 
seminerlerinden farklı olarak bu 
etkinliği ücretsiz olarak gerçek-
leş  riyoruz. Bu seminerin ücret-
siz olmasından dolayı ka  lımın 
çok olacağı ve verimsiz olacağı 
yönündeki eleş  rilere kulak as-
mıyoruz.” dedi.

Konuşmasına, “Karşınızda-
ki sizi dinliyor mu yoksa izliyor 

mu?” sorusunu ka  lımcılara yönelterek başlayan Cüneyt Mete, “Bu soruda, insanların sizi anlamadaki dış etkenlerin ne kadar 
etkili olduğu, yani beden dilinin sizin anla  mınıza katkısı sorgulanmaktadır. Bizim bu eği  m seminerinde anlatmak istediğimiz 
temel nokta da bu zaten.” dedi.

İlk izlenimin 7 saniye ile 35 saniye arasında oluşup 1 dakika içerisinde de şekillendiğini söyleyen ve ilk izlenime nelerin etki 
e   ğini anlatan Cüneyt Mete, beden dilinin evrensel olduğunu belirterek, “Al   temel yüz ifadesi tüm toplumlarda aynıdır. Bun-
lar mutluluk, korku, kızgınlık, şaşkınlık, üzgünlük,  ksin   ifadeleridir. Bunlar tüm insanlar için hangi ırktan hangi dinden olursa 
olsun aynıdır.” diye konuştu. Seminerin sonunda ka  lımcılara ser  fi ka verildi.

ETKİLİ BEDEN DİLİ

OMÜ Gençlik 
Kulübü tara  ndan 

düzenlenen, 
“Etkili Beden Dili 

ve Beden Dili 
Teknikleri - İmaj 

Yöne  mi” başlıklı 
eği  m semineri, 

OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
gerçekleş  rildi.

GELECEĞE İLK ADIMI BİRLİKTE ATALIM
Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Otel Tanı-

 mı ve Kariyer Planlaması” konulu seminer verildi. 

Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Otel Tanı  mı 
ve Kariyer Planlaması” konulu seminer; misafi r ka  lımcılar 
Clup Asteria Hotels İnsan Kaynakları Müdiresi Mebruke Bu-
lut, Grup İnsan Kaynakları Müdürü Nida Peri ve Grup Müdi-
resi Zeynep Çelik tara  ndan verildi.

Samsun Meslek Yüksekokulu öğre  m üyeleri ve öğrenci-
lerin ka  ldığı seminerin konuşmacıları uluslararası otellerde 
çalışacak nitelikli personele ih  yaç duyulduğunu belirterek, 
bu nedenle öğrencilerin üniversiteden alacakları eği  min 
son derece önemli olduğunu vurguladılar. Konuşmacılar ay-
rıca enerjik, dinamik ve sosyal personelin müşteri memnu-

niye  ni sağlamak açısından önemli olduğuna dikkat çek  ler.

Seminer sonrası öğrenciler tara  ndan gelen soruları yanıtlayan Clup Asteria Hotels yetkilileri, yöne  cisi oldukları 4 otel için Sam-
sun Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İş İstek ve Mülakat Formlarını aldıktan sonra, stajyerleri kendi personelleri gibi gördüklerini 
söyleyerek, Samsun Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de staj imkanı sağlama ve iş bulma konusunda destek olacaklarına dair taah-
hü  e bulundular.

 
Seminer sonrası ka  lımcılara Samsun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. S. Ali Çelik tara  ndan teşekkür belgesi tak-

dim edildi.
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Seminere;  OMÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Or-
han Kurt, Profesyonel Aşçılar Derneği, Turizmciler Derneği, 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yetkililer, öğre  m üye-

leri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Samsun 
Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümü Öğre  m Görev-
lisi Tahsin Özbek, “Aşçılık eği  mi ve 
Samsun MYO Uygulamaları” konula-
rında davetlileri bilgilendirdi. Gast-
ronominin kelime anlamından söz 
eden Özbek, “Gastronomi yemek ve 
sofra kültürü ile ilgili her şey demek. 
Samsun Meslek Yüksek Okulu olarak 
gastronomi bölümünü açmış bulu-
nuyoruz. Uygulamalarımızı da kendi 
uygulama otelimiz olan Tepe Otel’de 

gerçekleş  riyoruz. Seminerin siz öğrencilerimiz adına faydalı olaca-
ğını düşünüyorum.” dedi.

Seminerin ilk konuşmacısı olan Mu  ak Sanatları Akademisi 
Kurucu Başkanı Mehmet Aksel, “Mu  ak Sanatları Akademisi”nin 
amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aksel, Akademi’nin ku-
ruluş aşamalarını ve geldiği son noktayı kısa bir fi lm gösterimi ile 
öğrencilere sundu.

Seminer sırasıyla; MSA Eğitmen şefi  Soner Göksu’nun, “Aşçılık eği  mi ve çalışmaları” ve MSA Eği  m 
Koordinatörü Esra Hazer’in, “ MSA eği  mi ve programları” konulu sunumlarıyla devam e   .

OMÜ Samsun 
Meslek Yüksek 

Okulu tara  ndan 
düzenlenen, 

“Gastronomi 
Eği  mi ve 

MSA” konulu 
seminer, OMÜ 

İlkadım Kampusü 
Konferans 

Salonu’nda verildi.

OMÜ’DE GASTRONOMİ EĞİTİMİ

Mehmet AKSEL

Tahsin ÖZBEK
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ARAS KARGO ÇALIŞANLARINA
OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNDEN 

İKİNCİ EĞİTİM
Sürekli Eği  m 

Merkezi,  ARAS 
KARGO personel 

eği  mlerine yeniden 
başladı. 

ARAS KARGO’nun Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum personeline, “On Numara Kurye”, “Müşteri Mem-
nuniye  nde Mükemmellik” ve “Mükemmel Şube Yöne  mi” konularında eği  m veriyor.

Doç. Dr. Gürhan Uysal, Doç. Dr. Elif Dikmetaş, Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut ve Öğr. Gör. Çiçek Tomrukçu 
tara  ndan verilen eği  mler 60 saa  e tamamlanacak. Eği  mlerde; öz mo  vasyon, kişisel imaj, takım olmak, zaman yöne  mi, plan-
lama, ile  şim, beden dili, sa  ş, pazarlama, yöne  m becerileri konuları anla  lacak. Eği  mlerin sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan ka  lımcılara OMÜSEM tara  ndan belge verilecek. 

Merkez olarak özel ve kamu kurumlarının eği  m taleplerini değerlendirmeye hazır olduklarını söyleyen OMÜSEM Müdürü 
Prof. Dr. Canan Kazak, devam eden eği  mlerinin yanı sıra, OMÜSEM bünyesinde yakın zamanda çok sayıda yeni eği  min açılaca-
ğını da belir   .

KPDS VE ÜDS’YE ANAHTAR
OMÜSEM tara  ndan düzenle-

nen, “KPDS VE ÜDS’ye Anah-
tar” konulu seminer, Atatürk 

Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salon’da 
gerçekleş  . 

Emekli İngilizce Öğretmeni Sezai 
Ekmekçiler’in konuşmacı olarak davet edil-
diği seminere; OMÜSEM Müdürü Prof. Dr. 
Canan Kazak, Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. 
Dr. Fevzi Serkan Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. 
Müge Yılmaz, öğre  m üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci ka  ldı. 

KPDS ve ÜDS sınavlarının pra  k yön-
temlerini anlatan Ekmekçiler, “Maalesef, 

bu sınavlarda başarılı olabilmek için tek başına çalışmak yetmiyor. Bunun için Üniversiteniz Sürekli Eği  m Merkezinin bir hazırlığı 
olduğunu biliyorum. Sizlere tavsiyem OMÜSEM’in ağ sayfasını takip ederek OMÜSEM tara  ndan açılacak bir kursa ka  lmanız ve 
bu sınavın tekniklerini öğrenmenizdir.” dedi.
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Samsun Meslek 
Yüksekokulunda 
Geleneksel Kağıt 
Boyama Tekniği 
ve Tezhip Sana   
konulu seminer 

düzenlendi.

Samsun Meslek Yüksekokulu El Sa-
natları Bölüm Başkanlığı ve Samsun 
Meslek Yüksekokulu Sosyal İşler Ko-

ordinatörlüğü işbirliğiyle, Mimari Dekora  f 
Sanatlar Programı Öğre  m Görevlisi Ezgin 
Ye  ş ile misafi r ka  lımcı Gül Asya Temmuz 
Kayaal   tara  ndan, “Geleneksel Kâğıt Boya-
ma Tekniği ve Tezhip Sana  ”  konulu seminer 
ve atölye çalışması düzenlendi.

Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Orhan Kurt yap  ğı konuşmada, bu 
tür etkinliklerin öğrencilerin eği  m süreçle-
rine katkı sağlayacağını vurgulayarak, etkin-
likte yer alan tüm öğre  m elemanlarına te-
şekkür e   .

Öğr. Gör. Ezgin Ye  ş ve Gül Asya Temmuz 
Kayaal  , tezhip sana   ile ilgili örnekler vere-
rek, tezhip uygulaması yap  lar. Uygulamanın 
ardından da kâğıt boyama tekniği aşamala-
rıyla gösterildi ve ka  lımcılarla uygulamaları 
yapıldı.

Etkinliğe; Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Bulut, Samsun Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Kurt, Güzel Sa-
natlar Eği  mi Bölüm Başkanı Prof. Memduh 
Erkin, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

GELENEKSEL KAĞIT BOYAMA TEKNİĞİ 
VE TEZHİP SANATI
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Marmara Üniversitesi 
Atatürk Eği  m Fakül-
tesi, Güzel Sanatlar 

Eği  mi Bölümü emekli öğre  m 
üyesi Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu’nun 
davetli olarak ka  ldığı konferansa 
Rektör yardımcıları Prof. Dr. Halis 
Ölmez, Prof. Dr. Mahmut Aydın; 
dekanlar, ens  tü müdürleri, öğre-
 m üyeleri ve çok sayıda öğrenci 

ka  ldı.

 Sözlerine “Sayın Rek-
tör yardımcım, saygıdeğer 
öğre  m üyeleri ve sevgili 
öğrenciler Türk-İslam Sa-
natları konulu konferansa hoş geldiniz.” 
diyerek başlayan Halkbilimi Araş  rmaları 
Öğrenci Kulübü akademik danışmanı Doç. 
Dr. Bekir Şişman, Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu’nun 
özgeçmişinden bahse   kten sonra, “Yazar 
Beşir Ayvazoğlu Kuşoğlu için ’İstanbul de-
lisi’ diyor. Belki de onun hakkında yapılabi-
lecek en güzel, en kısa tarif bu olsa gerek. 
Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu Marmara Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafi k tasarımında 
36 yıl çalış  . Sonrasında akademik çalışmaları için 
gi   ği Almanya kendisinde büyük etkiler bırakmış-
 . Almanya’dan geldiğinde ‘Gi   m Ba  ’ya döndüm 

Doğu’ya’ sözleriyle kendindeki değişimi özetleyen 
Kuşoğlu, tüm Ba   medeniyetlerinin Doğu kaynaklı 
olduğunu görür ve önce kendi öz kültürünü tanıma-
nın daha önemli olduğuna karar verir. ’Benim tüm 
hayat gayem kendi kültürümü kendi insanıma tanıt-
mak  r’ diyerek kendini anla  yor.”  dedi.

Sanat’ın ne olduğu konusunu açıklayarak konuş-
masına başlayan Kuşoğlu, “Kendi nefsime üç soru 
sormuştum. Nedir, nasıl olur ve niçin olur soruları. 
İnsan niçin dünyaya gelir, niçin rüzgâr eser?  Sanat 
nedir? Sana  n çeşitli tarifl eri vardır. Ben hep şunu 
söylemişimdir: “Başkalarının ayak izlerine basanın 
kendi ayak izi olmaz.” Sanat desenin, rengin, ışığın 
gölgenin uyumun vb. şeylerin bir arada uygulan-
dığı adına sanatkâr dediğimiz kabiliyetli insanların 
bir eği  m-öğre  mden geç  kten sonra yap  kları 
şeyin adı sana   r. Sanatkâr çölde vaha, kutupta 
güneş  r veya öyle olmalıdır.  Biz sana   âdete san 
ve at manasında ele almış ve haya  mızın dışında 
tutmuşuz. Halkbuki insanların mesleği ne olursa ol-
sun meşreplerinin sanat olması gerekir; bu manada 
da diyorum ki sanat koruyucu hekimlik  r. Akli den-
gemizin yerinde olabilmesi için bizim mutlaka ve 
mutlaka sanatla meşgul olmamız lazım. Sanat tat-
lıya benzer. Bunun içinde ne var; un, yağ, şeker var.

KONFERANS
KONFERANS

Halkbilimi 
Araş  rmaları 

Öğrenci Kulübü 
tara  ndan 

düzenlenen 
“Geleneksel Türk-
İslam Sanatları”  

konulu konferans 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleş  .

GELENEKSEL
TÜRK-İSLAM SANATLARI
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İngiliz pasta yapıyor, Alman puding yapıyor, Türk’te baklava yapıyor. Bize yıl-
larca puding pasta yap, baklavayı boş ver denilmiş. Bize uniform sanat olarak 
tek  p sanat giydirilmeye çalışıldı. Ba   tara  ndan ha  a bu durum onlara bile 
yavan geldi. ’Gibi’ sanat yapmak dünyanın en kötü şeyidir. Bizim yapmamız 
gereken milli sanatlarımıza değer vermek  r.” dedi. 

Kendi değerlerimizin bize ne kadar yabancılaş  rıldığına değinen Kuşoğlu, 
bu konuda, “Bizde mesela şark köşesi yapma diye bir şey vardır. Biz zaten 
Şark’ız. Şark köşesini benim ülkeme gelip bir şeyler alıp götüren ba  lı yapa-
bilir.” dedi.   

 
Geleneksel sana  n tanımını yapan Kuşoğlu, “Geçmişten gelen manasın-

dadır. Dünü olan manasındadır. Kimi sivri zekâlıların söylediği gibi devrini 
kapamış sanat değildir. Avrupa’nın resmi ve heykeli de onun geleneksel sa-
na  dır.  Bugün zaman içinde izm’ler ve akımlarla beslenirler. Zaten benzerini 
yapmak en kötü bir şeydir. Sanatkâr daima düşünecek ve yeni yeni şeyler 
yapacak. Esas sorulması gereken soru şu olmalıdır: Şu şunu yapmış ben ne 
yaparım? Geleneksel sanat niçin öğre  lmelidir? Kimlikli sanat yapmak adı-
na öğre  lmelidir. Geçmişten gelen iyi ve güzel doğruları muhafaza etmeli ve 
çağın ih  yaçları ve zevkleriyle bunları bütünleş  rmeliyiz. Ayrıca sanat eği  -
mi üniversitelerde verilmez. Bunun temelleri ortaokullarda a  lmalı. Çünkü 
üniversitelerde beyin kadroları ye  şir. Ortaokullarda ve lisede gerekli eği  m 
verilmeli daha sonra üniversitelerde akademik açıdan kendilerini geliş  rme-
liler” diye konuştu.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu’na günün anısına Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez tara  ndan plaket tak  m edildi. Ayrıca Prof. Dr. 
Zeki Kuşoğlu’nun kitapları ve sanat eserlerinin sergilendiği mini sergi de öğrenciler tara  ndan büyük ilgi gördü.

KONFERANS
KONFERANS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi öğre  m üyelerin-
den Doç. Dr. Me  n Yılmaz’ın ko-

nuşmacı olarak ka  ldığı “Bir Başka Yönüyle 
Kerbela” adlı konferans, İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda düzenlendi. 

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kon-
feransa; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Peker, İlahiyat fakültesi Dekan Yar-
dımcıları Doç. Dr. Osman Eyüpoğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Recep Gün ve çok sayıda öğre  m 
üyesi ka  ldı.

Konuşmasında “Kerbela” olayının tarihi 
yönleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Me-
 n Yılmaz, tarihi olayların herkesin kendi-

ne göre çekip çevireceği olaylar olmadığı-
nı belirterek, farklı şeyler ortaya koymak 
popülizm uğruna olayların çarpı  ldığını 
söyledi. Yılmaz, “Aslında her olayı Kuran’la 

temellendirme yöntemiyle fi tneye karşı durabiliriz.” dedi.

“Kerbela” olayının daha öncesinde yaşanan Sıffi  n Savaşı ve Cemel olaylarına dayandığını söyleyen Doç. Dr. Me  n Yılmaz, bu 
olayların uzan  larını hala toplumda yaşadığımızı belirterek; Sivas olaylarının, Irak’taki Müslüman kavgasının temellerinin de buraya 
dayandığına dikkat çek  . Doç. Dr. Me  n Yılmaz, Kerbela olayının ih  yatla yaklaşılması gereken bir olay olduğunu belir   . Konferans 
soru-cevap bölümüyle sona erdi.

BİR BAŞKA YÖNÜYLE KERBELA



2012 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -48

KONFERANS

Türkçe 
Kulübü’nün, 

“Ayda Bir, Ayda 
Biri” projesi 
kapsamında 

düzenlenen, “17. 
Yüzyıl Osmanlı 

Türkçesi Me  nleri 
ve Söz Varlığı” 

konulu konferans, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür Merkezi 
Mavi Salon’da 

verildi.

İstanbul Üniversitesinden 
emekli Prof. Dr. Mertol 
Tulum’un konuşmacı olarak 

davet edildiği konferansa; Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez 
ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, öğre-
 m üyeleri ve çok sayıda öğrenci 

ka  ldı.

Özgeçmişinin okunmasının 
ardından konuşmasına başlayan 
Prof. Dr. Mertol Tulum, “Meslek 

haya  m boyunca yaşayan dilin meseleleriyle, yapısıyla uğ-
raşmanın yanında daha çok tarihi dönemlerle ve tarihi me-
 nlerle uğraş  m. Dolayısıyla böyle bir başlığın seçilmesi, 

son yayınladığım ve 20 yıl emek verdiğim bir kitaba dayandı. 
Konferansın ikinci bölümünde sizlere anlatacağım, ‘17. Yüzyıl 
Osmanlı Türkçesi Me  nleri ve Söz Varlığı’ konusu bu çalışma-
mın sonuçlarıdır. Bu konuya girmeden önce bir dilin yapısı, 
tarihi dönemleri ve tarihi dönemler içinde geçirdiği değişim-
leri, bilgi aktaran bir araç olarak değerini ve bir kültür dili olan 
Türkçenin geçmiş yüzyıllardaki, özellikle de Anadolu’daki ma-
cerasını özetleyeceğim.”

 “Dil bir anlaşma vasıtasıdır. İnsan dili sadece insanların 
üre   ği ve kullandığı bir yapı ve sesler sistemidir. Biliyoruz ki 
hayvan toplulukları da kendi aralarında bir takım işaretlerle 
anlaşabilmektedir. Bu konuda yapılan araş  rmalarda en çar-
pıcı örnek arıların kovan içinde yap  kları bazı hareketlerle 
polen topladıkları çiçeklerin nerede olduklarını ve mesafe-
leri birbirlerine anlatabilmeleridir. Aynı zamanda balinaların 
çıkardıkları seslerle anlaş  kları ortaya çıkarılmış  r. İnsan dili 
bunlardan farklıdır çünkü doğrudan insan beyniyle ve yapı-
sıyla alakalı bir sesler sistemidir. Dilin nasıl geliş  ği apayrı bir 
konudur ama bugün yaşamakta olan bütün dilleri yapıları ba-

kımından karakterize edecek olursak diller seslerden oluşan 
bir anlaşma sistemidir. İnsan sesleri genelde ortak seslerdir 
ama her dilin sesleri de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla dil-
leri birbirinden ayıran da genelde ortak sayılan ama her dile 
göre farklılıklar gösteren bu seslerdir. İkincisi bu seslerin sa-
yısıdır. Sesler ünlü ve ünsüz sesler olarak bütün dillerde ikiye 
ayrılır. Bazı dillerin ünlü sesleri, bazı dillerin ise ünsüz sesleri 
gelişmiş  r. Bunlar, diller arasındaki ses renklerinin farklılaş  -
ran tarafl ardır. Türkçe, ünlüleri zengin olan ve Türkçeyi Türk-
çe yapan uyumlarla alakalı olmak üzere, uyumlara dayalı bir 
dildir. “ şeklinde konuştu. 

Konferans sonunda konuşan, Türkçe Kulübü Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Aydın; “Bu zamana kadar birçok 
hocam oldu, ancak Prof. Dr. Mertol Tulum’un bendeki yeri 
çok ayrıdır. Kendisine teşrifi nden dolayı huzurlarınızda çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez ve Prof. Dr. Mah-
mut Aydın, Fen-Edebiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mus-
tafa Özbalcı, Prof. Dr. Mertol Tulum’a hediye takdiminde bu-
lundular. Konferans, ha  ra fotoğra   çekilmesiyle sona erdi.

17. YÜZYIL OSMANLI TÜRKÇESİ 
METİNLERİ VE SÖZ VARLIĞI
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Gediz Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğre  m Üyesi ve Türkiye 
Futbol Federasyonu E  k Ku-

rulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Atalay’ın ko-
nuşmacı olarak davet edildiği konferan-
sa; Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin 
Dündar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Ti  ik, öğre  m üyeleri ve öğren-
ciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Hukuk Kulü-
bü Başkanı 3. Sınıf öğrencisi Halil İbrahim 
Sarı, “2011-2012 yılının bahar dönemin-
de resmi olarak kurulan topluluğumuzun 
amacı; sosyal, kültürel ve akademik an-
lamda çeşitli faaliyetler düzenlemek ve 
öğrenci arkadaşlarımızın bu faaliyetler-
den faydalanmalarını sağlamak  r. Top-
luluğumuzun ilk faaliye   olacak olan bu 
konferansın heyecanını ve mutluluğunu 
yaşamaktayız. Hepinize teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım.” şeklinde konuştu.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ti  ik, “Hepiniz 
hoş geldiniz. Topluluğumuzun dave  ni kırmayarak fakül-
temizi onurlandırdığı için Prof. Dr. Oğuz Atalay’a teşekkür 
ediyorum. Fakültemiz, kurucu dekanın atandığı 2009 Tem-
muzundan i  baren üçü uluslararası olmak üzere pek çok 
bilimsel toplan  ya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu 
yaşamaktadır. Fakülte kadrolarımızın üstün gayretleriyle, 
2011-2012 öğre  m yılında açılan lisans öğre  mine paralel 
olarak aynı yıl Sosyal Bilimler Ens  tüsü bünyesinde Kamu 
Hukuku Tezli ve Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Progra-
mını, bu yılın başından i  baren de Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi ile birlikte Kamu Hukuku Ortak Doktora programını fa-
aliyete geçirdik. Fakültemiz, lisans ve lisans üstü öğre  mde 

yap  ğı a  lımlarla özellikle Orta Karadeniz Bölgesinde büyük 
bir cazibe oluşturmaktadır Fakülte Yöne  mi, öğrenim faali-
yetlerine başladığından beri öğrencilerin talepleri doğrultu-
sunda, öğrenci kulüpleri aracılığıyla temayüz etmiş hukukçu, 
akademisyen ve uygulayıcıları davet etmekte, konferans, 
seminer ve benzeri etkinlikler çerçevesinde onları kurumu-
muzda misafi r etmektedir. Konferansın sizlere azami is  fa-
deye vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Prof. Dr. Oğuz Atalay verdiği konferansta, “Aranızda 
bulunma ve konuşma  rsa  nı bana sunan herkese teşek-
kür ediyorum. Burada bulunmaktan çok memnunum. Türk 
Hukuku’nun güncel sorunları konusunda şimdiye kadar edin-
diğim bilgi ve değerlendirmeleri ve daha sonra çözüm öneri-
lerimi başlıklar halinde sizlere sunacağım. Bu bir ders değil, 
söyleşidir. Sizlere bir şeyler öğretmekten ziyade sizlerle bir 
şeyleri paylaşmak is  yorum. Öncelikle Türk Hukuku’nun so-
runlarını hangi başlıklar al  nda irdeleyebiliriz bunu konuşa-
lım. Türk Hukukunun birçok sorunu var elbe  e ancak hepsi-
ni arka arkaya sıralamak yerine, Türk Hukuku’nun yasalaşma 
aşaması ve sorunları, hukukçu eği  miyle ilgili sorunları ve 
uygulama sorunları olarak üç başlık üzerinde durmak is  -
yorum. Hukukçu geliş  rme konsep  mize bakalım. Sizler de 
şuan bu konsep  n içindesiniz. Dünyanın bütün ülkelerinde 
hukuk eği  mi zor bir eği  mdir. Dünyanın her yerindeki mes-
lektaşlarımız hukuk okumanın zor olduğunu söylerler çünkü 
hukukçuların fonksiyonu toplumda çok önemli bir fonksi-
yondur.

KONFERANS
KONFERANS

Hukuk 
Topluluğu 

tara  ndan 
düzenlenen, 

“Hukukun Güncel 
Sorunları ve 

Çözüm Önerileri” 
başlıklı konferans, 

Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda verildi.

HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI
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Ben bu fakültenin üç senelik olduğunu ve OMÜ Kampüsü 
imkânlarından mahrum olduğunu duyduğumda aslında çıtayı 
düşürmüştüm. Ancak gerçekten bizim başladığımız zamana 
göre çok daha iyi koşullarda eği  me başladığınızı gördüm. 
Hukuk Fakültesinin kendi ayakları üzerinde durması açısından 
şehir merkezinden uzakta olmakta faydalıdır. Fikirsel özgür-
lüğünü oluşturması ve kurumsallaşması ve bunların devamı 
için öğrenciler, taşrada kalan kampüslerde kendi inisiya  fl e-
rini geliş  rip, çevreyi dönüştürme fonksiyonları edinip bunun 
zevkini ve gururunu kendileri yaşarlar. Kendilerinden sonraki 
nesillere bu inisiya  fl eri anla   kları zaman da çocuklarına an-
latacak bir şeyleri olur. Bu yüzden merkezden uzak olmanıza 
şikâyet etmeyin, buraya yerleşip burada etkinleşin. ” dedi.

Soru cevap şeklinde devam eden konferans, Prof. Dr. Oğuz 
Atalay’a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

KONFERANS
KONFERANS

KIBRIS SİYASETİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Kıbrıs Siyase  nin Dönüşümü adlı söyleşi, İk  sadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleş  . 

OMÜ İk  sat ve Siyaset Topluluğu tara  ndan düzenlenen İİBF Öğre-
 m Üyesi Dr. Özge Yaka’nın konuşmacı olarak ka  ldığı, “Kıbrıs Siyase  -

nin Dönüşümü” adlı söyleşi, İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans 
Salonunda gerçekleş  . Konferansa öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
ka  ldı. 

Açılış konuşmasını yapan İk  sat ve Siyaset topluluğu Yöne  m Kuru-
lu Üyesi Hicran Kızıl, “Bugün İk  sat ve Siyaset Topluluğu olarak söyleşi 
günleri etkinliğimizin 3.’sünü gerçekleş  riyoruz. Bildiğiniz üzere güz dö-
neminde birçok fi lm gösterisi ve söyleşi düzenledik. Aynı şekilde bahar 
döneminde de bu tür etkinliklere devam etmeyi hedefl iyoruz.” dedi.

Konuşmasına Kıbrıs meselesine nasıl bak  ğını belirterek başlayan Dr. 
Özge Yaka, “Kıbrıs meselesini Türkiye’deki genel toplumsal ve hegomonik 
mücadelelerin sembolik bir göstereni olarak görüyorum. Bu açıdan Kıbrıs 
meselesi memleke  n içindeki siyasal kamplaşmaların, siyasal söylem mü-
cadelelerini şekillendirdiği ve onların yansıdığı bir mücadele alanını oluş-
turuyor. Dolayısıyla genel olarak dış poli  ka meselelerinde ve özel olarak 
Kıbrıs meselesine yönelik; ulusal çıkarlar, kırmızı çizgiler, değişmez poli  -
kalar, siyase  n ve her türlü siyasi tar  şmanın üzerinde olan söylemlere 

şüphe ile yaklaşın. Uluslararası ilişkilerin arasında böyle düşünen bir kamp var tabi ama ben böyle düşünmüyorum. Ulusal 
çıkar dediklerimizin ya da kırmızı çizgilerin aslında dönemsel olarak siyasal mücadelelerle ilişki içinde dönüştüğünü ve yeni 
anlamlar kazandığını düşünüyorum. Kıbrıs meselesine bu bakış açısı ile bakıyorum.” dedi.

Kıbrıs Siyase  nin değişim sürecinden ne gibi çıkarımlar yapılabileceğinden söz eden Dr. Özge Yaka, “Bu süreç bize iki nok-
tayı gösteriyor. Bunlardan ilki; iç poli  kayı dış poli  kadan izole etmemek lazım. Bir meseleye bak  ğımız zaman onun tarihsel 
ve toplumsal arka planını da hesaba katmalıyız. İkinci önemli noktay ise; siyasal süreçlerin sadece siyasal liderler tara  n yön-
lendirilmediğidir. Bunu Kıbrıs sürecinde ak  f rol alan TÜSİAD ile görüyoruz. Kendisi bir siyasal par   olmamasına rağmen görüş 
bildirebiliyor siyasal ik  darları yönlendirebiliyor. Yani siyasal aktörlerle toplumsal aktörleri birlikte görmek gerekiyor.” dedi.
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OMÜ Sağlık 
Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı 
Kitap Kulübü 

tara  ndan 
düzenlenen 

“Değişen Dünyada 
Türkiye’nin 

Konumu” başlıklı 
konferans, 

Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi 

Mavi Salon’da 
gerçekleş  rildi. 

DEĞİŞEN DÜNYADA
TÜRKİYE’NİN KONUMU

KONFERANS
KONFERANS

Ankara Ufuk 
Üniversite-
si öğre  m 

üyesi Prof. Dr. Oya Ak-
gönenç Muğisuddin’in 
konuşmacı olarak 
ka  ldığı konferansa; 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mahmut Aydın, 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şenol 
Eren, öğre  m üyeleri 
ve öğrenciler ka  ldı.

“Kitap Kulübü ola-
rak, okuma eylemini yaymayı amaçlıyoruz.” diyen Kitap Kulübü 
Başkanı Hüseyin Haydari, ka  lımdan memnun olduğunu belir   .

 
Açılış konuşmasını yapan Kitap Kulübü Akademik Danışma-

nı Doç. Dr. Rıza Karagöz, “Bu yılki ilk etkinliğimize hoş geldiniz. 
Bizi kırmayıp, çok yoğun çalışmaları arasında üniversitemize teş-
rif eden Prof. Dr. Oya Akgönenç’e kulübümüz ve üniversitemiz 
adına teşekkür ediyorum. Kulüp olarak farklı konulara değinerek 
öğrencilerimizin ilgisini çekmeyi, günümüzde olup biten olayları 
tar  şıp, konusunda uzman kişilerden dinlemeyi amaçlıyoruz. Ka-
 lımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasına Samsun’u ve üniversite kampüsünü çok beğen-
diğinden bahsederek başlayan Prof. Dr. Oya Akgönenç, “Dünya 
çok büyük bir değişiklikten geçmektedir. Önce dünyadaki değişik-
likleri tespit edip daha sonra Türkiye’nin bu değişen şartlar içinde 
stratejileri nedir ve ne olmalıdır, hangi hatalar yapılmaktadır gibi 
soruları tar  şacağız. İlk olarak Türkiye açısından en önemli de-
ğişikliklere değinelim. Bu değişiklikler, büyük güçler, orta güçler, 

mahalli güçler ve iç dinamikler olmak üzere dörde ayrılmaktadır. 
Kendi iç dinamiklerimiz; bölgeler arası gelişmeler, ekonomik re-
fah seviyesi, işsizlik, siyaset gibi birbirini te  kleyen hususlardır. 
En önemli faktörler olarak ekonomik refah seviyesi ve terörle 
yap  ğımız mücadele gösterilebilir. Bu iki husus, özellikle hareket-
li zamanlar geçiren Ortadoğu’nun tehlikeli ortamı için çok önemli 
faktörler olarak kendisini göstermektedir.” şeklinde konuştu.

“Dış faktörlerde her şeyden önce komşularımızla olan ilişki-
lerimiz çok önemlidir.” diyen Prof. Dr. Akgönenç, “Sınır komşusu 
olarak 8, denizaşırı komşuları da sayarsak 13 komşu ülkeye sahip 
bir ülkeyiz. Bunun anlamı; Türkiye’nin en az 8 ayrı poli  kaya sahip 
olması gerek  ğidir. Tek bir poli  kayı bütün komşu ülkelere uygu-
lama imkânı yoktur; çünkü her bir ülkenin şartları ve o ülkeyle 
olan tarihi ilişkilerimiz birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu bizi çok 
daha zor bir konuma koyar. Bunun dışında birlikte iş yap  ğımız ve 
birlikte savaş  ğımız tarihi açıdan da bize en yakın olan Avrupa, 
bizim için çok daha önemlidir. Bugün Avrupa Birliği ile olan ilişki-
lerimiz 63 yıldır devam eden sonu belirsiz bir serüvendir. Küresel 
güç dendiği an aklımıza Amerika geliyor, çünkü 1990’lardan i  ba-
ren Amerika dünyada tek güç olarak kalmış ve her yere etkisini 
hisse   rmiş  r. Bu durum iyi değildir. Tek bir gücün kontrolü zor 
olur, karşısında bir denge, bir sınırlama yoktur ve ağırlığının ver-
diği yalpalanmayla ister istemez zarar verir. Amerika’dan sonra 
küresel bazdaki aktörlere bak  ğımız zaman Rusya’yı görüyoruz. 
Tüm dünyada ekonomik kriz olurken Türkiye de görülmemesinin 
sebebi Rusya, İran ve Ortadoğu ile  care  mizi devam e   rmiş 
olmamızdır. Ancak asıl önemli nokta bu  care   Rusya’yla ruble, 
Arap ülkeleriyle dinar üzerinden yaparak alışverişten dolar ve eu-
royu çıkarmış olmamızdır.” şeklinde konuştu.

Soru-cevap bölümüyle devam eden konferans, Prof. Dr. Mah-
mut Aydın’ın, Prof. Dr. Oya Akgönenç’e plaket takdim etmesiyle 
son buldu.
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 SİBİRYA’DAN ANADOLU’YA TAŞTAKİ 
TÜRKLER 

Tarih Topluluğu 
tara  ndan 

“Sibirya’dan 
Anadolu’ya 

Taştaki Türkler” 
konulu konferans 

düzenlendi. 

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen, Bel-
gesel Yapımcısı ve Yazar Servet 

Somuncuoğlu’nun konuşmacı olarak davet 
edildiği konferansa; Samsun Vali Yardımcıları 
Mehmet Ali Karatekeli ve Mesut Taner Genç, 
öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Tarih Kulübü 
Akademik Danışmanı Prof. Dr. Kaya Tuncer 
Çağlayan, “Bu konferansın düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese ve Tarih Kulübü Yöne  m 

Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Türkler 
medeniye  n kurucusu bir millet olarak görülür. Bu 
sunumda da bunu göreceğiz” dedi.

“Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler” başlıklı 
sunumunu slayt gösterisi eşliğinde yapan Belgesel 
Yapımcısı ve Yazar Servet Somuncuoğlu, “Türk tarihi 
gerçekten Orhun Kitabeleri’yle mi başlıyor?” soru-
sunun peşinden gidildiğini söyledi. Türk kültürü ve 
tarihinin ana referanslarının Altay, Tuva, Hakasya ve 
Moğolistan’da olduğunu söyleyen Somuncuoğlu, 
“Turhan Yazgan hocamızı anmadan geçemeyece-
ğim. Üzerimizde çok büyük emeği vardır. Mekânı 
cennet olsun. Kurama göre Türkler yazıyı 5. yüzyıl-
da kullandı. Türkler tarih içinde kendisine ait alfa-
besi olan entelektüel milletlerden birisidir. Kendine 
ait alfabesi olmasaydı bugüne gelemezdi. Bugün 
Moğolistan’da 14 ayrı ülke kazı çalışmaları yürütü-
yor. Maalesef bunların içinde Türkiye yok. Türler Al-
tay Dağları’ndan dünya üzerine yürümüştür. Bu veri-
ler bize Altay Dağları’ndan ipuçları veriyor. Hakasya 
Ulubuyar’dan bir köy çizimi görüyoruz. Bu çizim 
varken, burada gördüğümüz ağaç mimarisinin na-

sıl taşındığını bilirken, Türkler nasıl göçebe oluyor? 
Göçebelik ayrı bir şeydir, göç etmek ayrı bir şeydir. 
Türkler hayvancılık ekonomisine dayandığı için göç 
eden bir mille   r. Türkler kesinlikle göçebe bir millet 
değildir. Göç eden bir mille   r. Eğer göçebe olsaydı, 
arkasında yangından ve külten başka bir şey bırak-
mazdı. Göçebe göç e   ği yeri yakar, yıkar ve gider. 
Biz göçebe bir millet olsaydık, bu resimleri bulamaz-
dık.” dedi.

Konferansın sonunda Samsun Vali Yardımcıları 
Mesut Taner Genç ve Mehmet Ali Karatekeli, Servet 
Somuncuoğlu’na plaket takdim e   ler.

Konferans öncesi Servet Somuncuoğlu, Tarih 
Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Kaya Tun-
cer Çağlayan ile birlikte, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 

Akan’ı makamında ziyaret e   . Servet Somun-
cuoğlu Rektör Akan’a, “Damgaların Göçü” adlı 

kitabını, Rektör Akan da Servet Somuncuoğlu’na, 
“Şairlerinin El Yazılarıyla Şiirler Albümü” adlı 

kitabını hediye e   .
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Konferansa; Rektör Vekili Prof. Dr. Ha-
kan Leblebicioğlu, Amerika Büyükelçi-
liği Kültür Ataşesi George M. Chinnery, 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeki 
Karakaya, uluslararası üniversitelerden ve OMÜ’ 
den öğre  m üyeleri, İngilizce öğretmenleri ve öğ-
renciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Yabancı Diller Yük-
sekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeki Karakaya; “Eği  m 
ve öğre  mde paradigmalar hızla değişmektedir. 
Yeni yaklaşımlar, öğre  m teknolojileri, ile  şim 

teknolojileri, yeni öğrenme ve öğretme kültürünü 
ortaya çıkarmış  r. Ülkemizde eği  m sistemi değiş-
mektedir. Fa  h projesiyle yabancı dil öğrenimi et-
kili hale ge  rilmeye çalışılmaktadır. Projenin başa-
rılı olmasını diliyorum. Sözü uzatmadan başarılı bir 
konferans olmasını diliyor ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, “Burada olmaktan çok heyecan 
duyuyorum. Konferansın düzenlenmesine emek 
veren herkese ve etkinliği organize eden Yasemin 
Kütük’e ve tüm ka  lımcılara teşekkür ediyorum. Dil 
öğrenimine teknolojinin katkılarının tar  şılacağı bu 
konferansı dört gözle bekliyordum. Samsun’da ol-
maktan büyük mutluluk duyuyorum.” diyen Ameri-
ka Büyükelçiliği Kültür Ataşesi George M. Chinnery, 
Karadeniz bölgesinden ve yemek kültüründen çok 
etkilendiğini de belir   .

Konuşmasında Üniversite ve bölge hakkında da 
bilgi veren Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebici-
oğlu, “Hepiniz hoşgeldiniz. Bu konferansa, yeşille 

mavinin birleş  ği, modern ve güzel şehrimizde ev 
sahipliği yapma  rsa   verildiği için onur duyuyo-
ruz. Konferansa ka  lan ve katkı sağlayan herkese 
tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum.” dedi. 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Üniversitemiz ulus-
lararası öğrenciler için önemli bir seçenek  r. Son 
yıllarda yabancı öğrenci sayısını ar   rmak için daha 
fazla çaba gösteriyoruz. 4 yıl önce öğrencilerimizin 
yalnızca %1’i uluslararası iken, bugün bu sayı %2,5 
a ulaşmış  r.

OMÜ Yabancı 
Diller Yüksekokulu 

ve Amerikan Eği  m 
Ataşeliği işbirliğiyle 

düzenlenen, 
“Technology: A 

Bridge to Language 
Learning” temalı, 

3. Karadeniz 
İngiliz Dili Eği  mi 
Konferansı, Tepe 

Otel’de düzenlendi.

3. KARADENİZ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
KONFERANSI

KONFERANS
KONFERANS
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Bugün OMÜ’de 52 farklı ülkeden 1.100 öğrencimiz bu-
lunmaktadır. Amacımız önümüzdeki 4 yıl içinde bu oranı %5 
e çıkarmak  r. Geçen yıl 7 farklı ülkede kendi giriş sınavımızı 
yap  k. Biz bu büyümeyi genişletmek için İngilizce programları 
ar   rmayı planlıyoruz. Zaten 6 yıldır Tıp Fakültesinde İngilizce 
 p eği  mi de devam ediyor. OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 

da uluslararası öğrencilerin kültürel uyumunu sağlayabilmek 
amacıyla Türkçe dil kursları düzenliyor.

Bizler ilköğre  m, ortaöğre  m ve üniversitede İngilizce öğ-
renmeleri için öğrencilerimizi teşvik ve mo  ve etmeliyiz. Gele-
neksel öğretmen merkezli yöntemler yerine, öğrenci merkezli, 
proje tabanlı grup çalışmalarına odaklanmalıyız. Umut ediyo-
rum ki bu Konferans; İngilizceyi öğretme ve öğrenme yollarını 
teorikle pra  ği birleş  rerek daha iyi anlamamıza yardımcı ola-
cak  r.” şeklinde konuştu.

Washington Üniversitesinden Joy Egbert’in, “Engaging stu-
dents: Building a founda  on for eff ec  ve CALL” başlıklı sunu-
muyla başladı.

Uluslararası olması, alanında uzmanlaşmış öğre  m eleman-
larını bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya ge  rmesi 
ve üniversitelerarası sosyal paylaşım imkânı yaratması bakı-
mından büyük önem taşıyan teknoloji temalı 3. Karadeniz ELT 
Konferansı’nda; 6 ayrı çağrılı konuşmacının bulunduğu genel 
oturum, 60 sözlü sunu, 10 çalıştay ve 2 poster sunumu gerçek-
leş  . Bu sunular arasında Cambridge University Press, Oxford 
University Press, Macmillan Educa  on, Pearson Educa  on, 
Richmond Publishing ve Amerikan Eği  m Ataşeliği katkılarıyla 
bildiri sunan Brendan Wightman, Meghan Beler, Teresa Doğu-

elli, Brentsom Ramsey, David Mearns, Joy Egbert ve Amerikan 
Eği  m Ataşesi George M. Chinnery’ nin sunumları büyük ilgi 
gördü. 

Konferansa; OMÜ Vak   İlköğre  m Okulu, Final Okulları, Feza 
Eği  m Kurumları ve Samsun’daki çeşitli okullardan ve yabancı 
dil kurslarından da ka  lım vardı.

Çekiliş yapılarak ka  lımcılara çeşitli İngilizce kitaplar ve söz-
lüklerin verildiği gala yemeğine konukların yanı sıra Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan da ka  ldı. OMÜ Müzik Eği  mi Bölümü öğre  m 
elemanları gecede klasik müzik eserlerinden örnekler sundular. 
Programın sonunda, OMÜ’de düzenlenmiş olan İngiliz Dil Eği  -
mi Konferansı’ndan ve gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını 
belirten ka  lımcılara ser  fi kaları verildi.

KONFERANS
KONFERANS

ABD’den OMÜ Eği  m Fakültesine Kitap Bağışı
3. Karadeniz İngiliz Dili Eği  mi Konferansı vesilesiyle 

Samsun’a gelen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Kültür 
Ataşesi George M. Chinnery’in üniversitemizi ziyare   sırasında 
Amerikan Dili ve Edebiya  nın en seçkin örneklerinin son baskı-
larının yer aldığı 100 adet kitap Eği  m Fakültesi Yabancı Diller 
Eği  mi bölüm kütüphanesine hediye edildi. Kitap bağışı ile ilgili 
olarak kısa bir konuşma yapan Mr. George M. Chinnery, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Eği  m Fakültesi’nde okumakta olan İngi-
lizce Eği  mi Anabilim Dalı öğrencilerinin yaralanması için böyle 
bir bağışta bulunmaktan ülkesi adına büyük gurur duyduğunu 
belir   . Ayrıca Chinnery, Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz’ı da makamında ziyaret e   . 

 
Amerikan Hüküme   adına bağışlanan kitaplarla ilgili olarak 

kısa bir konuşma yapan Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz, ülkelerarası kültürel ilişkilere büyük önem verdiklerini, 
kitap bağışının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerek  ğini 
söyledi. Daha önce Avusturya Büyükelçiliği tara  ndan bağışla-
nan Alman dili ile ilgili kitapları da kabul e   klerini belirten Yıl-
maz, bu son bağışlarla İngiliz dili ile ilgili olarak önemli sayıda 
kaynak esere ulaşmış olduklarını belir   . 

Dekan Prof. Dr. Yılmaz törende hazır bulunan öğrencilere 
hitaben yap  ğı konuşmada ise, “Bu kitaplar rafl arda toz tutma-

malı, ilk günkü gibi yeni kalmamalı, öğrencilerimiz bu kitapları 
okuyarak hem dil bilgisi becerilerini geliş  rmeli, hem de bu ki-
tapları bir an önce eskitmelidirler” dedi.

 
Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Mr. 

George M. Chinnery’e bir teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra Eği  m Fakültesi Konferans Salonuna geçilerek 
burada Mr. George M. Chinnery tara  ndan İngilizce Eği  mi 
Anabilim Dalı öğrencileri ile bir sohbet gerçekleş  rildi.
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ORTADOĞU SİYASETİ

Ortadoğu 
Siyase   konulu 

konferans, 
İlahiyat Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda verildi. 

Akademik Koordinasyon Topluluğu’nca dü-
zenlenen, Gazeteci-Yazar Abdurrahman 
Dilipak’ın konuşmacı olarak davet edildi-

ği, “Ortadoğu Siyase  ” konulu konferans, İlahiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’nda verildi. Konferansa; 
davetliler, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı. 

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak konuşma-
sında şunları kayde   : “Konferansın başlığından 
giriş yapalım. Ortadoğu neresidir? Aslında Ortado-
ğu diye bir yer yoktur, bu tanım izafi dir. Kendimize 
İngiltere’den bak  ğımızda doğunun orta yeridir. Ülkeler kendilerini tanımlarken İngiltere’den bakıp konum-
larını belirliyorlar. Mekke’den bakacak olursak bizim bu bölgeye orta kuzey dememiz gerekirdi. Buranın ken-
di adı var ama adımızı da değiş  rdiler bizim. Tarihte ne Türkiye, ne Suriye ne de Irak vardı. Gelelim siyasete. 
Biz poli  kacı değil, siyasetçiyiz diye bir tanım var. Ben, siyaset kelimesi Arapça diye kendimi ona değil, aksine 
poli  ka kelimesine yakın görürüm. Kaldı ki, ben poli  kacı da değilim. Ben sivil bir kişiyim. Sivil kişilik, siyasal 
olmayan, kamu kaynakları yönetmeyen ve kamu tara  ndan görevlendirilmeyen kişidir. Herkes benim gibi 
düşünmek zorunda değil. Anla   klarımın üçte ikisinin Müslümanlar arasındaki genel kabule aykırı olduğunu 
da biliyorum. Sadece Dilipak böyle düşünüyormuş deyin. Kafanızı ne bana, ne başkasına kiraya vermeyin. 

Ortadoğu’daki gelişmeleri anlamak için iki yöntem var. İnsanın serüveninden yola çıkarak, bu bölgede 
yaşayan insanın biyografi sinden yola çıkarak çözebilirsiniz, ya da küçük olayları büyüterek, büyük olayları 
küçülterek kendi haya  mıza indirgememiz gerekir. Amerika, dünya gelirinin yarısına tek başına sahip  r. 
Geri kalanın yarısını Avrupa Birliği elinde tutuyor. Kalanın yarısı Çin ve Japonya’da, geri kalan ise dünyanın 
diğer ülkeleri paylaşıyor. Bütün İslam ülkelerinin toplam geliri Almanya’nın gelirine eşit. Amerika bu gerçeği 
değiş  rmemek için dünyada derin devletlere sahip. Darbeler yapıyor ve savaşlar çıkar  yor. Bu gerçek de-
ğişmediği sürece dünyada darbe tehdidi kalkmayacak, terör ve mafya yok olmayacak  r. Bu dünya gerçeği 
Allah’ın rızasına uygun değildir.” 
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“Bir Tarih 
ve Toplum 

Mühendisliği 
Olarak 

Oryantalizm” 
başlıklı konferans, 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlendi.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Halkbilimi Araş  rmala-
rı Kulübü tara  ndan düzenlenen 

ve Süleyman Demirel Üniversitesi Eği  m 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Menderes Coşkun 
tara  ndan verilen, “Bir Tarih ve Toplum Mü-
hendisliği Olarak Oryantalizm” başlıklı konfe-
rans, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. 

Prof. Dr. Menderes Coşkun konuşmasın-
da, “Bugün toplum mühendisliği bağlamında 
oryantalizm konusunda kendi kanaatlerimi 
ve topladığım bilgileri sizlerle paylaşmak is  -
yorum. Oryantalizmin bir kaç tanımı var. Bir 
tanesi oryantalistlere göre İslam milletlerine 
hizmet projesidir. Bu tanım İslam âleminde 
de alt şuurlara yerleşmiş  r. Günümüzde on-
ların eserleri İslam âleminde yaygın olarak kullanılmakta ve okunmaktadır. Her ne kadar insanlar üst şuur-
larında oryantalistlere karşı an  pa   duysalar da, alt şuurlarında onlara karşı bir hayranlık duymaktadırlar. 
Burada bir çelişki vardır. Bunların bu çelişkinin giderilmesi lazımdır. Bunun için de oryantalizm çalışmala-
rının analiz yeteneği güçlü insanlar tara  ndan yapılması gerekmektedir. Oryantalizm, bana göre geçmiş 
yüzyıllarda Balkanlardaki ve Orta Asya’daki eği  m kurumlarına sızarak imansız topluluklar ye  ş  rme gayesi 
taşıyan misyonerliğin bilimsel şubesidir. Oryantalizm, Orta Asya Türklerini üçüncü sınıf Rus hayranı yapma 
hareke  dir. İstanbul toplumu 19. asırda her şeyiyle Müslümanlıktan Frenkliğe doğru bir değişim geçirmiş  r. 
En başarılı oryantalizm, Rus oryantalizmidir. Bundan 2-3 asır önce Orta Asya coğrafyasında medrese eği  mi 
almış dindar insanlar vardı. Bugün ise inancından ve tarihinden tamamen koparılmış bir topluluk söz konu-
sudur. İşte bu oryantalizmin başarısıdır. Bu durum bir entelektüel haçlı seferine benzemektedir; kılıçların 
yerine kalemler kullanılmış  r. 

BİR TARİH VE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ 
OLARAK ORYANTALİZM
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Osmanlıyı ve tarihteki İslam büyüklerini 
i  barsızlaş  rmak için uydurulan eserlere geçmeden 
önce Osmanlı’nın kimliği hakkında kısaca bilgi 
vereceğim. Balkan coğrafyası, Osmanlının kimliği 
hakkında bize bilgiler sunmaktadır. Saraybosna’da 
iki asırlık bir süreçte halkı İslama ve Osmanlı’ya 
düşman etme süreci yaşanmış  r. Ama bu süreci 
yaşayan Bosna’da bugün bile medreseler ve 
ha  z ye  ş  ren kurumlar vardır. Hiçbir ırk başka 
bir ırktan insanın üstünlüğünü kabul edemez. 
Osmanlı Bosna’da dört asır kalmış  r ve bugün 
bile aleyhindeki sanatsal ve kültürel karalamalara 
rağmen Osmanlıya saygısını muhafaza etmektedir. 
Çünkü Osmanlıyı farklı bir ırk olarak değil, kendisi 
olarak görmüştür. Osmanlı bir kalemde üstü 
çizilebilecek bir medeniyet değildir. Ba  nın örnek 
almak isteyip, o kabiliyete sahip olmadığı için örnek 
alamadığı bir medeniye   r.” şeklinde konuştu.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından, Halkbilimi Araş  rmaları Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman 
teşekkür konuşması yap   ve plaket takdimi için Sosyal Bilimler Ens  tüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi’yi kürsüye davet 
e   . Konferans, Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi’nin, Prof. Dr. Menderes Coşkun’a plaket takdimiyle sona erdi. 

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ
KULLANIMI-UZAKTAN EĞİTİM

Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu tara  ndan, “Eği  mde Teknoloji Kullanımı-Uzaktan Eği  m” konulu konferans düzenlendi. 

Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Sinema Salonu’nda düzenlenen konferansa, OMÜ Uzaktan Eği  m (UZEM) Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk konuşmacı olarak ka  ldı. Teknolojinin  care  en turizme kadar haya  mızın pek çok alanına girdiğini 
söyleyen Pamuk, eği  min de bu süreçten etkilendiğini ve teknolojinin eği  m alanında da yerini aldığını söyledi. 

Konuşmasında uzaktan eği  min örgün eği  me göre avantajlı ve dezavantajlı yönlerini dile ge  ren Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk, 
özellikle iş haya  nda olan kişiler için uzaktan eği  min pek çok  rsat sunduğunu ifade e   . UZEM’in uygulamalarından da söz eden 
Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk, öğrenci ve öğre  m elemanlarından gelen soruları cevapladı, öğrencilerin dilek ve temennilerini din-
ledi ve uygulamada görülen bazı aksaklıkların zamanla düzeleceğini söyledi.

Konferans, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yüksel ve Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı-
sı A. Doğukan Sarıyalçınkaya tara  ndan, Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk’a çiçek ve plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
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İDEOLOJİLERİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

OMÜ 
Düşünce ve 

A  lım Topluluğu 
tara  ndan 

düzenlenen 
Siyaset Bilimci ve 

Zaman Gazetesi 
Yazarı Prof. 

Dr. Mümtazer 
Türköne’in 

ka  ldığı,  
“İdeolojilerin 

Dünü ve Bugünü” 
konulu konferans, 
İlahiyat Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 
gerçekleş  . 

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sosyal Bi-
limler Ens  tüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi, İlahiyat 
fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Düşünce ve A  lım 

Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Me  n Yılmaz, öğre  m üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Düşünce ve A  lım Kulübü Başkanı İsmail Öz-
demir, “Bir çok insan birbirinden mutlak sure  e farklı ve belki de birbirine 
zıt iki şeye birden inanıyorlar. Öyle ki bizim içimizde liberalinden devrim-

cisine, ulusalcısından İslamcısına her görüşten birey vardır. Bizler birer düşünce manzumesi oluşturarak her 
gün daha farklı şeyler düşünüyoruz ve düşüncelerimizi kaygısız, şiddetsiz eyleme geçiriyoruz. Sizlerde bu 
yapının bir parçası olmak is  yorsanız Topluluğumuzun kapısı her zaman sizlere açık  r.”dedi.

Sözlerine özgürlük ve eşitliğin iki zıt kavramlar olduğunu vurgulayarak başlayan Türköne, “Benim ‘Siyaset’ 
isimli kitabımda ideolojiler kısmımda bir liste çıkarmış  m. Orada 200-250 civarında ideoloji var. Her şeyin 
ideolojisini çıkarmışlar. Genellikle bir birine zıt iki tane fi kir olur. Oturulur bu iki zıt fi kirden bir şey alırsınız 
sentezlersiniz ve ortaya farklı ideolojiler çıkar. İnsanlık tarihi boyunca uzlaş  ramadığımız iki kavram var; bir 
tanesi özgürlük bir tanesi eşitlik. İnsanları eşit kıldığınız zaman ancak özgürlüklerini kısıtlayarak bunu yapa-
bilirsiniz. İnsanları saf özgür kılmanız içinde eşitlikten vaz geçmeniz lazım. Yani ikisini yan yana ge  rdiğiniz 
zaman problem çıkıyor ve bütün ideolojilerde bu ikisini gerçekleş  rdiğini söyler. Böyle ortaya çıkarlar ama 
gerçek anlamda böyle bir şeyi başaramıyorlar. Bu ideolojiler 19. Yüzyılda Avrupa’da ortaya çık  . Sanayi dev-
rimi ile yeni bir sınıf. Köyden kente göç vb. etkenler bunları doğurdu. Bu ise Türkiye’de 1970’lerde ortaya 
çık  . 5.000 genç birbirini yedi. Peki geriye ne kaldı? Koca bir hiç. O gençler o dönemin en yetenekli insanla-
rıydı. Belki o günler yaşanmasaydı bugün Türkiye çok farklı olabilirdi. İnsanların yaşadıkları hayat ile hayalleri 
arasında büyük farklar var işte bu farkları ideolojiler dolduruyor.” dedi. İslamcılık ideolojisinin öldüğünü bir 
benzetme ile anlatan Türköne, “Geç  ğimiz günlerde ben bir İslamcılık tar  şması a   m ortaya İslamcılık öldü 
diye. Niye öldü? Muhalif bir ideoloji idi. İk  dara geldi bi   . Ağacın yapraklarına uyum sağlayarak yavaş yavaş 
gelişen  r  l sonra birden bire kelebeğe dönüşüyor. Kelebekle  r  lı yan yana koyanlar bunların ikisinin ara-
sındaki ilişkiyi anlayamıyor. Böyle bir benzetmeyle Türkiye’deki ideolojik rekabe   ve kayboluşu tahlil etmeye 
çalış  m.” diye konuştu.

Demokrasinin azınlık için önemine değinen Türköne, “Çok ideolojik tar  şmalardan da çıkmak gerekiyor. 
Mısır, yeni bir anayasa ile yola devam edecek. Demokrasiyi çoğunluğun yöne  mi olarak biliyoruz. Demok-
rasi hiçbir zaman sadece çoğunluğun yöne  mi değildir. Yöne  mi demokrasilerde çoğunluğun eline verirler. 
Önemli olan yönetmek değil yöne  mi denetlemek  r. Hukuk dışına çıkmayacak. Bütün yöne  m sistemlerinin 
temeli budur. Demokrasilerde çoğunluk denetlediği için en yöne  m demokrasidir. Çoğunluğun dediği yapı-
lırsa zorbalık olur, peki azınlığın hakkını nasıl koruruz? Cevapı; anayasa ile. O yüzden anayasalı yöne  mler 
demokraside çoğunluğun zorbalığını engelleyen yegane çaredir.” dedi.
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KONFERANS
KONFERANS

İsta  s  ksel 
Araş  rmalar 

Kulübü 
tara  ndan 

düzenlenen ve 
Prof. Dr. Aşır 

Genç  tara  ndan 
verilen “Dünden 

Bugüne 
İsta  s  k” başlıklı 

konferans, 
Mühendislik 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda 
yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan İsta  s  ksel Araş-
 rmalar Kulübü Başkanı İsta  s  k Bölümü 

öğrencisi İsmet Dıravacı, “Omuzlarımıza 
yüklenen asırların sorumluluk bilinci ve hocaları-
mızın yardımlarıyla haya-
 mızın her alanına giren 
İsta  s  k Bilimi’nin gelişi-
mine katkıda bulunmak 
ve ye  şen yeni ista  s  k-
çilerin u  unu açmak için 
bugün burada toplanmış 
bulunmaktayız. Bizden 
desteğini esirgemeyen 
herkese ve bizi kırmayıp 
dave  mize teşrif eden 
Prof. Dr. Aşır Genç hoca-
mıza teşekkür ediyor, ba-
şarılı bir konferans geçir-
menizi diliyorum.  ” dedi.

Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte-
si İsta  s  k Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşır Genç yap  ğı 
konuşmada, “Beni buraya davet eden herkese çok 
teşekkür ediyorum. Sizlere Mevlana’nın selamı ile 
geldim. Samsun, hem tarihimizde hem gönlümüz-
de çok büyük yeri olan bir ildir. Bu yüzden dave   
hiç düşünmeden kabul e   m. Sizlere bugün ista  s-

 kten bahsedeceğim. İsta  s  k bilimi yığın olayları 
ve süreçleri ele alır. Bilim tanımak demek  r. İsta-
 s  k bilimi gerçek haya  a bir karar verme süreci 

olarak tanımlanır. Dolayısıyla bu süreçte ista  s  k 
bilimi haya  a matema  k ha-
ricinde tüm bilimler içinde 
kullanılır.  Sosyal alanlarda 
ista  s  k nedir dendiği zaman 
size, ‘Haya  a üç tür yalan var-
dır; biri bilerek söylenen, biri 
mecburen söylenen, diğeri de 
ista  s  k  r.’ diye cevap verilir. 
Eskiden hava tahminlerinde 
yarın hava bol güneşli olacak 
denirdi ama o gün yağmur 
yağardı. Bunlar günümüzde 
böyle değil. Cevaplar ar  k 
çok kesin. Bunun nedeniniyse 
ista  s  k yöntemlerinin çok 

daha gelişmiş olmasıdır. İsta  s  ği ar  k yalan yeri-
ne koymuyoruz.” şeklinde konuştu.

Öğre  m üyelerinin ve öğrencilerin ka  ldığı 
konferans soru cevap bölümünün ardından, İsta-
 s  ksel Araş  rmalar Kulübü Akademik Danışmanı 

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Öner’in Prof. Dr. Aşır Genç’e 
plaket takdimiyle sona erdi. 

DÜNDEN BUGÜNE İSTATİSTİK

Prof. Dr. Aşır Genç
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Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü öğre  m üyesi Prof. 
Dr. A  lla Aydınlı’nın konuşmacı olarak  davet edil-
diği konferansa; Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mu-

harrem Dinçer, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Fizik Bölümü öğre  m üyesi 
Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör , “Ka  lımınız için hepinize te-
şekkür ederim. Sözü fazla uzatmadan dave  mizi kırmayarak 
şehrimize gelen Prof. Dr. A  lla Aydınlı’ya ayrıca teşekkür 
ediyor başarılı bir konferans olmasını diliyorum.” şeklinde 
konuştu.

Prof. Dr. A  lla Aydınlı, “Konferansın düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konumuzu bir 
gözden geçirme, bir derleme şeklinde işleyeceğiz. Bunun 
yanında bizim bazı çalışmalarımız da olacak ancak ağırlıklı 
olarak nereden gelip nereye gi   ğimizi konuşacağız. Konuş-
mama ‘Fizikte neler oluyor?’ sorusuyla başlamak is  yorum. 
Fizik biliminde çok önemli şeyler oluyor ve işler eskisinden 
çok farklı. Kâina  n var oluşuyla ilgili çok önemli gelişmeler 
oluyor. Büyük patlama hakkında çok ayrın  lı bilgiler elde 
ediliyor. Kâina  n yaşının deneysel olarak tespi  nden tutun da, gözlemlenebilir kâina  n çapına varıncaya 
kadar çok önemli bilgiler ediniyoruz ve bu belirli bir model çevresinde inceleniyor. Gerek fi zik, gerekse 
bilim çok hızlı adımlarla ilerliyor. Günlük haya  n kaygısıyla bu konuları yakından takip edemiyoruz belki 
ama bu gerçekleri zaman zaman düşünmek ve kafa yormak durumundayız. ”

“Son günlerde fi zik biliminde olan gelişmelerden biri de; standart kozmolojik modelde önemli bir yer 
tutan Higgs bozonu diye bir parçacık bulunmuş olmasıdır. Eğer o parçacığın Higgs bozonu olduğu teyit 
edilirse, Higgs bozonunun kâina  n oluşumundaki önemli yeri kesinleşmiş olacak. Bunun yanında kuşların 
kuzeyden güneye nasıl göç e   kleri hakkında önemli gelişmeler var. Niçin göç e   kleri bilinen kuşların 
nasıl göç e   kleri bilinmiyordu. Yapılan son araş  rmalarla kuşların dünyanın manye  k alanını nasıl ölçüp, 
yollarını nasıl buldukları da aydınlanıyor. Fonksiyonel MR’ da önemli gelişmeler arasında çok çarpıcı olan 
bir konu. Yapılan araş  rmalar gösteriyor ki; fonksiyonel MR sayesinde rüyaların kaydedilebilmesi mümkün 
olabilir.” şeklinde konuştu.

KONFERANS
KONFERANS

GEÇMİŞTEN GELECEĞE; ELEKTRONİK, 
FOTONİK, PLAZMONİK

OMÜ Fen 
Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik Bölümü 
tara  ndan 

düzenlenen, 
“Geçmişten 

Geleceğe; 
Elektronik, 

Fotonik, 
Plazmonik” 

başlıklı 
konferans, 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Lacivert 

Salon’da verildi.
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OMÜ VETERİNER FAKÜLTESİNDE
 AÇILIŞ DERSİ 

OMÜ Vete-
riner Fakültesi 

Açılış Dersi Töreni, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür Merkezi 
Mavi Salon’da ger-

çekleş  rildi.
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Açılış dersine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Halis Ölmez ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mus-

tafa Alişarlı, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mah-
mut Çe  nkaya, dekanlar, öğre  m üyeleri ve çok sa-
yıda öğrenci ka  ldı. 

Açılış konuşmasını yapan 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Alişarlı, “2012-2013 
eği  m öğre  m yılının hepimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Başta 
rektörlük olmak üzere bize des-
tekte bulunan herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum. Sevgili 
öğrenciler, fakültemiz müfreda-
  ağır olan bir fakültedir. Eğer 

bu beş yıllık eği  mi başarıyla 
bi  rmek is  yorsanız bunu hiç 
unutmadan, günü gününe ça-
lışmanızı rica ediyorum. Fakülte 
öğrencilerimizden ricamız bu 
beş yıllık süreci başarılı bir şekil-
de bi  rmeleridir.” dedi. 

Konuşmasına OMÜ Hemşirelik Bölümü öğrencisi 
Özen Aslan’ın bu sabah bir trafi k kazasında haya  -
nı kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek 
başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın,  
“Ben de yeni eği  m öğre  m yılının hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Üniversitemizde güçlü bir Ziraat 
Fakültesi var. Bu fakültenin yanında yine güçlü bir 
Veteriner Fakültesinin hem bölge hem de üniversi-
te için çok iyi olacağını, böylece Ziraat Fakültesi ile 
birlikte Samsun ve çevre illerin ekonomisine ciddi 
katkılar sağlayacağını düşünüyorum.” şeklinde ko-
nuştu. 

Tören, Veteriner Fakültesi öğrencisi Demirkan 
Arı’nın, Neşet Ertaş anısına verdiği müzik dinle  si ile 
devam e   . Demirkan Arı’ya çiçek takdim edilmesi-
nin ardından, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğre  m Üyesi Prof. 
Dr. Tamer Dodurka, “Ev Hayvanlarında Davranış Bo-
zuklukları” konulu açılış dersini verdi. 

Açılış dersi, Dekan Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın, 
Prof. Dr. Tamer Dodurka’ya plaket ve çiçek takdimiy-
le son buldu. 

Prof. Dr. Mahmut Aydın
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SOSYOLOJİ BÖLÜMÜNDE AÇILIŞ DERSİ

Açılış dersine; Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, öğre  m 

üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Sosyoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Niyazi Usta, “Geçen yıl ilkini 
gerçekleş  rdiğimiz Sosyoloji açılış dersinin bu 
sene ikincisini yapmaktayız. Bu etkinliklerin 
daha genç olan Sosyoloji Bölümü için önemli 
bir adım olduğunu düşünüyor ve geleneksel 
hale ge  rmek is  yoruz. Açıldığı ilk günden bu 
yana bölümümüzden ilgisini eksik etmeyen 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a teşekkür edi-
yorum. ” dedi.

Konuşmasına teorik bilgilerden ziyade 
gündelik haya  an örnekler vereceğini vurgu-
layarak başlayan KONDA Araş  rma ve Danış-
manlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Bugün 
haya  mızdaki ilişkilerde eğer karşılıklı keşif 
düşüncesi ile hareket edersek, bu bakış bizi 
tüke  lmiş ilişkilere götürür. Bu açıdan önemli 
olan beraberce haya   keşfetmek  r. Sosyolo-
jide genellikle sözel ifadelerden bahsedilir ve 
rakamlar çoğu zaman ihmal edilir. Bu da bizim 
etkisini ölçemediğimiz toplumsal değişimleri 
sağlıksız yorumlamamıza neden olur. Şunu 
asla ıskalamayın; toplumsal değişim, suyun 
belirli bir kaynama noktasına gelip birden bu-
harlaşması gibi bir şey değildir.  Bu yaklaşım 
devlet adamlarının belki de en büyük eksik-

likleridir. Rakamlar bir anda değişmez. Yıllarla 
birlikte değişir ama bu ka   bir değişim değil-
dir. Gözardı edilen bir diğer nokta ise toplum-
ların değişiminde aynı süreçleri aramak  r. 
Toplumların hayata farklı bakış açıları vardır.” 
şeklinde konuştu.

Toplumsal sorunların çözümündeki et-
menlere verilen değeri eleş  ren Ağırdır, “Bu-
gün Türkiye’nin sorunlarına bakan kimilerine 
göre; tüm dünya bu soruna kilitlenmiş ve baş-
ka hiçbir ülkede bu sorun yok. Bu yaklaşım dış 
dinamikleri yüceltmek  r. Kimlerine göre ise 
de; sorunun nedeni Türkiye’nin kendinden 
kaynaklanmaktadır. İki yaklaşım da yarım kal-
maktadır. Bu açıdan iki bakış açısını ne kutsa-
yın ne de göz ardı edin.” dedi.

Değişen üre  m tarzının beraberinde nele-
ri ge  rdiğine de değinen Ağırdır, “Bugün geli-
şen ile  şim araçları, işletmelerdeki hiyerarşi 
düzenini ortadan kaldırıyor. Daha karmaşık 
bir düzen oluşturuyor. Bu bizim düşünce 
kalıplarımızı da değiş  riyor. Şema  k yakla-
şımlar ar  k geçerliliğini yi  rmiş durumdadır. 
İle  şimin bugün değişimine bak  ğımızda 
ar  k eskisi gibi denetlenen haberler yok. Şu 
an Türkiye’nin her yerinde neler olduğunu 
anında biliyoruz. En önemlisi de zaman ve 
mekândan bağımsız örgütler kurulabiliyor. 
Sosyal açıdan yer çekimi yoktur diyebiliriz.” 
diye konuştu.

KONFERANS
KONFERANS

Fen Edebiyat 
Fakültesi Lacivert 

Salon’da Sosyoloji 
Bölümü öğrencileri 

için, KONDA 
Araş  rma ve 

Danışmanlık Genel 
Müdürü Bekir 

Ağırdır’ın davetli 
konuşmacı olarak 

yer aldığı, “Sosyoloji 
Mezunu Ne Olur?” 
başlıklı açılış dersi 

verildi. 

Prof. Dr. Niyazi Usta

Bekir Ağırdır
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Hayvan 
Dostları Topluluğu 

tara  ndan 
düzenlenen, 

“Doğa ve 
Teknoloji” başlıklı 

konferans, 
OMÜ Atatürk 

Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde 
gerçekleş  .

Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Rev-
nak E   tara  ndan verilen konferansa; 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Ay-

dın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Alişarlı, öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka-
 ldı.

Açılış Konuşmasını yapan Hayvan Dostları Top-
luluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Nurcan Çe-
 nkaya, “Sayın Rektörümüz Hüseyin Akan’a bize 

verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 
2009 yılından beri faaliyet gösteren topluluğumuz 
ile birçok seminer geçekleş  rdik, iki dergi çıkardık, 
üçüncü dergimiz yakında çıkıyor. Bu çalışmalardaki 
amacımız da, öğrencilere makalenin nasıl yazılacağı 
noktasında fayda sağlamak  r.” dedi.

Mühendislik bakış açısının önemine vurgu ya-
pan Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak 
E  , “ İnsana biyolojik olarak bak  ğınızda sıradan bir 
insan vücudu görürsünüz. Oysa mühendis gözüyle 
bak  ğınızda ise, vücu  aki sistemlerin nasıl işlediği 
sorusunun peşine düşersiniz. Biz bu bakış açısını bi-
yome  kte görüyoruz. Biyome  k doğayı taklit etme 
bilimidir. Bunun temeli ise lise öğrenimimizdeki bi-
yoloji dersinin reddine dayanıyor. Çünkü o zamanlar 
bize insanın veya hayvanın vücudundaki bazı orga-

nizmaların gereksiz olduğu söylenirdi. Ar  k biyoloji 
bunu reddediyor. Çünkü doğada hiçbir şey noksan 
ya da fazla değildir. Yani bizim işlevini bilemediğimiz 
sistemleri biz keşfedemedik. Bu bakış açısı mühen-
dislik için bir devrim bir sıçrama tahtasıdır adeta. 
Mesela bir fi rma yaprakları örnek alıyor ve t-shirt 
üre  yor. Nasıl ki bir yaprak terlediğinde kendini es-
ne  yorsa, insan vücudu terlediği zaman t-shirt de 
esniyor. Bugün hayalet uçaklar baykuşlardan örnek 
alınıyor. Çünkü baykuşlarda türbülans yok.” dedi.

Canlıların özelliklerinin ne zaman kazandığına 
değinen E  , “ Canlılar mutasyona uğramazlar yani 
sonradan çevre şartlarından dolayı değişim geçir-
mezler. Geçirilen değişim zaten DNA’da var olanın 
ortaya çıkmasıdır. Mesela kelebeklerin kanatlarının 
arkasında çıkan ve kuşların korkup kaçmasını sağla-
yan şekiller sonradan mı oluşmuştur. Tabii ki hayır. 
Yani bunlar böyle bir tehdit var biz böyle bir şekil çi-
zelim kanatlarımıza demediler. Zaten böyle bir şey 
deseler bunu sadece kendilerine uygulayabilirler, 
kendilerinden sonraki nesle bunu adapte edemez-
ler.” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Nurcan Çe  nkaya 
tara  ndan günün anısına Altuğ Revnak E  ’ye plaket 
verildi.

DOĞA VE TEKNOLOJİ

KONFERANS
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OMÜ Ufuk 
Ötesi Kulübü ve 

TEMA Samsun 
il Temsilciliği 

işbirliği ile, 
“Gönüllük ve Sivil 
Toplum Kültürü” 

konulu konferans 
düzenlediler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği  m Fa-
kültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, II. 
Öğre  m-3. sınıf, Topluma Hizmet Gru-

bu öğrencileri, OMÜ Ufuk Ötesi Kulübü ve TEMA 
Samsun il Temsilciliği işbirliği ile, “Gönüllük ve Sivil 
Toplum Kültürü” konulu konferans düzenlediler. 

Eği  m Fakültesi Konferans Salonu’nda düzen-
lenen programa; Samsun TEMA İl Temsilcisi Re-
cep Ertorun, TEMA Eği  m Sorumlusu Ömer Faruk 
Sönmez, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

TEMA Eği  m Sorumlusu Ömer Faruk Sönmez 
konuşmasında; “Sivil toplum kuruluşları, toplum-
daki çeşitli sosyal güçlerin bilinçli biçimde örgüt-
lenerek kendi amaçları doğrultusunda toplumsal 
çıkarları ik  dara iletmesini hedefl eyen çoğulcu 
gruplardır. STK girişiminde gönüllülük kadar, bel-
ki ondan daha önemli olan fi kir, diğergâmlık, yani 
başkasına yardım etme, başkası için gönüllü olma 
fi kri. Siz sadece ailenize de gönüllü yardım yapabi-
lirsiniz, kendi arkadaşlarınız için de bir işte gönüllü 
olabilirsiniz. Ama diğergâmlık dediğimiz iş, hiç ta-
nımadığınız, bilmediğiniz, belki de hiç görmeyece-
ğiniz insanlara yardım yapabilecek bir soyutlukta 
olması demek  r; bilinmeyene yardım edebilmek 
demek  r… Diğergâmlık yeni Türkçede pek anlamlı 
biçimde karşılığı olmayan bir kavram; başkalarını 
derdini dert edinme.

 

Sivil Toplum Kuruluşlarının çoğu sosyal sorun-
larla ilgili düşüncelerin etkisi ile vakıfl ar ve hayırse-
verler tara  ndan maddi yardım ile desteklenmek-
tedir. STK’ların meşruiyetlerini üye sayılarıyla değil, 
ha  a belki de üye sayılarını hiç dikkate almayarak, 
savundukları davanın haklılığından aldıkları girişim-
ler olarak anlatabiliriz. STK’ların bir davaları, bir de 
varlık nedenleri vardır. Varlık nedenleri bir davadır, 
bir amaç  r. Eğer bu amacın toplumsal anlamda bir 
haklılığı varsa, o zaman bu kuruluşları daha gerçek 
STK’lar olarak tanımlayabiliriz.” dedi.

Slayt gösterileriyle devam eden programın so-
nunda Ufuk Ötesi Kulübü Başkanı Ercan Demir, kon-
feransa katkılarından dolayı Recep Ertorun’a çiçek 
takdim e   .

GÖNÜLLÜLÜK VE SİVİL TOPLUM
KÜLTÜRÜ



2012 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite - 65

Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Topluluğu 
Başkanı Mustafa Can Kurnaz, “Hepiniz 
hoş geldiniz. Ka  lımcılarımız Türkiye 

özgür yazılım ve açık kaynak camiasına yap  kları 
katkılarla tanınan ve Linux Kullanıcıları Derneğinde 
ak  f rol almış kişilerdir. Hepiniz için başarılı bir kon-
ferans olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmacı olarak davet edilen Linux Kullanıcı-
ları Derneği Üyeleri; Enver Al  n, “Zengin Olmanın 
Zor Yolu: Yazılımcının Evriminde Girişimcilik”, Doruk 
Fişek, “Özgür Yazılım Dünyasında İş Olanakları” ve 
Özlem Özgöbek “Akademik Dünyada Özgür Yazılım-
lar” başlıklı sunumlar yap  lar.

Enver Al  n, “Zengin Olmanın Zor Yolu: Yazılım-
cının Evriminde Girişimcilik” başlıklı sunumunda, 
“Ben ilk yazılımımı 1991 yılında yazıp sa   m. Çok 
fazla şirke  e çalış  m ancak bu iyi bir şey değil. 
Üniversite eği  minin iş haya  nda insana hiçbir şey 
katmadığını gördüm.  Eğer yeni mezun olduysanız 
bence maaş almasanız da çalışmalısınız. Müşteri 
nedir, nasıl davranılır, bunların hepsi tecrübe ge-
rek  ren şeylerdir ve bu da bir ya  rımdır. Yazılımcı 
olmanın en büyük yararı sadece bir bilgisayarın bile 
size yeterli olmasıdır. Başarısız olsanız bile ortaya 
koyduğunuz şeyler sizi bir yerlere ge  rir. Piyasa-
yı tanıyor olmalısınız, piyasa sizi tanıyor olmalı. 
Başvuru yapmak yerine bunları yapın. Tek şirkete 

odaklanıp kendinizi işe aldırmak için uğraşmalısınız. 
Odaklandığınız şirke  n her şeyini araş  rıp, ne tür 
teknolojiye ih  yacı olduğunu bilir ve bunun üzerin-
de çalışırsanız başarılı olursunuz. Zengin olmanın 
yolu aslında hiç yeni değil. Binlerce yıldır aynı. Yeni 
bir iş kurun veya yeni kurulan bir işe ortak olun. 
Benim size tavsiyem her şeyi kendiniz yapın. Başta 
da söylediğim gibi ya  rımcıya ih  yacınız yok, tek 
başınıza başarabilirsiniz. Unutmayın ki; teknoloji 
şirketlerinin kurulma amacı, boyundan büyük işler 
yapmak  r. ” şeklinde konuştu.

  
Diğer konuşmacıların sunumlarıyla devam eden 

konferans, ka  lımcılara plaket takdim edilmesiyle 
sona erdi. Konferansa; öğre  m üyeleri ve öğrenci-
ler ka  ldı.

KONFERANS
KONFERANS

OMÜ Özgür 
Yazılım ve Açık 

Kaynak  Topluluğu 
tara  ndan 

düzenlenen 
“Bilişim 

Sektöründe 
Kariyer Günü” 

başlıklı konferans, 
Mühendislik 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda verildi.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE
KARİYER GÜNÜ

Do
ru

k 
Fİ
ŞE

K



2012 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -66

KONFERANS
KONFERANS

Akademik 
Koordinasyon 

Topluluğu 
tara  ndan 

düzenlenen 
“Engelsiz Hayat” 

başlıklı konferans, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür Merkezi 
Mavi Salon’da 

verildi.

Milletvekili 
L o k m a n 
Ayva’nın 

konuşmacı olarak da-
vet edildiği konferan-
sa; Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Bekir Şişman, 
Yaşar Doğu Beden Eği-
 mi ve Spor Yükseko-

kulu Müdürü Prof. Dr. Osman İmamoğlu, öğre  m üyeleri ve 
öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Akademik Koordinasyon Toplulu-
ğu Başkanı İbrahim Serhat Ayaz, “ Engelli birey toplumun üs-
tünde bir yük değil, azim, sevgi ve yaşamla bütünleşme arzu-
suyla toplumun yi  rdiği değerleri tekrar bulmak için büyük bir 
vesiledir. Bu yüzden engelli insanlarımızın sorunlarının temeli 
sevgi ve önemsemekten geçmektedir. Onlara da bu duygula-
rımla konferansa ka  ldıkları için teşekkür ediyorum. ” şeklinde 
konuştu.

Akademik Koordinasyon Topluluğu Akademik Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Fahri Birinci, “Engel doğal, engellere can kurban. 
Bizim ortaya koyduklarımıza ise bir şey demiyorum. Sorun; biz 
sık sık bu konularda toplan  lar yaparız, o kadar. Birkaç ay önce 
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla OKA destekli bir toplan-
 ya davet edilmiş  k. Yasanın üç yıl ertelendiği ilan edilince 

bayram e   k. Şimdi konuşmalar da azaldı. Bizim engellerle 
derdimiz yok. Bizim tarihimizde bize bunları öğreten birçok 
insan var. Gelin birlik olalım işi kolay kılalım. Başka söze gerek 
var mı? Dolayısıyla sıkın  mız problemlerin büyüklüğü değil-
dir. Birlikte aynı şeyi düşünüp insanları ayrıma tabii tutmadan 
sadece insan olarak görmek  r. Bunu başardığımız zaman her 
şeyi hallederiz diye düşünüyorum. Ka  lımlarınız için teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

OMÜ Engelli Öğrenci Birimi temsilcisi Cengiz Çelik yap  -
ğı konuşmada, “Hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle birimimizin 
çalışmaları hakkında bilgiler vermek is  yorum. Birimimiz, en-
gelli öğrencileri kayıt sürecinden tutun bütün üniversite haya   
boyunca karşılaşacağı problemler hakkında detaylı çalışmalar 
yapar. Öğrencilerimizi terminallerden alıp, envanter tutarak, 
karşılaş  kları problemler için onlara danışmanlık yapar. Üni-
versitemizin toplu kullanım alanlarını tümü engelsiz bir du-
rumdadır. Engelli öğrencilerimiz hiçbir şekilde sıkın   çekme-
den kütüphaneyi, camiyi, tuvaletleri, konferans salonlarını ve 
spor salonlarını rahatlıkla kullanabilirler. Üniversitemiz engelli 
öğrenciler konusunda çok büyük yol almış durumdadır. 1965 
yılında yapılmış binalarımızda dahi engelleri kaldırmak amacıy-
la çalışmalar yapılmaktadır. Engelli öğrencilere yönelik Türkiye 
genelinde düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimiz var. Yapmış 
olduğumuz çalışmalarla beraber özel ve resmi üniversitelerin 
çoğu bu uygulamayı örnek aldırlar. Bu konuda farkındalık ya-
ra   ğımızı belirtmek isterim. Lokman Ayva’ya ve tüm ka  lımcı-
lara hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Milletvekili Lokman Ayva, “Nazik dave  niz için teşekkür 
ediyorum. Konuşmamdaki bir temel felsefe ortaya koymak 
is  yorum. Bunun açılımını da kök teorisinde açıklamış olaca-
ğım. Şimdi paradigmamı oturtacağımız temel şudur. Bir resim 
düşünün ama ters bir resim düşünün. Mesela bir adam kafası 
aşağıda ayakları yukarda. Bu resim bizim engellilerimizi nasıl 
algılandığını anla  yor aslında. Bugün ki konuşmamda ben bu 
resmi sizin kafanızda ters çevirmeye çalışacağım. Konferans 
sonunda beklediğimiz sonuç bu. Diyelim ki mahalleye bir aile 
taşınıyor ve bu ailenin kedisi var. Bu kediyle ilgili olarak evin 
sağ tara  nda oturan insanlar çocuklara yeni bir aile taşındığını, 
bir kedileri olduğunu ve kedinin kuduz olup saldırdığını söylü-
yor. Diğer tara  akiler ise yeni bir aile taşındığını ve kedileri-
nin çok tatlı olduğunu söylüyor. Doğal olarak bu çocuklarda iki 
farklı tutum ortaya çıkıyor. Nesne, olay ve durum aynı olsa bile 
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bunlara farklı anlamlar eklenebiliyor. Engellilerle ilgili durumda bu. Aynı en-
gelliye farklı anlam yükleyerek o ters resim nasıl ortaya çıkıyor bunu konuşa-
cağız. 

Seminer sandalyeleri sağ elini kullanan insanlara göre, yemekler tuzlu yi-
yenlere göre yapılır. Uzun boylu kısa boylu hadisesi vardır. O bakımdan dünya-
da sistemler standart insanlara göre yapılır. Mesela bayramlaşma. Bayramla-
şırken size eli olmayan bir insan geldi, ne yapacaksınız? Sosyal sistemler böyle 
bir şey.” şeklinde konuştu. 

Konferansın ardından Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, Lokman 
Ayva’ya plaket takdim e   . Ayrıca, engelliler kategorisinde açık sikle  e 1. ve 
90 kilo judoda 3. olarak ülkemize dünya şampiyonluğu kazandıran Samet 
Bulut’a ve eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Menderes Kabadayı’ya da plaket takdim 
edildi. Konferans ha  ra fotoğra   çekilmesiyle sona erdi.

Etkinlikte, Karikatür Topluluğu’nun 2012 yılı Mayıs ayında üniversitemiz 
adına düzenlemiş olduğu üniversiteler arası “Üniversitede Engelli Olmak” 
konulu karikatür yarışması sonucunda dereceye giren ve sergilemeye değer 
bulunan eserler de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilendi. 

Karikatür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, “Yarış-
mamıza çok sayıda eser ka  ldı ve bunlardan ödül alan ve sergilenmeye değer 
bulunan 40 eser var. Amacımız engelliler konusunda üniversitelerde bilinç 
oluşturmak  r.” dedi. 

EĞİTİM SÜRECİNDE EMPATİK İLETİŞİM

Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu ve İlçe Milli Eği  m Müdür-
lüğü işbirliğiyle, Psikiyatr Dr. Lü  ü Ural tara  ndan, “Eği  m 
Sürecinde Empa  k İle  şim” konulu konferans verildi. 

Belediye İş Merkezi’nde düzenlenen konferansa; İlçe Milli 
Eği  m Müdürü Mahmut Özdemir, şube müdürleri ile öğrenci 
ve davetliler ka  ldı.

Psikiyatr Dr. Lü  ü Ural, eği  m ve empa   kavramlarının 

tanımını yaparak başladığı konuşmasında, insanoğlundaki 
merak duygusunun bilim ve teknolojiyi geliş  rdiğini, bilimsel 
gelişmelerin asla bir noktada durmayacağını ve sürekli geliş-
meye devam edeceğini ifade e   . 

Büyük olabilmek için özgür düşünen bireyler ye  ş  rme-
miz gerek  ğini söyleyen Ural’ın insan fi zyolojisinden örnek-
lerle süslediği konuşması ka  lımcılar tara  ndan ilgiyle din-
lendi.
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ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ SPOR YAPIYOR

Üniversitemiz 
Sağlık Kültür 

ve Spor Daire 
Başkanlığı ve 

Yaşardoğu Beden 
Eği  mi Spor 
Yüksekokulu 

işbirliği ile, 
“Üniversite 

Gençliği Spor 
Yapıyor” konulu 

konferans 
düzenlendi.

Konferansa; Yaşardoğu Beden Eği  mi Spor 
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Mehmet Yalçın Taşmektepligil ve Sağlık 

Kültür Spor Daire Başkanlığı Kültürel ve Spor  f Fa-
aliyetler Şube Müdürü İbrahim Tan, öğre  m ele-
manları ve çok sayıda öğrenciler ka  ldı.

Doç. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil konuş-
masında: “Gençlik dinamizmdir. Dinamizm, yani 
hareket ise yaşamın tek belir  sidir. Ülkelerin kal-
kınmışlıklarını birçok açıdan kategorize etmek 
mümkündür. Fakat kalkınmışlıktan bahsedecek bir 
ülkenin %70’i spor yapmak durumundadır. Bu oran 
bizim ülkemizde çok çok düşüktür. Bu anlamda 
yerel yöne  mlerden tutun da, üniversitelere ka-
dar çok büyük görev düşmektedir. Sporu kitlelere 
yaymak gereklidir. Devlet bunun için sporun içinde 
yer almalıdır. Anayasanın 59. maddesi: ‘Devlet her 
yaşta Türk vatandaşının beden ve ruh sağlığı geliş  -
recek tedbirleri alır, sporun kitlelere yaygınlaşması-
nı temin eder, sporcuyu korur’ demektedir. Devlet 
Anayasa ile sporu yöne  r. 

Spor düzenli yapılmalıdır. 1 gün yapayım, 5 gün 
yapmayayım olmaz. Fizyolojik olarak verim almak 
is  yorsak ha  ada en az 3 gün spor yapılmalıdır. Üni-
versite gençliği spor yap  racak, spora yöneltecek 
faaliyetlerin yanı sıra tesise ih  yaç vardır. BESYO bi-
nası ve tesisleri eği  m amaçlı kullanılmakta, bunun 
dışında boş zamanlarda üniversitemiz öğrencilerini 
hizme  ne sunulabilmektedir. Üniversite gençliğine 
spor yapma imkânı sağlayacak spor tesislerine acil 
ih  yaç duyulmaktadır. Tesisle birlikte organizasyon-

lar tam teşekküllü olmalıdır. 30.000 kişinin yaşadığı 
kampüste her türlü ih  yacın karşılanacağı olanak-
lar olacağı gibi, spor tesisleri de olmazsa olmazdır. 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yanı sıra, 
üniversitemizin bünyesinde spor kurulu oluşturul-
malıdır. Tüm spor dallarında organizasyonlar spor 
kurulunun dene  mi al  nda yıl boyu sürmelidir. Aksi 
halde yarın bugünden farklı olmayacak  r. Egzersiz 
parkurları, yürüyüş günleri ve spora yönlendirecek 
organizasyonlar yapılıp ödüllendirme yoluyla da 
teşvik ar   rılmalıdır.” dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Mü-
dürü İbrahim Tan ise : “Özeleş  ri yapmak gerekirse, 
teşvik ve tesisler yönünden gereken önemi veremi-
yoruz. Bize yöne  ciler elimizden geldiğince istek ve 
talepleri üstlerimize ulaş  rmaya çalışıyoruz. Bizler 
için de spora devamlılık çok önemli bir unsurdur.  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak düzen-
lediğimiz Karate-Taekwondo, Judo, Güreş, Aerobic 
gibi spor dallarında aç  ğımız kurslarla hizmet ver-
meye devam edeceğiz, ka  lımlarınızı bekliyoruz” 
şeklinde konuştu. Konferans karşılıklı soru cevap 
bölümüyle sona erdi.

KONFERANS
KONFERANS
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TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİNE
TARİHSEL BAKIŞ

“Türkiye-
Suriye İlişkilerine 

Tarihsel Bakış” 
başlıklı söyleşi, 

İk  sadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda 
gerçekleş  .  

İk  sat ve Siyaset Kulübü tara  ndan düzenlenen 
ve konuşmacı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi 
Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler’in 

ka  ldığı, “Türkiye-Suriye İlişkilerine Tarihsel Bakış” 
başlıklı söyleşi, İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleş  . 

Açılış konuşmasını yapan 
İk  sat ve Siyaset Kulübü 
Başkanı Özlem Baran, 
“Sözlerime Eric Hobs Bawm’ın 
şu sözleriyle başlamak 
is  yorum; ‘Tarih olmadan 
geleceğe bakanlar, hem kör 
hem de tehlikelidirler.’ Bugün 
burada İk  sat ve Siyaset 
Kulübü’nün güz dönemi 
söyleşi günlerinin açılışını 
gerçekleş  rmiş bulunuyoruz. 
Bu dönem boyunca söyleşi 
etkinliklerimizi devam 
e   rmeye çalışacağız.”  
şeklinde konuştu. 

Konuşmasında Prof. Dr. Yavuz Erler, Suriye 
tarihinin çok karışık bir tarih olduğunu ve bunun 
nedeninin de açık bir cografya da bulunması 
olduğunu belir   . Suriye’nin tarihini kısaca 
özetleyen Prof. Dr. Yavuz Erler, “1915 Çanakkale 
harbinde Mustafa Kemal’in komuta e   ği birlikler 
Suriyeli gönüllü Araplardır. Bu pek anla  lmaz bizde.  
9. İh  yat tümeni yani yedek birlik kuvve  nde 
3.000’in üzerinde bir askeri personel mevcu  ur 
ve bunlar Suriye’nin çeşitli bölgelerinden, özellikle 
de Halep ve Hama’dan gelen gönüllü Araplardır. 

Bir de genellikle bunların yerine daha kahramansı 
olaylar anla  lır. Bunu ortaya çıkaranlar da İngiliz 
tarihçilerdir. Çünkü onlar kendilerini kimin 
vurduğunu, namlunun arkasında kimin durduğunu 
çok merak ederler de, biz pek merak etmeyiz. 
Dolayısıyla Suriye’deki insanlar Osmanlı’ya 

bağlıdır. Hem sadakat olarak 
hem kültürel olarak pek çok 
noktada bağlıdırlar Anadolu’ya. 
Anadolu da Suriye’ye bağlıdır. 
Bizdeki Misak-i Milli şimdiki 
Türkiye toprakları ve Musul 
Kerkük olarak bilinir fakat 
Musul Kerkük’ün çok ötesi 
vardı. 500 yıldır hüküm sürülen 
bir coğrafyadan öyle bir birkaç 
yılda ayrılmak kolay değildir. 
Ancak bize maalesef böyle 
anla  lmış  r.” dedi. Türkiye’nin 
indirmiş olduğunu uçakların 
nedeninin perde arkasına 
da değinen Prof. Dr. Yavuz 

Erler, “Türkiye Suriye’deki bu keşmekeş ortama 
girmemeye çalışarak iyi bir poli  ka sergiliyor. 
Ama bir tara  an da uluslararası aktörlerinde 
talimatlarını dikkate almak zorundasınız. Bu Suriye 
uçaklarının iki de bir indiriliyor olmasının ana 
sebebi, belki göremiyorsunuz sa  r arkasındaki 
yazıyı okuyamıyorsunuz, Suriye’nin sivil hava 
trafi ğine kapa  lmak istenmesidir. Bu şu anlama 
geliyor, askeri hava harekâ   yapıldı mı sivil uçaklar 
olmayacak olması istenmiyor. Suriye’ye bir dış 
müdahale gündemde, fakat bütün sorun bu dış 
müdahalenin kimin yapacağı oluşturmaktadır.” 
ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler
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MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİ 
YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR

KONFERANS
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Matema  k 
Eği  minde Yeni 
Yaklaşımlar ve 

Uygulamalar 
konulu 

konferans Eği  m 
Fakültesinde 

düzenlendi.
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nOndokuz Mayıs Üniversitesi Eği  m Fa-

kültesi Dekanlığı tara  ndan, Uludağ 
Üniversitesi Eği  m Fakültesi Deka-

nı ve Matema  k Eği  mi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Murat Altun’un konuşmacı olarak yer 
aldığı,  “Matema  k Eği  minde Yeni Yaklaşımlar 
ve Uygulamaları” konulu konferans, Eği  m fa-
kültesi konferans salonunda düzenlendi. 

Konferansa; Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cevdet Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, öğre  m üyeleri, OMÜ’lü öğrenciler 
ve Milli Piyango Anadolu lisesi öğrencileri ka  ldı.

Prof. Dr. Murat Altun konuşmasında şunları kayde   :  “Son 20 yılda matema  k öğre  mi anlayışında 
büyük değişiklikler oldu. Günümüzde matema  k öğre  minin hedefi  de bu tanıma bağlı olarak değişmiş-
 r. Öğrencinin pasif olduğu, bağlamsal olmayan bir bilgi sunumunun yerine, gerçekliğin modellemesini 

esas alan ve öğrencinin ak  f olduğu, matema  k yap  ğı bir öğrenme şekli geçmiş  r. Böyle bir öğre  min 
matema  ksel yatkınlık kazandırdığı ve bunun matema  ksel bilgi birikiminden üstün olduğu düşünül-
mektedir. Özetle matema  k öğrenmenin hedefi  soyut matema  ksel kavram ve becerileri kazandırmak-
tan ziyade, matema  ksel yatkınlık kazandırmak olmuştur. Yapılandırmacılık (construc  vism) bilginin nasıl 
oluştuğu, insanın bilgiyi nasıl elde e   ği ile ilgili bir kuramdır. Bu kuramın temelinde, bilginin dış dünyada 
bireyden bağımsız olarak var olmadığı ve bireyin zihnine başka birileri tara  ndan aktarılmadığı, bunun 
aksine bireyin kendisi tara  ndan zihinde yapılandırıldığı düşüncesi vardır. Aslında bugün anlaşılmaktadır 
ki; bilgi edinimi, sözlü anla  mla sunulan derslerde bile yapılandırmacı anlayışa uygun gerçekleşmekte, 
yani birey kendi bilgisini, kendisi oluşturmaktadır.” 

Soru cevap bölümüyle devam eden konferansın sonunda Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Cevdet Yıl-
maz, Prof. Dr. Murat Altun’a günün anısına plaket ve hediye takdim e   .
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Bedër 
Üniversitesi ile 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

arasında, 
akademik 

çalışmalar ve 
eği  m-öğre  m 

faaliyetleri 
alanında 

karşılıklı ilişkileri 
sürdürmek üzere 

bir de protokol 
imzalandı.

Arnavutluk’un başken   Tiran’da, Avrupa 
(Balkan) ülkeleri üniversitelerinde verilen 
yüksek din öğre  mi, mevcut durumu ve 

sorunları bir çalıştayda ele alındı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 
Bedër Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesinin or-
taklaşa gerçekleş  rdiği çalıştaya; fakülte dekanları, 
müdürler ve öğre  m üyeleri ka  ldı. 

Çalıştay, Bedër Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Tekineş’in Balkan ülke-
lerindeki din öğre  minin mevcut durumu, yaşanan 
sorunlar ve geleceğe yönelik beklen  ler hakkındaki 
açılış konuşmasıyla başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Sosyal Bilimler Ens-
 tüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi’nin ülke-

mizde yürütülen yüksek din eği  mi programlarında 
esas alınan sistem, hedefl er ve hâlihazırda eksikliği 
hissedilen gereksinimler hakkında konuşma yap  lar.

Çalıştay, ka  lımcıların Avrupa ülkelerinde hâlen 
eği  m-öğre  mini sürdüren 17 İlahiyat Fakültesinin 
programları, özellikle Balkanlardaki, Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova’daki ilahiyat 
fakültelerinin takip e   kleri programların içerikleri, 
okutulan dersler, öğrenci profi li ve yeterliliklere dair 
sunulan tebliğler ve değerlendirmelerle sona erdi.

Çalıştaya ka  lan akademisyenler ve ka  lımcılar, 
Anadolu’da bin yıldır anlaşılan, yaşanan ve nesilden 
nesile aktarılan, temeli İslam’ın hoşgörü, diğergam-
lık, farklılıklara saygı, hiç kimseyi ötekileş  rmeme 
anlayışına dayalı yaklaşımların din eği  m ve öğre  -
minde esas alınmasının dünya milletlerinin huzuru 
için büyük bir ih  yaç olduğunu vurguladılar.

Protokolün imza törenine, Bedër Üniversitesini 
temsilen Üniversite Rektörü Dr. Ferdinand Gjana, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesini temsilen de İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker ka  ldı. Tö-
ren, iki üniversite temsilcileri arasında karşılıklı pla-
ket ve hediye takdimiyle sona erdi.

BEDËR ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI
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OMÜ tara  ndan 
yürütülen, TÜBİTAK 
destekli “Yaşadığım 

Gezegeni 
Öğreniyorum II” 

adlı projenin açılışı, 
OMÜ Astronomi 

Merkezi’nde yapıldı. 

Açılışa; Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bu-
lut, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Ankara 
Üniversitesi Emekli Astronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Ethem Derman, akademisyenler, Türkiye’nin çeşitli illerinden il-
köğre  m öğretmenleri ve öğrenciler ka  ldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleş  rilen projenin açılış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Hüseyin Kalkan; “Bu projenin gerçekleş  rilme-
sindeki temel amaç; öğrencilerin doğaya ve evrene karşı olan il-
gilerini ar  rmak, temel fen kavramları ile ilgili öğrenme zorlukla-
rını en aza indirgemek ve gençlerimize fen bilimlerini 
sevdirerek onları geleceğin Türkiye’sinin bilim 
insanı adayları olmaları için cesaretlendir-
mek  r.” dedi.  

“Ar  k gözlem yaparak yaşama mo-
deli ön planda.” diyen Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, “Sizleri ağırlamaktan çok mem-
nunuz. Planetaryum oluşturulmasında 
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan’ın büyük eme-
ği vardır. Kendisine tekrar teşekkürleri-
mi sunuyorum. Umarım bu ve bunun gibi 
projeler çocuklarımızın bilimi yaşayarak öğ-
renmesini ve çevreyi daha iyi gözlemlemesini 
sağlar.” şeklinde konuştu. 

Misafi r konuşmacı Prof. Dr. Ethem Derman da konuşmasında 
öğretmenlere, derse başlamadan önce birkaç dakika gök bilim 
hakkında sohbet etmelerinin öğrencilerin ilgisini çekmek için iyi 
bir yol olacağını belir   .

İki gün boyunca çeşitli dersler ve etkinliklerle devam eden 
projenin ilk dersi,  “Teleskop Yapımı” adlı sunumla başladı.

YAŞADIĞIM GEZEGENİ 
ÖĞRENİYORUM II

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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Bilim okulu kapsamında düzenlenen güneş sistemi 
modeli etkinliği, Atakum İlçesi’ndeki Yeşilyurt Alışve-
riş Merkezi önünde kurulan stantlarda öğrencilerle 

birlikte gerçekleş  rildi. Stantlarda 4 metre çapındaki güneşin 
ölçeğine göre sırasıyla diğer gezegenler yer aldı. Bu ölçekte 
son gezegen olan Neptün, Kurupelit Yerleşkesinde bulunan 
Astronomi Merkezine yerleş  rildi.

Ankara Üniversitesi Emekli Astronomi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ethem Derman etkinliği Güneş’ten başla   . Derman yap-
 ğı konuşmada, kurulan güneş sistemi sayesinde yaşadığımız 

evrenin yakın bölgesini öğrencilere tanıtmak olduğunu söy-
ledi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan ise, “Güneş sis-
teminin bir modelini öğrencilere yaşayarak görerek anlatmak 
istedik. Öğrencilerimizin sınıfl arda kapalı ortamda değil de, 
yaşayarak öğrenmelerinin daha faydalı olduğunu düşünüyo-
ruz.” dedi.

Kurulan stantlarda Güneş Yıldızı, Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleri tek tek 
öğrencilere anla  ldı. Mars gezegeninden Jüpiter gezegenine 
giderken uzayda rastlanan meteor yağmuru da temsili olarak 
canlandırıldı. Gezegenlerin anla  mı OMÜ Astronomi Merkezi-
ne yerleş  rilen Neptün’de son buldu.

OMÜ tara  ndan yürütülen, TÜBİTAK destekli “Yaşadığım Gezegeni 
Öğreniyorum II” adlı projenin uygulaması öğrencilerle birlikte kurulan 

stantlarda yapıldı.

- özenilen üniversite - 73
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Kazakistan Kostanay State Universitesi’nin 
dave  yle, misafi r öğre  m üyesi olarak, 
Experimental Design for Agriculture” 

konulu dersi  vermek üzere Kazakistan’a giden, 
Bafra Meslek Yüksek Okulu Öğre  m Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Serhat Odabaş,  Kostanay State Üni-
versitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında 
ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasına aracılık 
e   .

İmzalanan anlaşmayla üniversiteler arasında 
öğrenci ve akademik personel değişimi mümkün 
olacak.

OMÜ KOSTANAY STATE ÜNİVERSİTESİ 
İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

- özenilen üniversite -74
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MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI
 SAMSUN ŞUBESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALANDI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

ile Makine 
Mühendisleri Odası 

Samsun Şubesi 
arasında “Sanayi 
İşbirliği Geliş  rme 

Protokolü” 
imzalandı.

mzalanan protokol için Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve Yöne  m
Kurulu Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret e   ler.

İmalat sanayi, hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin, 
araş  rma geliş  rme (AR-GE) 
çalışmalarının gerçekleş  rilebilmesi, 
bilgi ve teknoloji transfer 
çalışmalarının yürütülebilmesi ve 
öğrencilerin uygulamalı eği  m ya-
pabilmesi amacıyla ortak çalışma 
yapılmasını kapsayan protokole 
göre; OMÜ, staj yapmak isteyen 
öğrencilerini Makine Mühendisleri 
Odası’na bildirecek, Makine Müh-
endisleri Odası da işletmelerde staj 
yapacak öğrenciler için kontenjanları 
oluşturacak. Ayrıca prokole göre; 
öğrencilerine ve öğre  m üyelerine 
yönelik işletmelere teknik gezi düzen-
lemek isteyen akademik birimler 
dde t laleplle iri ini M kakiine Mühhe dndiislle iri 
OdOdasasınınaa bibildldirirererekek g gererekeklili ç çalalışışmamanınınn 
yayapıpılmlmasasınınıı sasağlğlayayababililececekeklelerr.
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7. ÇERÇEVE PROGRAMINDA İLK
PROJE İMZALANDI

Integra  ng the role of marine benthic ecosystems in fi sheries management (The Ocean of Tomorrow)” 
adıyla kabul edilen projenin kısa adı “BENTHIS ( Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study)” olarak 
tanımlandı.

BENTHIS,  Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğre  m üyesi Doç. Dr. 
Aysun Gümüş ve Projenin Genel Koordinatörü Prof. Dr. Adrian Rijndsorp tara  ndan imzalanarak Ekim 2012 
tarihinde resmen başla  ldı. Projede Doç. Dr. Aysun Gümüş’ün yanı sıra; doktora öğrencileri Serdar Süer ve 
Ayşe Van da araş  rmacı olarak yer aldı.

Türkiye dışında Fransa, Hollanda, İsveç, Danimarka, İtalya,  Norveç, Belçika, İngiltere ve Yunanistan olmak 
üzere toplam 10 ülkenin yer aldığı bir proje olan BENTHIS’in çalışma alanı Kuzey Denizi, Doğu Atlan  k Okya-
nusu kıyısal alanı, Akdeniz ve Karadeniz olarak belirlendi.

Uluslararası projenin toplam bütçesi 5.994.250.00 Euro olarak onaylandı ve OMÜ’nün bütçesi de 55.000 
Euro olarak belirlendi. Karadeniz saha çalışmasını yürütmek üzere Türkiye tara   olarak OMÜ dışında Trabzon 
Su Ürünleri Merkez Araş  rma Ens  tüsü-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (SUMAE) ve iki KOBİ de projenin 
paydaşları olarak yer alacak.

Projenin temel amacı; balık stoklarının populasyon dinamiğini izlemek, balıkçılık faaliyetlerinde kullanıl-
makta olan av araçlarının ben  k ekosisteme etkilerini araş  rmak ve olumsuz etkileri tespit etmek.

Son yıllarda,  balıkçılık yöne  minde ekosistem tabanlı yaklaşımlar benimsenmekte, balık stoklarının sür-
dürülebilir yöne  minin yanı sıra ekosistemdeki izlerinin tespi   de önemsenmektedir. Farklı hidrografi k özel-
liklere sahip ekosistemlerin av baskısına tepkilerinin de farklı olabileceği savından yola çıkarak, projede çok 
geniş bir denizel alan taranacak ve sonuçlar karşılaş  rılacak.

Projenin kendi ülkemiz açısından da büyük kazanımlar ge  receğini belirten Doç. Dr. Aysun Gümüş, “Sam-
sun şelf sahası ülkemizin ve Karadeniz’in en önemli balıkçılık sahalarından birisi ve çok sayıda ekonomik 
türün stoklarının yayılış gösterdiği bir alandır. Bir anlamda, hamsi ve diğer  cari türlerin balıkçılık gelirinde 
büyük paya sahip olmasından dolayı, balıkçılığın odak noktasıdır. Bu yüzden bu alandaki popülasyonların 
sürekli izlenmesi ve değişimlerin kaydedilmesi akılcı yöne  m poli  kalarının geliş  rilebilmesi için vazgeçil-
mezdir. Orta Karadeniz şelf alanı aşırı av baskısına maruz kalan ve stokların sürekli olarak yıpra  ldığı bir böl-
gedir. Bugün, kalkan balığı stokları çökme noktasına gelmiş  r.  Bugüne kadar Tarım Bakanlığı işbirliği ve BAP 
ile yürü  üğümüz çalışmalara, ortak olduğumuz bu AB projesi ile yeni bir boyut kazandırmış olduk. Ayrıca, 
projede bizzat sektörün içinde yer alan iki KOBİ (Balıkçılık üre  m ve ihracat şirketleri) ile ekosisteme daha 
az zarar veren, seçicilik yoluyla av verimini yükseltebilen yeni av araçlarının denenmesi  rsa  nı da yaratmış 
olduk” diyerek projeye emeği geçen ‘’Proje Yöne  m Ofi sine’’ne teşekkür e   . 

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi, 
Avrupa Birliği 

7. Çerçeve 
programındaki 

ilk projesini 
imzaladı. 
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OMÜ İLE CBÜ ARASINDA
 PROTOKOL İMZALANDI 

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

ile Canik Başarı 
Üniversitesi 

arasında ortak 
yüksek lisans 
programları 

açılması 
konusunda 

işbirliği protokolü 
imzalandı.

Protokol kapsamında; Has-
tane ve Sağlık Kurumları 
Yöne  mi, İşletme ve Eği  m 

Bilimleri ortak tezsiz yüksek lisans 
programları açılacak. 

İmza töreninde konuşan Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Canik Başarı 
Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan 
duyduğu memnuniye   dile ge  re-
rek, “Canik Başarı Üniversitesi ile 
daha nice işbirliklerine imza atarak, 
mesleki açıdan donanımlı ve başarılı 
öğrenciler ye  ş  rme arzusundayız.” 
diye konuştu.

Canik Başarı Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yunus Bekdemir de, 
OMÜ İle ortak MBA Programları 
açıyor olmaktan dolayı son derece 

mutlu olduğunu dile ge  rerek, “Bu programlarla Samsun’da insanlarımızın yüksek öğrenimlerine devam 
edebilmelerini sağlayarak, toplumun entelektüel birikimine katkıda bulunabileceğiz. Her gün, bilginin ve 
tecrübenin çok miktarda üre  ldiği bu bilgi çağında, yenilikler MBA gibi formal eği  mlerle insanlarımıza 
daha etkin aktarılabilir. Bu vesile ile Sayın Rektörümüz, değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin Akan’a ve OMÜ 
çalışanlarına teşekkür ediyor, açılan ortak tezsiz yüksek lisans programlarının hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

OMÜ RADYO KARASAL YAYINA GEÇTİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyo Tele-
vizyon ve İle  şim Topluluğu bünyesinde 
2009 yılında internet üzerinden yayına 

başlayan OMÜ Radyo karasal yayına geç  . 

Genel Sekreter Yrd. Doç. 
Dr. Selaha   n Özyurt yap  ğı 
açıklamada, www.omurad-

yo.com adlı internet sitesi 
üzerinden yayın haya  nı sür-

düren OMÜ Radyo’nun 106.8 
frekansından da karasal yayına 

başladığını söyledi. 

Radyonun anten kapasitesinin ar   rılmasının ar-
dından canlı yayına konuk olan Yrd. Doç. Dr. Selahat-
 n Özyurt, radyonun bir üniversite radyosu olduğu-

nu ve  cari amaç gütmediğini de belir   .

OMÜ Radyo’nun yayın tarzının temelini Türkçe 
sözlü müziklerin oluşturduğunu belirten Özyurt, “OMÜ Radyo’da yöne  m ve programlar öğrencilere ai   r. Ha  a içi her gün 
haberden spora, rocktan popa, Türk Sanat Müziği’nden Türk Halk Müziği’ne kadar birçok tarz ve türde program yayıncılar tara-
 ndan canlı yayınla dinleyiciye sunuluyor. Radyomuzun anten kapasitesini de 1000W-4 dipole yüksel   k. Böylece OMÜ Radyo 

Karadeniz’in yükselen sesi konumuna gelmiş oldu.” dedi.
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OMÜ’LÜ BİLİM ADAMI EN BAŞARILI 
GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜNÜ ALDI

OMÜ Veteriner 
Fakültesi Cerrahi 

Anabilim Dalı 
öğre  m üyesi 
Doç. Dr. Cenk 

Yardımcı, 2012 
Haziran ayında 

gerçekleş  rilen, 
XIII. Ulusal 

Veteriner Cerrahi 
Kongresinde “En 

Başarılı Genç 
Araş  rmacı” 

ödülüne layık 
görüldü.

OMÜ Veteriner Fakültesi Cerra-
hi Anabilim Dalı öğre  m üyesi 
Doç. Dr. Cenk Yardımcı, Dünya-

da Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji ala-
nında ilk kez uygulanan ve hastaların ope-
rasyondan hemen sonra fonksiyonel olarak 
yürüyebilmelerine olanak sağlayan yeni bir 
teknik ile, 2012 Haziran ayında gerçekleş  -
rilen, XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongre-

sinde “En Başarılı Genç Araş  rmacı” ödülüne layık görüldü.
 
Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar “European Society 

of Veterinary Orthopaedics and Traumatology - ESVOT” tara-
 ndan yayımlanan Veterinary and Compara  ve Orthopaedics 

and Traumatology adlı derginin 2012 Aralık sayısında yayınlan-
dı. Dergi editörü tara  ndan takdir edilen çalışma 25. yıl özel 
sayısına da kapak oldu. 

 
Semisirküler eksternal fi ksasyon sisteminin ilk olarak kö-

peklerdeki ekstremite kırıklarının tedavisi amacıyla tasarlandı. 
Ancak sistemin modüler, sağlam ve hafi f olması yanında tekrar 
tekrar kullanılabilmesi ile hayvanlar tara  ndan çok iyi tolere 
edilmesinden dolayı zamanla kırık haricindeki bazı diğer orto-
pedik lezyonlarda da (eklem luksasyonları, konjenital ekstre-
mite kısalıkları, konjenital angulasyon deformiteleri, artrodez 
operasyonları gibi) kullanılmaya başlandı. Köpeklerdeki bu 
çalışma sonuçları “American College of Veterinary Surgeons” 
tara  ndan yayımlanan ve veteriner cerrahi alanında dünya-
daki en pres  jli dergi olan “Veterinary Surgery”de 2011 Nisan 
sayısında “Management of femoral fractures in dogs with uni-
lateral semicircular external skeletal fi xators” başlığı al  nda 
yayınlandı.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Cenk Yardımcı şunla-
rı kayde   : “Konjenital fl eksor karpal deformiteler buzağılarda 
ayağa kalkma ve yürümeyi engellediğinden dolayı yeni doğan 
yavrular yardım olmadan anneyi ememezler. Hastalar genelde 
beslenme yetersizliklerine bağlı olarak ilk 7 gün içinde ölürler. 
Hayata kalan yavrularda ise sürekli yatmaya bağlı olarak yatak 
yaraları (dekübitus ülserleri) şekillenmekte ve bunların enfekte 
olması sonucunda da sep  semiye bağlı ölümler şekillenmek-
tedir. Gerek Amerika gerekse Avrupa’da yaygın olarak bildiri-
len, ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesinde sık karşılaşılan ve 
son yıllarda sayıca ar  ş gösteren buzağıların konjenital fl eksor 
karpal deformitelerinin opera  f tedavisinde OMÜ Veteriner 
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı tara  ndan geliş  rilen ve %100 
başarı sağlayan yeni bir operasyon tekniği bildirildi. Dünya lite-
ratüründe bugüne kadar 
ötenazi önerilen hastalar 
için kesin tedavi olan bu 
operasyonda yine OMÜ 
Veteriner Fakültesi Cer-
rahi Anabilim Dalı tara-
 ndan 2009 yılında geliş-
 rilen OMÜ-Ve  ix isimli 

semisirküler eksternal fi k-
sasyon sistemi kullanıl-
maktadır. Bu operasyon-
da hastalara tam fl eksor 
teneotomi ve parkarpal 
artrodez uygulanmakta-
dır. Olgular operasyon-
dan hemen sonra ayağa 
kalkmakta ve rahatlıkla 
yürüyebilmektedir.”
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Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nde 
gerçekleş  rilen 

ilk karaciğer 
naklinin 

başarıyla 
sonuçlanmasının 

ardından, OMÜ 
Tıp Fakültesi 

Dekanlığında 
basın toplan  sı 

düzenlendi.

Geç  ğimiz günlerde kronik 
Hepa  t C ve Siroz hastasının 
karaciğerindeki 2 tümörü 

Türkiye’de az sayıda yapılabilen laparos-
kopi (kapalı yöntem) ile almayı başaran 
OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana 
Bilim Dalı Öğre  m Üyeleri, ilk karaciğer 
naklini de gerçekleş  rdiler. 55 yaşında-
ki Cafer Dündar’a karaciğer nakleden 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğre  m 
Üyeleri Doç. Dr. İlhan Karabıçak ve Yrd. 
Doç. Dr. Kağan Karbulut, karaciğer nak-
li bekleyen hastalara umut olacaklarını 
söylediler.

Cafer Dündar ailesiyle birilikte, ameliya  nı ger-
çekleş  ren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğre  m 
Üyesi, ayrıca Karaciğer Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç. 
Dr. İlhan Karabıçak ve Yrd. Doç. Dr. Kağan Karbulut 
ile toplan  da yeniden bir araya geldi. OMÜ Tıp Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu, Tıp Fa-
kültesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk’un 
da bulunduğu toplan  da Dündar, eski sağlığına ye-
niden kavuştuğunu belir   . OMÜ Karaciğer Nakil 
Merkezi’ne müracat etmesinden 5 ay sonra nakle 
çağırıldığını söyleyen Cafer Dündar, hastane yöne  -
mine ve hekimlere teşekkür e   .

Ameliyatla ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Anabi-
lim Dalı Öğre  m Üyesi Doç. Dr. İlhan Karabıçak, Orta 
ve Ba   Karadeniz Bölgesi’nin ilk karaciğer naklini ba-
şarıyla gerçekleş  rdiklerini belir   . Hastanın, hepa  t 
C’ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinde tek tedavi 
şansının karaciğer nakli olduğunu söyleyen Doç. Dr. 

İlhan Karabıçak, ’’Ordu’da beyin kanaması nedeniyle 
beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğerini, 
hastamıza nakle   k. Hastamız hem sirozdan hem de 
kanserden kurtuldu. Genel durumu iyi ve nakledilen 
karaciğer hastaya uyum sağlamış durumda. Hasta-
mız sorunsuz bir şekilde taburcu olarak yaşamını 
devam e   rmektedir. Yeni kurulan karaciğer nakli 
merkezimiz hastalarımız için çok büyük bir şans  r. 
Bölgemizde yapılan ilk karaciğer naklinin başarılı ol-
ması tüm üniversitemizi sevindirmiş  r.’’ dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahi-
noğlu, Türkiye’de 3 binden fazla karaciğer hastasının 
nakil beklediğine dikkat çekerek, böbrek ve kemik 
iliği nakillerinin ardından karaciğer nakline de baş-
lamalarının büyük bir başarı olduğunu vurguladı. 
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Mustafa Bekir Selçuk ise tedavide cerrahi müdaha-
lede tek eksiklikleri olan karaciğer naklini de başar-
dıklarını vurguladı. 

OMÜ TIP FAKÜLTESİNDE YAPILAN İLK 
KARACİĞER NAKLİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI
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OMÜ’LÜ DOKTORLAR
BİR İLKİ BAŞARDI

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel 
Cerrahi Bölümü 

doktorları siroz ve 
karaciğer kanseri 

olan bir hastayı 
Türkiye’de ilk 

defa uygulanan 
yöntemle 

göbeğinden 
ameliyat ederek 

kanserden 
kurtardılar. 

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğre  m Üyeleri Doç. Dr. İlhan Karabıçak ve Yrd. 
Doç. Dr. Kağan Karabulut, ileri evre sirozlu karaciğer kanseri bir vatandaşı SILS (tek kesi-
den cerrahi) tekniğiyle ameliyat e   . Normalde 25 san  metre açılması gereken bölgenin 

uygulanan SILS tekniği ile 2,5 san  metre bir kesi ile gerçekleş  ğini söyleyen Doç. Dr. İlhan Karabıçak, 
hastanın karaciğerin 3. kısmının başarılı bir şekilde çıkar  larak kanserden kurtarıldığını söyledi. Doç. 
Dr. İlhan Karabıçak, “Hastamız uzun süredir ileri evre siroz nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. 
Yapılan tetkiklerde hastanın karaciğerinin 3. kısmında kanser saptandı. Bu  p hastalarda ideal tedavi 
karaciğer naklidir. Bizim hastamızın karaciğere giden ana damarın siroz hastalığı nedeniyle tamamen 
 kalı olmasından dolayı nakil olma ya da cerrahi dışı diğer tedavileri uygulama şansları yoktu. Yani 

kişi sadece ameliyatla kurtarılabilirdi. Normalde bu  p hastalar ameliyatları tolere etmiyorlar. Tolere 
eden hastalara ise ameliyat esnasında 25 san  metrelik bir kesi yapıyoruz. Bu ameliyatlar sonrası has-
talar iyileşme döneminde ölümle bile sonuçlanabilecek sıkın  lar yaşıyorlar. Bizim uyguladığımız SILS 
tekniğiyle hastaların göbeklerine 2,5 san  metrelik bir kesi yapılıyor. Kanseri içeren karaciğer dokusu 
kesildikten sonra özel bir poşetle göbekten karın dışına çıkar  lıyor. Sonuçta hasta ameliyat oluyor an-
cak hiç ameliyat olmamış kadar rahat bir dönem geçiriyor. Hastamız, geçirdiği başarılı bir ameliya  an 
sonra 24 saat geçmeden ayağa kalkıp dolaşmaya ve yemek yemeye başladı.” dedi.

Türkiye’de ilk kez ileri derece siroz hastası ve karaciğer kanseri olan ve SILS tekniği ile sağlığına 
kavuşan 60 yaşındaki İsmail Cansız ise, “Ben karaciğer rahatsızlığımdan dolayı hastaneye geldim. Al-
lah, doktorlarımızdan razı olsun. Onların sayesinde sağlığıma kavuştum. Şu anda yemek yiyip ayakta 
dolaşabiliyorum” diye konuştu.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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OMÜ Bilimsel 
Araş  rma 
Topluluğu 

tara  ndan bu yıl 
3.’sü düzenlenen 

bilgi yarışması, Tıp 
Fakültesi Dekanlığı 

Mavi Salonunda 
gerçekleş  rildi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilgilerini sınama 
 rsa   buldukları yarışma;  Bilimsel Araş  r-

ma Topluluğu Akademik danışmanı Prof. Dr. 
Murat Günaydın ve Bilimsel Araş  rma Topluluğu Yö-
ne  m Kurulu Başkanı Eyüp Ayrancı’nın konuşmaları 
ile başladı.

Yoğun ilgi dolayısıyla 3 etap halinde gerçekle-
şen yarışmada 3 er kişiden oluşan 16 grup yarış  . 
Yarışmada öğrencilere güncel, spor, tarih, coğrafya, 
sanat,  p, edebiyat, matema  k alanlarında sorular 
yönel  ldi. 

ilk etapta 5’er, fi nal etabında da 11 sorunun 
sorulduğu yarışmada normal sorularda eşitlik hali 
bozulmadığından al  n sorulara gidildi. Birinciliği dö-
nem 3 öğrencileri; Ulaş Karasal, Doğancan Atakan, 
Mustafa Can Kaplan alırken, dönem 3 öğrencilerin-
den; Ayşegül Tombak, Merve Yumuşak, Naame Şa-
hin de ikinciliği elde e   ler.

Başarılı öğrenciler ödüllerini Prof. Dr. Murat 
Günaydın’dan aldılar. Prof. Dr. Murat Günaydın yarış-
maya ka  lan tüm öğrencileri tebrik e    ve başarıları-
nın devamını diledi.

Yarışmada ilk 3’e giren ekiplere OMÜ Bilimsel Araş  rma Topluluğu tara  ndan düzenlenen Uluslara-
rası Tıp Öğrenci Kongresi Bilimsel Programına ücretsiz ka  lma hakkı, birinci gruba da 300 TL para ödülü 
verildi.

DOKTOR ADAYLARI YARIŞTI
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DOÇ. DR. İLHAN KARABIÇAK’IN 
BAŞARISI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Geç  ğimiz aylarda bölgenin ilk karaciğer naklini gerçekleş  -
ren OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğre-
 m Üyesi Doç. Dr. İlhan Karabıçak, Avrupa Cerrahi Bordu 

Sınavı’nda başarılı olarak, “Avrupa Cerrahi Bordu”nu aldı.

Doç. Dr. İlhan Karabıçak bordunu, İstanbul Askeri Müze’de düzen-
lenen ve 41 farklı ülkeden yaklaşık 800 genel cerrahi uzmanının ka-
 ldığı gecede, Avrupa Cerrah Derneği Sınav Komisyonu Başkanı Prof. 

Dr. Wolfgang Feil’den aldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğre  m 
üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Şener, 129 patentli buluş arasında grubunda 
birinci oldu. 

Yrd. Doç. Dr. İsmail Şener, dental implant yerleş  rmeyi kolaylaş  ran buluşuyla, 
yalnızca Türkiye’deki üniversitelerde görevli öğre  m üyelerinin ve araş  rma gö-
revlilerinin ka  ldığı, toplamda 129 patentli buluş arasında grubunda birinci oldu.

“Üniversite Patentleri Yarışıyor” adıyla düzenlenen yarışma, İzmir Ege Üniver-
sitesi tara  ndan, TÜBİTAK ve Elginkan Vak   işbirliğiyle, 28-30 Kasım 2012 tarihleri 
arasında gerçekleş  .

OMÜ’LÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN PATENTLİ 
BULUŞ BAŞARISI 
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Samsun Meslek Yüksekokulu ve Yeşilyurt Demir Çelik Mes-
lek Yüksekokulu işbirliğiyle KOSGEP tara  ndan, 3d teknolo-
jisi ve kalıpçılık teknolojisinde son gelişmelerle ilgili tanı  m 

ve uygulama programı gerçekleş  rildi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Mes-
lek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleş  rilen çalış-
mada, 3d teknolojisi paralelinde endüstriyel ürün tarama 
uygulaması yapılarak, 3 boyutlu yazıcı örnekleri ka  lımcılara 
tanı  ldı.

Toplan  da; endüstriyel kalıpçılık ve proto  p üre  minde 
hızlı ve hatasız olarak elde edilen ürünlerde CNC makinele-
rini kullanmaya ih  yaç kalmadığı belir  ldi ve medikal sek-
töründen her türlü sanayi mamullerine, eği  m ve ARGE ça-
lışmalarından, reklam ve promosyon alanına kadar oldukça 

geniş bir yelpazede pra  k çözümler sunan bu teknolojiye hiçbir şekilde uzak kalınmaması gerek  ği vurgulandı.

Şu anda adı konmamış bir 3d Çağının başladığının ifade edildiği çalışmaya; Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Muhammed Dervişoğlu, idareciler, öğrenciler ve organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bazı fi rmalar ka  ldı.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü öğre  m 
üyeleri; Doç. Dr. 

Hasan Korkmaz ve 
Doç. Dr. Yasemin 

Özdener, ilk kez 
1962 yılında İngiliz 

bilim adamları 
tara  ndan 
keşfedilen 

endemik bitkiyi 
Samsun’da 

buldular.

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğre  m üyeleri Doç. Dr. Hasan Korkmaz ve Doç. 
Dr. Yasemin Özdener, dünyada sadece Samsun’da ye  şen ve yok olma tehlikesiyle karşı kar-
şıya olan endemik bitki “Aristolochia Samsunensis”in neslinin tükenmemesi için harekete 

geç  ler. 

Doç. Dr. Hasan Korkmaz, bitki üzerinde yapılan ilk araş  rmalarda zehirli bir tür olduğunun belirlendi-
ğini söyledi. Doç. Dr. Korkmaz, “Bitki ilk olarak 1962 yılında İngiliz bilim adamları tara  ndan bulunmuş. 
Biz dünyada sadece Samsun’da ye  şen bu bitkiyle ilgili araş  rma yapmaya başladık. Sadece kısıtlı bir 
bölgede çok az sayıda olduğunu tespit e   k. Bitkinin şu anda ne gibi bir etkisinin olduğu yönünde bir 
veri elimizde yok. İlk aşamada bitkinin yok olmaması için çalışıyoruz.” dedi.

SAMSUN’DA ENDEMİK BİTKİ
BULUNDU

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

KALIPÇILIKTA SON TEKNOLOJİ TANITILDI
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Cep telefonu, tablet bilgisayar gibi mobil 
cihazlardan, Ondokuz Mayıs Üniversite-
si web sayfasına kolay ve rahat ulaşımın 

sağlanabilmesi amacıyla, OMÜ Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tara  ndan, mobil web sitesi tasarlan-
dı.

Mobil cihaz kullanıcılarının gereksinimleri dik-
kate alınarak tasarlanan siteye;

m.omu.edu.tr
mobil.omu.edu.tr
wap.omu.edu.tr 

adreslerinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin değişik illerindeki 6 üniversiteye 5 yeni fakülte ve 1 yeni Yüksekokul açılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Milli Eği  m Bakanlığı’nın talebi üzerine; Akdeniz Üniversitesi’ne ve Hace  epe Üniversitesi’ne Hemşirelik, Harran 
Üniversitesi’ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Kırklareli Üniversitesi’ne Mimarlık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne Gemi İnşaa   ve 
Deniz Bilimleri Fakültesi, Uşak Üniversitesi’ne ise Yabancı Diller Yüksekokulu kurulacak.

OMÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULUYOR

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

MOBİL OMÜ
YAYINDA
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SAMSUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU 
TÖRENLE AÇILDI

Üniversitemiz 
Kurupelit 

Kampüsü’nde 
bulunan, 

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na 

bağlı bin öğrenci 
kapasiteli Samsun 
Kız Öğrenci Yurdu, 

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 

tara  ndan, 
Türkiye’deki 53 

yurtla birlikte 
telekonferans 

yöntemiyle açıldı.

2012 yılının ilk aylarında yapımına başlanan Samsun Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına; Sam-
sun Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leb-

lebicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Özcan, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının 
müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı. 

Törene telekonferans yöntemiyle bağlanan Başbakan Erdoğan, Vali Hüseyin Aksoy’dan yapılan 
yurt hakkında bilgi aldı. Vali Hüseyin Aksoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içerisin-
de yapılan bin öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdunun 22.5 milyon TL’ye mal olduğunu söyledi. Vali 
Aksoy, “Yurt binalarının kullanım alanı 30 bin metrekaredir. 5 bin metrekaresi idari bina ve sosyal 
tesisi, 25 bin metrekaresi ise 3 adet bloktan oluşan yatakhanedir. Samsun’da hizmete giren bu yurdu-
muzla beraber ilçeler de dahil toplam yatak sayımız 6 bin 551 olmuştur. Samsun’daki bu yurdumuzla 
beraber Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı kız öğrenci yurtlarında kalan öğ-
renci sayımız da yüzde 20 ar  ş göstermiş  r. Ayrıca bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitemizde 22 bin 203 
kız, 20 bin 431 erkek olmak üzere toplam 42 bin 434 öğrencimiz eği  m almaktadır.” dedi.

Vali Aksoy’un konuşmasından sonra açılış kurdelesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın start ver-
mesiyle, başta Vali Aksoy olmak üzere diğer ka  lımcı protokol üyeleri tara  ndan kesildi.

Açılışın ardından Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler yurt binasını gezerek Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’ndan bilgi aldılar.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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Fen-Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji 

Bölümü Öğre  m 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Davut Kaplan ve 
öğrenciler; Kutay 

Bektaş, Aylin Taşçı, 
Serap Taşkıran ve 
Tülay Genç, üç ay 

yoğun bir tempoda 
çalış  kları kazıdan 

döndüler.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar Beldesi’nde yer alan 
Apollon Smintheus Kutsal Alanı’nda (Smintheion’da) 1980 yılından bu 
yana Prof. Dr. Coşkun Özgünel’in başkanlığında sürdürülen bilimsel 

kazılarda OMÜ öğre  m üyesi Davut Kaplan da ekibin bir üyesi olarak yaklaşık 10 
yıldır görev yapıyor. Bu sene devem eden kazılara Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nün ilk öğrencileri de ka  ldılar.

Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan bu yılki kazıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “2012 
kazı sezonunda yapılan çalışmalar ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan 
kutsal alanda, İ.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiş olan görkemli Apollon Smintheus 
Tapınağı’nın çevre düzenlemesi, Troas Bölgesi’nin en eski yerleşmesi olan 
“Kalkoli  k Gülpınar Yerleşmesi” ve “Mozaikli Ev” olarak isimlendirilen alandaki 
kazı ve onarım çalışmalarında dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Zaten tapınak, 
Anadolu’lu (İzmir’li) büyük ozan Homeros’un İlyada destanında anla   ğı Troia 
Savaşı sahnelerinin yer aldığı görkemli bir yapıdır. 1980 yılından günümüze dek 
geçen süre içinde ise Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında gerçekleş  rilen kazı 
ve özellikle yenileme çalışmaları ile Smintheion’un çehresi hızla değişmektedir. 
Restorasyonun ardından, geniş pla  orm üzerinde yükselen sütunlarıyla 
ziyaretçileri karşılayan, İon s  linde inşa edilmiş tapınakta, yine Anadolu’lu olan 
mimar Hermogenes’in plan tasarımı (pseudodipteros) uygulanmış  r.

 Tapınağın üst mimari yapısında, Akhalar ile Troialılar arasında geçen Troia savaşlarını anlatan mitolojik sahnelerin işlendiği 
friz blokları bulunmaktadır. Homeros’un İlyada’da anla   ğı Troia savaşının can alıcı konuları, bu frizde adeta bir resimli roman gibi 
işlenmiş  r. Böyle bir yapının korunması ve restorasyonu için gelecek yıllarda da çalışmalara devem edilecek  r.

 
Bu senenin en önemli bulgulardan birini de Roma dönemi kalın  ları al  nda kalmış olan ve yaklaşık olarak İ.Ö. 5.500-4.500 

yılları arasına tarihlendirilen bir Bakır Çağ (Kalkoli  k) yerleşmesi oluşturur. Troas bölgesinin bu en eski yerleşimi, bilim adamları ve 
ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Çünkü Smintheion, Troas bölgesinin ilk köy yerleşmelerinden birine de ev sahipliği yapmaktadır. 
Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Kalkoli  k döneme ait günlük yaşam konusunda bilgi veren konut ve depo yapıları da ortaya 
çıkarılmış  r.
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Kalkoli  k dönem Smintheion insanlarının geçimlerini; tarım, 
hayvan besiciliği, balıkçılık ve midye-is  ridye toplayıcılığı gibi 
değişik ekonomik faaliyetler ile sağladıkları anlaşılmaktadır. Ele 
geçen öğütme ve ezgi taşlarıyla, buğdayın un haline ge  rildiği, 
konutlarla ilişkili ocak yapılarında da pişirme işleminin yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Beslenen hayvanların e  nden, sütünden ve 
yününden yararlanıldığı bilinmektedir. Kazılarda ele geçen 
gövdesi kevgir gibi delikli kaplar bu besi hayvanlarının sütünden 
de faydalanıldığına, peynir yapımına işaret eder. Yün dokumanın 
varlığı da Kalkoli  k Smintheion’da yine seramik kaideleri üzerinde 
rastlanan nega  f izlerden bilinmektedir. Ele geçen balık kemiği 
ve balık ağı ağırlığı gibi taş aletler ise balıkçılık faaliyetlerine 
işaret etmektedir.”

Kazıya dair geniş bilgi için: www.smintheion.com 
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VEZİRKÖPRÜ OYMAAĞAÇ KAZISI
 SONA ERDİ

Samsun ilinin, Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Freie Üniversitesi 
öğre  m üyelerinden Prof. Dr. Rainer Maria CZICHON başkanlığında yürütülen, 
Oymaağaç Höyüğü’nün 2012 yılı kazı çalışmalarında, Kültür Bakanlığı Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Kazı Başkan Yardımcısı olarak Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi öğre  m üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür ve Arkeoloji Bölümünün ilk 
öğrencileri de yer aldı.

İki aşamada gerçekleş  rilen kazı çalışmalarında Arkeoloji Bölümü öğrencilerine yö-
nelik yoğun bir eği  m programı uygulandı. Çalışmaların son günlerinde öğrenciler için 
Çorum Müzesi ve Boğazköy, Amasya, Tokat ve yakın çevresine geziler de düzenlendi.

Kazının, restorasyon ve temizlik çalışmalarından oluşan ikinci bölümünde, höyüğün 
üzerindeki koruyucu örtü kaldırılıp höyüğün yüzeyi temizlendi. Ayrıca; kazı alanının 
hava fotoğrafl arı, planları, kesitleri alınarak, topografi k haritaları çıkarıldı. Kazı alanında 
yapılan çalışmalar dışında, kazı evinde seramik çizimleri ve fotoğrafl ama çalışmalarına 
devam edildi. Bu yıla kadar çıkarılan iskeletlerin temizlik ve analizleri de yapılarak ya-
yına hazırlandı.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Fen-Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji 

Bölümü öğre  m 
üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Akın Temür’ün, 12 

öğrencisiyle birlikte 
yer aldığı 74 kişilik 

yerli ve yabancı 
ekipten oluşan 

Oymaağaç Kazısı’nın 
2012 yılı çalışmaları 

sona erdi.
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VAN KALESİ VE HÖYÜĞÜ KAZI 
ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Eski Van 
Şehri, Van kalesi 
ve Höyüğü 2012 

Yılı Çalışmaları 
Sona Erdi.

OMÜ Arkeoloji Bölümü Van Kalesi ve 
Höyüğünde kazı faaliyetleri gerçekleş-
 rdi. İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğre  m Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında, 750 metre 
uzunluğundaki alanda yürütülen kazılarda; OMÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğre  m 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa ve Sanat Tarihi 
Bölümü Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. Dr. N. Tuba Yiğit-
paşa, Fa  h Sultan Mehmet Üniversitesi ve Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi öğre  m üyelerinden oluşan 
57 kişilik bir ekip yer aldı.

Hıris  yan ve İslamî Dönem gömüleri aynı alan-
da izlenebildiği alanda son 2 yılda yaklaşık 307 me-
zar çukuru tespit edildi.  Yapılan kazı çalışmaların-
da A ve B bölümü olmak üzere ikiye ayrılan alanda 
buluntu ve tabakalanmanın ön verileri, Höyüğün 
bu bölümünün İslamî dönem gömüleri açısından 
13.–14. yüzyıldan sonra mezarlık olarak kullanıldı-
ğına işaret etmekle birlikte; mezarlık alanının kul-
lanımının kronolojisi konusunda henüz net bilgiler 
elde edilemedi. Hıris  yan gömülerin daha erken 
olduğuna dair stra  grafi k veriler ve buluntular da 
bu bölümde bulundu.

 
Ortaçağ çukuru içinden çıkan İlk Tunç Çağı 

seyyar ocağının ilgi çek  ği kazıda; Elazığ-Malatya, 
Erzurum-Sos Höyük merkezlerinde de ortaya çıka-
rılan at nalı biçimli ocak, Van Gölü havzası için bir 
ilk oldu. Aynı alanda ortaya çıkarılan kırmızı astar-
lı çanak çömlekler, demirden ok uçları ile bir olta 

iğnesi Urartu karakterini yansıtan diğer buluntular 
arasında yer aldı. Ayrıca Van Kalesi’nde çok önemli 
bir Urartu çeşmesi de bulundu.

OMÜ’DEN
ÜÜ
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OMÜ Rektör Danış-
manı Doç. Dr. Bekir 
Şişman tara  ndan 

yürütülen programın ilk ko-
nuğu, OMÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mahmut Aydın 
oldu. 

Doç. Dr. Bekir Şiş-
man’ın sorularını cevap-
layan Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, üniversitenin 
fi ziki durumu, beşeri 
kaynakları ve  üni-
versitedeki bilimsel 

çalışmalarla ilgili aydınla  -
cı bilgiler verdi. Ayrıca son on yılda 

Türkiye’de Sosyal Bilimlere olan ilginin ne-
denleri üzerinde görüşler ifade edildi. 

Dinler Tarihi Profesörü olan Prof. Dr. Mahmut Aydın 
programda, dünyada barışın sağlanmasında etken iki bü-
yük din olan; İslamiyet’in ve Hıris  yanlığın temsilcilerine 
düşen görevler konusuna da değindi.

Programın sonunda Doç. Dr. Bekir Şişman, progra-

mın yayınlanmasında önemli katkı sağlayan Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan’a ve Kanal S Yöne  m Kurulu Başkanı Ali 
Yılmaz’a teşekkür e   .

Programın 2. ha  a yayınlanan bölümüne OMÜ Ulus-
lararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan 
konuk oldu.

Prof. Mennan Uluslararası İlişkiler Biriminin çalışma-
larından kısaca bahse   kten sonra OMÜ’nün uluslararası 
öğrenci kabul kriterleri hakkında bilgi verdi. Prof. Mennan, 
OMÜ’de şu anda bin yüz civarında uluslararası öğrencinin 
öğrenim gördüğünü ve hedefi n bu sayıyı üç yıl içerisinde 
bin yedi yüzlere çıkarmak olduğunu belir   . Bu öğrencile-
rin üniversiteye, Samsun’a ve ülkemize sağladıkları katkı-
lardan da bahseden Mennan, hayırseverlere ve STK’lara 
seslenerek, uluslararası öğrencilerin gelecek açısından 
önemli bir ya  rım olduğunu ve bu öğrencilerin desteklen-
mesi gerek  ğini belir   . Prof. Dr. Hüsrev Mennan ayrıca 
Erasmus programıyla üniversitemize gelen uluslararası 
öğrencilerin ve yabancı ülkelere giden Türk öğrencilerin 
karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlardan da bahse   .

“Doç. Dr. Bekir Şişman’la Akademik Bakış” programı 
her Perşembe, saat 18.00’da, Kanal S ekranlarında ve üni-
versitemizden canlı olarak yayınlanıyor.

OMÜ’DEN
ÜÜ

DOÇ. DR. BEKİR ŞİŞMAN İLE 
AKADEMİK BAKIŞ
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MÜ’nün dışa açılması ve bir 
dünya üniversitesi olması için 
çalışıldığını söyleyen OMÜ Rek-

tör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, Sam-
sun şehri üniversite arasındaki sosyal ve 
kültürel ilişkileri daha da ileriye taşımak 
için çaba gösterdiklerini belirten Doç. 
Dr. Bekir Şişman, bunun yanı sıra üniver-
sitenin dışa açılması için de projeler üret-
 klerini vurguladı.

“Üniversitemizde bu dönem dünyaya 
açılma konusunda yapılması düşünülen 
bazı projeler ve faaliyetler olacak” diyen 
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, 
bunlardan bir tanesi olan, ‘Türkçe Öğre  m 
Merkezi’ nin OMÜ Uluslararası İlişkiler 
Birimiyle koordineli olarak şuan kurulma 
hazırlığında olduğunu belir   . 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın yeni dönemindeki vizyonunun, üniversitede bulunan yaklaşık binyüz uluslararası öğrenci sayısını 
hızla ar   rmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bekir Şişman, “Bize gelen yabancı öğrenci sayısı ar   kça bunların Türkçe öğrenim 
ihih  yayaçlçlararıı dada a artrtacacakak d dememekek  rr. B Bizizee gegelelenn öğöğrerencncililerer T Türürkçkçeyeyii bibirr babaşkşkaa ününiviverersisitetedede v veyeyaa TÖTÖMEMER’R’dede ö öğrğrenenipip g geleliyiyororlalardrdıı. B Biziz d dee 
bubundndanan y yololaa çıçıkakararakk öğöğrerencncililererinin b başaşkaka i illllereree gigitmtmesesininii önönlelememekk içiçinin b başaştata 4 4 y yılıllılıkk lilisasansns ö öğrğrenenimimininii yayapapacacakk öğöğrerencncililerer o olmlmakak ü üz-z
ere onlara kendi bünyemizde kuracağımız Türkçe Öğre  m Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE)’ nde Türkçe öğreteceğiz. Bu merkezde sadece 
bizim kendi öğrencilerimize değil, başta çevre illerdeki üniversitelerin öğrencileri olmak üzere tüm uluslararası öğrencilere hizmet 
everirilelececekk. B B ruradadakakii eğeğii m mleleririnn sosonnundndaa dedenknklilikk sasağlğladad kıktatann sosonrnraa heherr eyerdrdee egeçeçerlrlii ololacacakak o olalann seserr fi fik kalalarar vererililececekek. BiBi izimm ililkk etetapap-

tata u ululuslslararararasasıı öğöğrerencncililerer i içiçinn kukuraracacağığımımızz memerkrkezezimimizizdede i iststeğeğee babağlğlıı ololararakak y yababanancıcı d dipiplolomamatt veve i idadariri p perersosonenelele d dee buburaradada T Türürkçkçee 
eği  mi verilebilecek.” dedi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE DEKANLIK DEVİR 
TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Görev süresi dolan İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yerine Prof. Dr. Hü-
seyin Peker dekan olarak atandı. Atamanın 

ardından, İlahiyat Fakültesinde devir teslim töreni ya-
pıldı. 

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mah-
mut Aydın, “İlahiyat Fakültesi olarak birlik ve beraberlik 
içinde çalışacağız. Burada Prof. Dr. Yavuz Ünal önemli 
işler yap  . Bana göre en önemlisi de bize iyi bir kütüp-
hane kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Minnet 
duygularımızı ifade ediyoruz. Eminim Prof. Dr. Hüseyin 
Peker de bunların üzerine yenilerini ekleyerek devam 
edecek  r. Prof. Dr. Yavuz Ünal hocama teşekkür eder, 
Prof. Dr. Hüseyin Peker hocama da dekanlık sürecinde 
başarılar dilerim.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın konuşmasının ardından, eski Dekan Prof. Dr. Yavuz Ünal ve yeni Dekan Prof. Dr. Hü-
seyin Peker karşılıklı iyi dileklerini paylaş  lar. Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. Yavuz Ünal’a dekanlık görevi süresince yapmış olduğu 
çalışmaların anısına plaket ve çiçek takdim e   .

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

ÜÜ

OMÜ YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİSİNE 
TÜRKÇEYİ KENDİSİ ÖĞRETECEK

Dünya 
üniversitesi 

olma yolunda 
hızla ilerleyen ve 

vizyonunu bu yönde 
geliş  ren Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, 

yabancı uyruklu 
öğrenci sayısını 

ar   rmak için, 
“Türkçe Öğre  m 

Merkezi” kuracak.

Doç. Dr. Bekir Şişman
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde 
görevli öğre  m 

üyeleri bir ay 
süre ile eylül ve 
ekim aylarında, 

İngiltere 
Manchester’da 

dil kursuna 
gönderildiler.

Öğre  m üyelerinin İngilizce bilgi düzeyle-
rinin yüksel  lmesi hem de devam eden 
ve açılacak olan İngilizce programların-

da ders verebilecek öğre  m üyesi sayısının ar  rıl-
ması amacıyla, öğre  m üyeleri bir ay süre ile eylül 
ve ekim aylarında, İngiltere Manchester’da dil kur-
suna gönderildiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan şunları kayde   : “Üniversitemizin, 
eği  m alanındaki en önemli üç yaklaşımı, topluma 
ve sanayiye yararlı bireyler ye  ş  rmek, uluslarara-
sılaşma ve öğrencilerimize esin kaynağı olmak  r. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 2009-2013 stra-
tejik planında, öğre  m üyelerinin ulusal ve uluslara-
rası bilimsel çalışma ve organizasyonlarına ka  lımı-
nı sağlamak hedefl enmiş  r. Bu hedefi n performans 
göstergeleri arasında ise, “yabancı dili konuşma 
yeterliliğine sahip öğre  m elemanı sayısı” yer al-
maktadır. Bu stratejik hedef kapsamında, öğre  m 
üyelerimiz kısa ve uzun süreli proje çalışmalarında 
bulunmak üzere yurtdışı gidişlerini destekliyoruz. 
Ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli öğ-
re  m üyelerinin İngilizce bilgi düzeyinin ar  rılması, 
devam etmekte olan ve açılacak İngilizce program-
larda ders verebilecek öğre  m üye sayısının ar  rıl-
ması amacıyla, öğre  m üyeleri bir ay süre ile eylül 
ve ekim aylarında, İngiltere Manchester’da eği  m 
almışlardır. Halen üniversitemizde Tıp Fakültesinde 
İngilizce  p eği  mi verilmektedir. Yabancı dildeki 
programların önümüzdeki süreçte sayısını ar  rma-
yı planlıyoruz. Uluslararası öğrenciler 2008 yılında 
tüm öğrenci sayımızın %1’ini oluştururken, bugün 

1.100’ü aşkın öğrenci ile bu oran %2.5’a çıkmış  r. 
Önümüzdeki 4 yıllık dönemde bu oranı %5’e çıkar-
mak hedefi mizdir. Çok sayıda öğre  m üyemiz ders 
verme düzeyinde yabancı dil bilmektedir, bununla 
birlikte birçok programda yabancı dilde eği  m ver-
mek için bu kurslara öğre  m üyelerimiz gönderme-
ye devam edeceğiz. Bir yandan da üniversitemizde 
devam eden yabancı dil kursları ile bu programı 
pekiş  riyoruz.”

Kursu destekleyen Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Vak  na teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, farklı fakülte ve bölümlerden, 29 öğre  m 
üyesinin 4 grup halinde Manchester’da akademik 
standartlara uygun eği  m aldığını, öğre  m üyele-
rinin kurs sırasında İngiliz aileler yanında ikamet 
e   ğini ve bu şekilde gün içinde daha fazla yaban-
cı dil konuşma pra  ği yap  klarını, farklı kültürleri 
tanıdığını ve öğre  m üyelerinin geri bildirimlerine 
göre gelecekteki kursların şekillendirileceğini de 
ifade e   . 

OMÜ’LÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ 
İNGİLTERE’DE DİL KURSUNA KATILDILAR

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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Hayat boyu öğrenmenin üniversitedeki önemli ayaklarından biri olan OMÜ Sürekli Eği  m Merkezi 
(OMÜSEM), önlisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında, kamu kurum ve kuruluşlar, özel sektör, 
sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacak faaliyet-

leri yürütmeye ve organize etmeye devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında, Üniversitemiz Sürekli Eği  m Merkezi (OMÜSEM) ile Atakum Halk Eği  m Merkez Müdürlüğü arasın-
da, Milli Eği  m Bakanlığı (MEB) onaylı ser  fi ka programlarının açılması yönünde işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol; 
OMÜSEM olarak verilecek birebir ya da uzaktan eği  m biçimindeki ser  fi ka eği  mlerinin geçerliliğini ve talep edilirliği ar   racak. 
Protokolü OMÜSEM Müdürü Prof. Dr. Canan Kazak ve Atakum Halk Eği  m Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever birlikte imzaladılar.

OMÜSEM protokol kapsamında,“Ağır ve Tehlikeli İşlerde Sanai ve Tıbbi Gazlar Üre  m, Dolum ve Depolama” konulu ilk ser  fi kalı 
eği  m programının hazırlıklarını sürdürüyor.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Üniversitemiz 
Sürekli Eği  m 

Merkezi 
(OMÜSEM) ile 

Atakum Halk 
Eği  m Merkez 

Müdürlüğü 
arasında, 

Milli Eği  m 
Bakanlığı (MEB) 

onaylı ser  fi ka 
programlarının 

açılması yönünde 
işbirliği protokolü 

imzalandı.

OMÜSEM ATAKUM HALK EĞİTİM MERKEZ 
MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZALADI

TOPLUM LİDERLERİ GELİYOR PROJESİ 
TAMAMLANDI

OMÜSEM ve Samsun Karadeniz Rotary Kulübü işbir-
liği ile gerçekleş  rilen “Toplum Liderleri Geliyor” 
projesi tamamlandı.       

Samsun Karadeniz Rotary Kulübü’nün OMÜ Rektörlüğü’ne 
sunduğu, “Toplum Liderleri Geliyor” proje işbirliği teklifi , 
OMÜ Sürekli Eği  m Merkezi (OMÜSEM) tara  ndan koordine 
edildi.  

Projeyle, gelecek nesillerin emanet edileceği genç öğret-
men adaylarına, üniversitenin kendilerine sağladığı önemli 

katkıların yanı sıra; güçlü bir vizyon kazandıracak, görev yapacakları bölgelerde bir toplum lideri olarak taşıyacakları sorumlulukları 
göğüsleyebilmelerine yardımcı olacak ek değerler kazandırmak amaçlandı.  

Bu kapsamda; Samsun Karadeniz Rotary Kulübü’nün, “Ufuk Geliş  rme ve Liderlik Eği  mi Program Dizisi” çerçevesinde, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinden gönüllülük esasına göre seçilen 30 öğretmen adayı üniversite öğrencisine, konusunda uzman ve deneyimli 
kişiler tara  ndan sekiz ayrı başlıkta eği  m verildi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği  m Fakültesi Güzel Sanatlar Eği  mi Bölümü Müzik Eği  mi Anabilim Dalı 
mezunlarından Şevki Faruk Kanca, New York’ta orkestra şefi  ve besteci olarak çalışmaya devam ediyor.

2002 yılında OMÜ’den mezun olan ve Almanya yük-
sek lisans ve doktora yapmak için burs kazanan Kan-
ca, Düsseldorf’ta Robert Schuman Müsikhockhschule 

akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra, “Mozor Mehter” 
isimli tez ve kitap çalışmalarımı tamamladı. 2006 yılında Atatürk 
Üniversitesinde göreve başlayan ve 2008 yılından i  baren Gazi 
Üniversitesinde öğre  m elemanı olarak görev yapan Şevki Faruk 
Kanca, bir yandan uzmanlık alanı olan bestecilik ve orkestra şefi  
olarak çalışmalarına da devam ederken, diğer yandan da piyano, 
işitme eği  mi, armoni, konturpuan ve eşlik dersleri vermeye de-
vam ediyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NİN
NEW YORK’TAKİ GURURU

2010 yılında, Prof. Dr. Ramazan Abacı ile 120 kişinin görev 
aldığı, “Boğazın Sesi” orkestrasını kuran Kanca, bu orkestrada 
da orkestra şefi  ve besteci olarak da görev yapıyor. Boğazın 
Sesi Orkestrası, repertuarı ile Türk Müziğinin ba   müziğini et-
kilediğini uygulamalı olarak gösteriyor.

- özenilen üniversite -94
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Doç. Dr. Kezban Çelik, Yrd. 
Doç. Dr. Canani Kaygusuz 
ve öğre  m görevlisi Ya-

semin Yüce Tar tara  ndan gerçek-
leş  rilen çalışmada, Samsun’daki 
Romanların gündelik yaşam dene-
yimleri, yaşam deneyimlerini etki-
leyen faktörler ile kendilerini nasıl 
algıladıkları, yaşam pra  kleri belir-
lenmeye çalışıldı.

Çalışma yürütücülerinden Yrd. 
Doç. Dr. Kaygusuz, araş  rmanın so-
nuçlarına ilişkin yap  ğı açıklamada, 
Canik ilçesinde yaşayan Romanların 
hizmetlerinin ar  rılmasına yönelik 

farkındalık oluşturarak yaşam kalitelerinin iyileş  rilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Araş  rma kapsamında Canik ilçesindeki 200 Evler ile Yavuz Selim mahallelerinde 635 hanede yaşayan 2 bin 
685 Roman ile yüz yüze görüşülerek anket çalışması yap  klarını anlatan Kaygusuz, şöyle devam e   : “Veriler 
yüz yüze anket yöntemiyle elde edildi. Görüşmelerimiz mahalle muhtarları ve mahallelerin kanaat önderlerin-
den oluşan kişilerin işbirliğiyle gerçekleş  rildi.

Çocukların eği  mlerinin yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Kaygusuz, şunları söyledi: “Küçük yaşta 
ebeveyn olan genç kadın ve erkekler hemen sorumluluk almakta, evlilik sorumluluğu kapsamında kısa eği  m-
leriyle günübirlik işlere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Durum böyle olunca kadınların ev temizliğine gitmeleri, 
erkeklerin de enformel sektöre eği  msiz ve becerisiz olarak dahil olmaları kaçınılmaz olmakta. Anne babanın 
çalışma haya  na dahil olması çocukların yaşamlarının kontrolsüz olmasına yol açmakta.”

Romanların sosyal ve kültürel alanda gelişmelerinin, ik  sadi alanda ve refah düzeylerinin artmasına olanak 
sağlayacağını ifade eden Kaygusuz, gelişim ve ilerleme için eği  min şart olduğunu kayde   .

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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ROMANLARA AKADEMİK BAKIŞ

OMÜ Fen-
Edebiyat ve 

Eği  m Fakülteleri 
tara  ndan 

ortak yürütülen 
çalışmada, 635 

hanede yaşayan 
2 bin 685 Roman 

ile yüz yüze 
görüşülerek, 
Romanların 

yaşamlarına 
ilişkin birçok 

konu ile sorunları 
araş  rıldı.

ndokuz Ma-
yıs Üniver-
sitesi Eği  m

Fakültesi Türkçe Eği  mi
Bölümü öğrencileri, Top-

luma Hizmet Uygulamala-
rı ve Okuma Eği  mi dersi

kapsamında, Eği  m fakülte-
si önünde, “Okumaya Zama-

nım Var” adlı kitap okuma etkinliği düzenlediler.

Eği  m Fakültesi Türkçe Eği  m Bölümü öğrencisi
Yusuf Aydın yap  ğı konuşmada; büyük bir heyecanla
gerçekleş  rilen etkinlikte kitap okumaya zamanının
olmadığını söyleyenlere inat, onlarca okur severin
ka  ldığı 45 dakikalık bir etkinlik düzenlendiklerini
ösö lyl dedii. 

ÖğÖğrencilileriin ö önc deden h hazırllamış loldduğğu afifi ş ve pankka trtlla lrla, okkumanın öönemiiniin vurgulla dnd ğığı tetkiki lnliğiğe; E Eğiği  m FFakükültltesii DDekkanı 
PPr fof. DDr. CCe dvd tet Y Y lılmaz, E Eğiği  m FFakükültltesii TüTü krkçe E Eğiği  imi B Bölölüümüü BBa kşkanı PPr fof. DDr. MMehhm tet A A dydın, öğöğre  m üüy lelerii ve ö öğğren iciller 
kka  ldldı.

OKUMAYA ZAMANIM VAR
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enç Akademisyen-Şair Servet Gündoğdu ile Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Lacivert Salon’da bir söyleşi gerçekleş  rildi. 

Söyleşide; “lirik şiir ve toplum”, “muhafazakâr sanat”, “sanat ve siyaset 
ilişkisi” gibi birçok konu ele alındı. Ayrıca, Gündoğdu’nun 2012’de Granada 
Yayınları tara  ndan basılan ve 2012 Homeros Jüri Ödülü’ne layık görülen, 
“S“SSüürür ügügüg dndnd kekekiii ŞiŞiŞiŞ iirir”” dadadllılı ş şşiiiiii iririöözöz leleliininddede, ““şşşiiiiiirr veve ii i hthth fafaf m meses lelelesesi”i”i , ““şşşiiiiiirr veve g gg lelelenen kekek 
ilililiişişkikiki isisi””, ““ ddedeneneysys lelel e eddedebibibiyayat”t”t g gibibibiii kkokonunullalarr ttatarr ş ş lılılddıdı.

onuşmacı olarak Eği  m Fakültesi öğre  m görevlisi Sıddık Akbayır’ın ka  ldığı “Hatasız
Yorum Olmaz: Orhan Gencebay Şarkılarının Yeniden Yorumlanmasının Yorumu” baş-
lıklı söyleşi, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Lacivert Salonda gerçekleş  .

Orhan Gencebay dinleyen eski kuşağı; “Uzun Samsun içenler” olarak imgeleş  ren Sıddık
Akbayır, “Bu ülkede, ‘Uzun Samsun İçenler’in sayıca çok olmadıkları kesindir. Hiçbir zaman
çok olan tara  a olmayacakları da bilinir. Nevzat Çelik’in deyimiyle; tütün liginde, ‘hakemler
hep karşı tara   tutacak’ ve onlar ‘hep yedi kişiyle tamamlayacak  r maçı’. Bu, onların değişmez
yazgısıdır.  Onlar, bu ülkenin en garip, en yalnız, en içli aşire  ni oluşturur. Bunu Ali Ayçil şöyle
be  mler: ‘Aralarında bir kan bağı, kâğıda dökülmüş bir yasa, ortak bir mekân ya da coğrafi  bir
aidiyet olmasa da, onlar, bütün hayatlarının kendilerini birbirine tutuşturduğu tuhaf bir ruh
akrabalığının mensubudurlar.’ Birbirlerini hiç tanımasalar da tavırları, edaları, tarzları tuhaf bir
bibiçiçimdmdee bebenznzererliliklklerer g gösösteteririrr. Ç Çününkükü, ononlalarr ikikii dadarbrbee ararasasınındada b büyüyüyüyenen, kokolelejljlererdede o okukumamayayan;n;
Cahit Külebi’nin Hikâyye’sindeki köyly erde doğğan, , asla konuşşamayyacakları kızlara sevdalanan,, Yıl-

mamazz GüGüneneyy gigibibi b bakakıpıp,, OrOrhahann GeGencncebebayay g gibibii ee â ârlrlanananan,, ililkikinn sususmsmayayıı öğöğrereninipp NâNâzızımm HiHikmkmetet’ii,, AhAhmemedd ArArifif’ii i içiçindndenen o okukuyayan;n;
‘‘verdidiğiği söözlle drde mahhsur k k lalan’’, ‘ ‘ lalın yazısındda b bilile tta hshihih ç kıkan’’ b biir k kuş ğağı ttemsilil edde lrler”.” d d dedii.

Türk Dili ve Edebiya   Bölümü tara  ndan düzenlenen Çarşamba 
Konuşmaları’na “Kral Lear ya da Otorite ile Oynamak” adlı konuş-
masıyla Prof.Dr. Yavuz Demir konuk oldu. 

Prof. Demir konuşmasında, Shakespeare’in “Kral Lear” adlı trajedisi etra-
 nda “otorite” ve “oyun” kavramlarını sorguladı. Demir, bir fantezi uğruna, 

yetkisini etra  ndakilere vermek ve huzur içinde yaşamak arzusunda olan bir 
kralın yap  ğı bir test ile ülkeyi kızları arasında bölüştürmesini konu alan Kral 
Lear adlı oyunun, bugünün ve geleceğin otoritesi ile ilgili bir sembol olarak 
nasıl okunabileceği üzerinde durdu. 

OMÜ’DEN
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Kral Lear ya da Otorite ile Oynamak

Suç ve Ceza

Servet Gündoğdu ile Söyleşi

Hatasız Yorum Olmaz

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

Samsun eski Baro Başkanı Ali Acartürk konuşmasında Dostoyevski’nin 
ölümsüz eseri “Suç ve Ceza”nın ünlü karakteri Raskolnikov üzerin-
den suç ve ceza ilişkisini tar  ş  . 

Acartürk, “Hukuksuz bir edebiya   ve edebiyatsız bir hukuku düşünmek 
zor.” dedi. Ali Acartürk’ün konuşmasını şair yazar Naci Macit seslendirdiği 
bir şiir ile renklendirdi.
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OMÜ Avcı 
Wing Tsun 

Escrima Kulübü 
tara  ndan, son 

zamanlarda sağlık 
çalışanlarının ve 
Tıp Fakültesinde 

okuyan 
öğrencilerin 

maruz kaldığı 
şiddete yönelik 

olarak kendilerini 
koruyabilmeleri 

için savunma 
teknikleri 

gösterildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon’da verilen eği-
 me; OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. 

Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Emniyet Amiri Dr. Serhat Demir ve Tıp Fakültesi öğrencileri ka-
 ldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Amiri Dr. Serhat Demir 
ve Avcı Wing Tsun ve Escrima Kulübü Antrenörü Kenan Kara’nın 
sunumuyla başlayan eği  mde savunma teknikleri uygulamalı 
olarak gösterildi.

 
Avcı Wing Tsun Escrima Kulübü Antrenörü Kenan Kara, 

“OMÜ’de faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz programlardan bir 
tanesini de Tıp Fakültesinde gerçekleş  rmek istedik. Sağlık çalı-
şanlarının ve  p öğrencilerinin şiddete yönelik olaylar karşısında 
kendilerini nasıl koruyacaklarına, nasıl savunacaklarına, kendile-
rini olay yerinden nasıl uzaklaş  racaklarına dair seminer düzen-
ledik.” dedi.

Türkiye’de doktorlara yönelik şidde  e ar  ş olmasından 
sonra böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini ifade eden 
Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Amiri Dr. Serhat Demir, 
“Uzun yıllardır biz güvenlik birimleriyle özel çalışmalar yapıyo-
ruz. Özellikle polis, jandarma, Adalet Bakanlığının infaz koruma 
memurlarıyla ciddi çalışmalarımız var. Özellikle sağlık çalışanları, 
acil sağlık müdahalesi yapan personel ciddi saldırılara maruz ka-
lıyordu. Fakat Türkiye’de ayrı bir şey, hasta yakınlarının şiddete 
başvurması gündeme geldi. Böyle olunca da sağlık çalışanlarına 
yardımcı olalım. Kendilerini savunabilsinler, herhangi bir sağlık 
müdahalesi esnasında, hasta yakınları tara  ndan veya hastala-
rın kendileri tara  ndan bir müdahale olduğu zaman durumu en 
iyi şekilde düzeltebilsinler istedik ve bu nedenle de bu semineri 
planladık.

Buradaki temel amacımız; zaten amacı insanlara sağlık hiz-
me   götürmek olan sağlıkçılarımıza, sağlıklı bir şekilde işlerini 
yapabilmelerini, sağlıklı bir şekilde evine gidebilmelerini, mü-
dahalelerini yap  ktan sonra herhangi bir şeye maruz kalmadan 
işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla müda-
hale teknikleri öğretmek  r.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sağlık çalışanlarına karşı saldırıların gerçekleş  -
ğini kaydeden OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Mustafa Bekir Selçuk, “Bu saldırılar ne  cesinde bir doktor ar-
kadaşımızı da kaybetmiş bulunmaktayız. O nedenle sağlık çalı-
şanlarının kendilerini savunmaları için bizim üniversitemizdeki 
öğrenci kulübü böyle bir etkinlik gerçekleş  rmiş  r. Bu etkinliği 
de Ankara’dan gelen arkadaşlarımız öğrencilere göstermiş  r. 
Ben de izledim. Çok basit şeyler aslında ama inşallah bunlar ge-
rekmez. Sağlık çalışanları ile hastalarımız çok medeni bir şekilde 
işlerini beraberce yaparlar.” dedi. 

Savunma tekniklerini öğrenen öğrencilerden Tıp Fakültesi 
son sınıf öğrencisi Osman Ünal ise, “Öncelikle bir kişiye acı ver-
meden nasıl etkisiz hale ge  rebilirim bununla ilgili bir şeyler an-
la   lar. Kimseye zarar vermeden kendimizi savunmayı gördük.” 
ifadelerini kullandı.

AVCI WİNG TSUN VE ESCRİMA KULÜBÜ 
DOKTOR ADAYLARINA SAVUNMA 

TEKNİKLERİ GÖSTERDİ

OMÜ’DEN
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KAHRAMANLIK ŞİİRLERİ

OMÜ Türkçe 
Topluluğu, Samsun 

Şiir Akşamları 
Topluluğu ile 

birlikte, Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde, 
“Kahramanlık 
Şiirleri” başlıklı 

etkinlik düzenledi.

Açılış konuşmasını yapan Türkçe Topluluğu 
Başkanı Tuğçe Nur Keskin, “ Bu etkinlikte 
emeği geçen ve bizden desteklerini esirge-

meyen danışman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 
Bugün, büyük kahramanlık şiirlerimizin şairi Mehmet 
Akif Ersoy’un da doğum günü. Bu vesile ile, kahraman-
lığın öze   olmaz lakin, tanım yapmamız icap ederse; 
Orta Asya’lı bir Türk’ün son nefesinde bayrağı için söy-
lediği söz bize yardımcı olacak  r: Geçsem yerin dibine çağırsan geleceğim, Bir kez doğdum uğruna bin 
kere öleceğim.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Samsun Şiir Akşamları Topluluğu üyeleri ve Türkçe Topluluğu öğrencileri; Kenan Yavuz Ars-
lan, Hüseyin Usta ve Âşık Yavuz şiirleriyle, Âşık Obalı ise sazıyla izleyenlere keyifl i bir dinle   sundular. 

Türkçe Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldığı 
etkinliğin sonunda konuşan Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Burada gerçek kahramanlık şiirleri dinledik. Etkinli-
ğimize gelenlere gönülden teşekkür ediyorum.” dedi. Etkinlik plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.
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Proje kapsamında, Samsun’un Tekkeköy 
ilçesi’nin Kibarlar Köyü Okulu’nun du-
varlarına eği  ci, öğre  ci, milli ve ma-

nevi değerlerimizi anlatan karikatürler çizerek 
rengarenk boyadılar.

Renkli ve neşeli görüntülere sahne olan yar-
dım projesi kapsamında okulun bazı odalarının 

boyası da yapıldı. Gençlik Merkezi ve OMÜ Kari-
katür Topluluğu gönüllüleri, okullarının duvarlarına 
karikatürler çizilmesine sevinen çocuklara ayrıca ki-
tap, kırtasiye ve oyuncak yardımında bulundular.

Destekte bulunanlara teşekkür eden Gençlik 
Merkezi Müdürü Mustafa Turgut, “Gençlik Mer-
kezi olarak gençlerimizin sosyal ve kültürel ge-
lişmelerine katkısı olduğunu düşündüğümüz bu 
tür projeleri hayata geçiriyor ve destekliyoruz. 
İnanıyoruz ki; a   ğımız bu adımlar yarınları inşa 
edecek, şekillendirecek ve gençlerimizin gelişi-

mine önemli katkılar sağlayacak  r. Karikatür Top-
luluğuyala birlikte yap  ğımız bu projede Karikatür 
Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tarık 

Yazar’a, Karikatür Topluluğu Başkanı Öz-
kan Arabacı’ya, Karikatür Topluluğu 

üyelerine ve birbirinden lezzetli yemekler yapan 
Kibarlar Köyü hanımlarına teşekkür ederim.” dedi.

OMÜ’DEN
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OMÜ Karikatür 
Topluluğu 

öğrencileri, 
Samsun Gençlik 

Merkezi’yle 
birlikte 

yürü  ükleri proje 
kapsamında, 

Kibarlar Köyü 
Okulu’nun 

duvarlarını 
karikatürlerle

dona   lar.

KARİKATÜR TOPLULUĞU 
ÖĞRENCİLERİNİN ÖRNEK PROJESİ
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OMÜ 
Yabancı Diller 

Yüksekokulunda 
Potluck Par  si 

düzenlendi.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA
GELENEKSEL POTLUCK PARTİSİ 

OMÜ Yabancı Diller Yükseko-
kulunda düzenlenen Potluck 
Par  sine; Yabancı Diller Yük-

sekokulu Müdürü, müdür yardımcıları, 
öğre  m elemanları, idari personel ve 
öğrenciler ka  ldı. Ayrıca, Eği  m Fakül-
tesi İngiliz Dili Eği  mi Bölümü öğre  m 
elemanları ve öğrencileri de konuk ola-
rak ka  ldılar. 

Par  de bir konuşma yapan Yabancı 
Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeki 
Karakaya, bu tür sosyal etkinliklerin öğ-
re  m elemanları, personel ve öğrenciler arasında kaynaşmayı sağladığını, işbirliğine dayalı, dayanış-
malı takım halinde çalışma isteğini ar  rdığını ve dolayısıyla insanları mutlu kıldığını söyledi. 

Bunun en önemli göstergesinin kısa süre önce OMÜ’de ilk defa, Yabancı Diller Yüksekokulunda 
yapılan, 3. Karadeniz İngiliz Dili Eği  mi Konferansı olduğunu söyleyen Karakaya, Konferans hakkında da 
kısa bilgi verdi. Prof. Dr. Zeki Karakaya, üç gün süren konferansın uluslararası kongre niteliğinde oldu-
ğunu, yur  çinden ve yurtdışından çok sayıda ka  lımcının yer aldığını ve 80’e yakın bildiri sunulduğunu 
belir   .

Prof. Dr. Zeki Karakaya, başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan olmak üzere; Amerikan Büyükelçiliğine, 
sponsorlara, ter  p komitesine, hakemlere, ka  lımcılara, özellikle de Konferansta gönüllü olarak görev 
alan İngiliz dili eği  mi öğrencilerine teşekkür e    ve bu güzel geleneğin daha uzun yıllar sürmesini, 
daha verimli ve huzurlu çalışmalara vesile olmasını diledi. 
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Eği  m Fakültesi 
Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği II. 
Öğre  m üçüncü 
sınıf öğrencileri, 

Samsun Kızılay 
Derneği ile 

birlikte kan bağışı 
kampanyası 

düzenledi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Seyhan Sukas, “Topluma Hizmet Dersi kap-
samında, Eği  m Fakültesi A ve B Bloklarda 2 gün sürecek olan 
kan bağışı kampanyası başla   k. Amacımız toplumumuzun kan 

bağışı konusundaki olumsuz düşüncülerini değiş  rmek ve kan bağışının 
önemi konusunda öğrenci arkadaşlarımızı ve topluma bilinçlendirmek  r.” 
şeklinde konuştu. Seyhan Sukas, kan bağışı kampanyasına öğre  m üyelerini, 
öğrencileri ve çalışanları destek vermeye çağırdı. Sukas ayrıca, kampanyayı 
desteklerinden dolayı Eği  m Fakültesi Dekanlığına ve Samsun Kızılay Derne-
ği çalışanlarına da teşekkür e   .

OMÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN KAN 
BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK
YÜKSEKOKULUNDA HAMSİ PARTİSİ
Ondokuz mayıs Üniversitesi Yeşil Yurt Demir 

Çelik Meslek yüksek okulu, KOSGEB ve işa-
damları tara  ndan Yeşil Yurt Demir Çelik 

Meslek Yüksek Okulu Bahçesinde hamsi par  si düzen-
lendi. 

Düzenlenen etkinliğe ondokuz mayıs üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, rektör yardımcıları, 
öğre  m görevlileri, iş adamları ve öğrenciler ka  ldı. 
Ondokuz mayıs üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Akan yap  ğı konuşmada, Bizim zaman zaman yükseko-
kullarımızda kurupelit kampüsünde hamsi günleri, aşu-
re dağı  mı  gibi değişik etkinlikler olur. Kazın ördeğin 
olduğu ilçelerimizde de  rit birlikteliklerimizde olur. Biz 
okullarımız olduğu her yerde kaynaşma adına varız. ‘’ 
dedi.
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AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME 
(AGED) ÖDÜLLERİ

1926-DOKTORA ÖDÜL PROGRAMI

Tez Sahibi: Dr. Hasan TANAK
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Me  n YAVUZ
Fen Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü

1929- ULUSLARARASI YAYINLANMIŞ
ARAŞTIRMA ÖDÜL PROGRAMI

1-Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR
Fen Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü

2-Doç. Dr. Deniz EKİNCİ 
Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

3-Doç. Dr. Erol EĞRİOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi/İsta  s  k Bölümü 
 
 

1931-DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ ÖDÜL PROGRAMI

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Bölümü
Dergi Adı/Yılı: African Journal of Microbiology
Research/2011

Doç. Dr. Deniz EKİNCi
Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Dergi Adı/Yılı: Journal of Enzyme Inhibi  on and
Medicinal Chemistry/2011

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR
Fen Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü
Dergi Adı/Yılı: Acta Crystallographica Sec  on E
/2011

Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL
Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü
Dergi Adı/Yılı: Acta Crystallographica Sec  on E
/2011

1932-ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DERGİLERİ YAYIN TEŞVİK PROGRAMI

Yrd. Doç. Dr. Ali OKUYUCU
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Bölümü
Dergi Adı: OMÜ Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

A KATEGORİSİNDE EN FAZLA ATIFA SAHİP
ÖĞRETİM ELEMANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ

1. Doç. Dr. Fatma ÜLGER
Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D. 
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI 
 10 181 

2. Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon A.B.D.
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI 
 16 125

3. Prof. Dr. Şaban ESEN
Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon A.B.D.
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI 
 11 106

FEN (TEMEL) BİLİMLERİ

1. Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR
Fen Edebiyat/Fizik Bölümü
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI 
 424 391

2. Prof. Dr. Ahmet BULUT
Fen Edebiyat/Fizik Bölümü
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI 
 23 69

3. Prof. Dr. Canan KAZAK
Fen Edebiyat/Fizik Bölümü
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI
 30 66

SOSYAL BİLİMLER VE GÜZEL SANATLAR

1. Doç. Dr. Melek KALKAN
Eği  m Fakültesi/Eği  m Bilimleri Bölümü
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI
 2 4

2. Prof. Dr. Alper GÜZEL
İk  sadi ve İdari Bilimler Fak./ İk  sat Bölümü
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI
 2 3

2. Yrd. Doç. Dr. Erol TAŞ
Eği  m Fakültesi/İlköğre  m Bölümü
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI 
 1 3
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SÜRE KISITLAMASI OLMAKSIZIN 100’ÜN ÜZERİNE 
ATIFA SAHİP VE İLK YAZAR OLAN 
ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. Beytullah AFŞİN
Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü
YAYIN SAYISI ATIF SAYISI 
 1 118 

DIŞ KAYNAKLI PROJELER

TÜBİTAK (2011 AGED A Kategorisi)

Prof. Dr. Hüsrev MENNAN
Ziraat Fakültesi
PROJE ADI: Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Galium 
Aparine L (Yapışkan Otu) ve Bifora Radians Bieb (Kokarot)’ın 
Als İnhibütörü Herbisitlere Dayanıklı Bio  plerinin Biosay 
Yöntemlerle Saptanması ve Moleküler Karakterizasyo-
nu/2011
 
Doç. Dr. Talip KAHYAOĞLU
Mühendislik Fakültesi
PROJE ADI: Bitkisel A  klardan Elde Edilen Hemisewülozlar-
dan Mikro Yapıda Enkapsüle Edilmiş Gıdaların Üre  mi/2011
 

TÜBİTAK (2011 AGED B Kategorisi)

Doç. Dr. Sevilhan MENNAN
Ziraat Fakültesi 
PROJE ADI: Kök Ur Nematodları İle Mücadelede Biyofumi-
gasyon/2011
 

TÜBİTAK (2011 AGED C Kategorisi)

Yrd. Doç. Dr. Necmi DEGE
Fen Edebiyat Fakültesi
PROJE ADI: Tübitak Alterna  f Enerjili Araç Yarışması/2011

Doç. Dr. Erol EĞRİOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
PROJE ADI: Parçacık Sürü Op  mizasyonu ve Yapay Sinir 
Ağlarına Dayalı Yeni Bir Bulanık Zaman Serisi Öngörü Siste-
mi/2011

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN
Tıp Fakültesi
PROJE ADI: Etkinliğinin Karşılaş  rması Mycobacterum Tuber-
culossis Klinik İzolatların Primer An  tüberküloz İlaçlara Du-
yarlılıkların Belirlenmesi İçin Kanlı Agarın Validasyonu/2011

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
Eği  m Fakültesi
PROJE ADI: Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum/2011

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ŞEVİK
Ziraat Fakültesi
PROJE ADI: Amasya İli Sogan Üre  m Alanlarında Enfeksiyon 
Oluşturan Virüslerin Belirlenmesi/2011

Doç. Dr. Aysun PEKŞEN
Ziraat Fakültesi
PROJE ADI: Değişik Tarımsal Ar  kların Hericium Erinaceus 
Mantar Üre  minde Kullanım Olanakları/2011

Prof. Dr. Celal TUNCER
Ziraat Fakültesi
PROJE ADI: Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena Prasina L. 
Het:Pentatomidae)’nın Ses Kullanarak Yap  ğı Tür İçi
İle  şimin Belirlenmesi/2011
 
Doç. Dr. Alp Erdin KOYUTÜRK
Diş Hekimliği Fakültesi
PROJE ADI: Üç Farklı Kompozit Materyalin Monomer Salımı-
na Yapay Yaşlandırmanın Etkisinin Yüksek Performanslı Sıvı 
Kromatografi  İle Değerlendirilmesi/2011
 
Yrd. Doç. Dr. Bora ÖZDEN
Diş Hekimliği Fakültesi
PROJE ADI: Tavşanlarda Gre   Materyallerinin Sinus Gre  le-
me Operasyonları/2011

AB PROJELERİ (2011)

Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK
Programın Otoritesi: AB Eği  m ve Gençlik P. Merkezi
PROJE ADI: Sağlıklı Süt (Ortak Proje)/2011
AGED Kategorisi: A1

Prof. Dr. Yüksel KESİM
Programın Otoritesi: MFİB
PROJE ADI: 0-6 Yaş Grubu Pediyatrik Hemşire Ye  ş  rme 
Projesi/ 2011
AGED Kategorisi: A1

Yrd. Doç. Dr. Benal YURTLU
Programın Otoritesi: AB LEONARDO DA VINCI YENİLİK 
TRANS.
PROJE ADI: Tarım Makinelerinin Güvenliğini Ar  rmak (Ortak 
P.)/2011
AGED Kategorisi: B1

Yrd. Doç. Dr. Menderes KABADAYI
Programın Otoritesi: Grundtvig Öğrenme Ortaklığı
PROJE ADI: Hayatboyu Öğrenme Programı/2011
AGED Kategorisi:A1

- özenilen üniversite - 103
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ULAŞTIRMA ESKİ BAKANI
HÜSEYİN ÖZALP’İN ZİYARETİ

Orman ve Ulaş  rma Eski Bakanlarından Hüseyin Özalp, ikinci kez 
rektör olarak atanmış olmasından dolayı Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’a nezaket ziyare  nde bulundu.

Dönemin bakanı olarak; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin arazisinin tespi-
 nde, tahsisinde ve üniversitenin kuruluşunda önemli rol oynayan Hüseyin 

Özalp, üniversitenin bugün geldiği noktanın Samsun ve ülkemiz için gurur veri-
ci olduğunu, üniversitenin burada kurulmasıyla beraber şehirden üniversiteye 
kadar olan yerleşim yerinin ekonomik ve sosyal yönden kalkındığını,  bu duru-
mun kendisini de çok mutlu e   ğini söyledi.

Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan 
ise, OMÜ’nün 
kuruluşunda ver-
dikleri destek ve 
sağladıkları kat-
kılardan dolayı 
Sayın Özalp’e şük-
ran plake   tak-
dim e   . Ziyare  e 
Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Bekir Şiş-
man da bulundu.

- özenilen üniversite -104
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stün Avize Yöne  m Kurulu Başkanı İlyas Çiçek, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Me  n Eker ve Eği-
 m Fakültesi Güzel Sanatlar Eği  mi Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Memduh Erkin, Rektör Prof Dr Hüseyin Akan’ı makamın-
da ziyaret e   ler.

İlyas Çiçek ziyare  nde Üstün Avize Sanayi ve Tic. Ltd. Şir-
ke   olarak, 2012 yılının Nisan ayında açılan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulacak 
SeSeraramimikk CaCamm BöBölülümümü i içiçinn mamalzlzememee babağığışışındndaa bubululunanacacağığınını 
açaçıkıklaladıdı.

Üstün Avize Yöne  m Kurulu Başkanı İlyas Çiçek’e teşekkür-
lerini sunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversite sanayi 
işbirliğinin öneminin al  nı çizerek, Samsun ve Karadeniz Böl-
gesinde bir ilk olacak olan cam atölyesinin, sanatsal tasarım 
ve üre  mlerinin yanında ye  şmiş eleman ih  yacına da cevap 
vereceğini vurguladı.

İlyas Çiçek ise, Samsun’a ve OMÜ’ye destek vermekten 
her zaman gurur duyacağını söyleyerek işbirliklerinin devam 
ededececeğeğininii, O Ondndokokuzuz M Mayayısıs Ü Üniniveversrsititesesii ililee bibirlrlikiktete c camam s sananaa  -
nınınn veve ü ürere  miminininn SaSamsmsunun’uunn tatanınının rlığğına ka ktkı sağlğlğ ayyac ğağğını 
bbelilir   .

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE
 İŞADAMINDAN DESTEK

İL KADIN HAKLARI KOORDİNASYON
KURULUNUN REKTÖRLÜK ZİYARETİ

İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri, “Ye-
rel Eşitlik Eylem Planı” çerçevesinde, Samsun’un 
üst düzey yöne  cileri ve mülki amirlerinin zi-

yaret edilmesi kapsamında, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’ı makamında ziyaret e   ler. 

Samsun Kadın Dostu Kentler İl Koordinatörü Ruşen 
Ayaz yap  ğı açıklamada, “Kadınların ve kız çocukları-
nın insan haklarının korunması ve geliş  rilmesi konu-
larına katkı sağlamak amacıyla ilimizde bu alandaki 
çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesine yö-
nelik olarak “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlanmış  r.” 
şeklinde konuştu. 

“Toplumda kadın olmak”, “Kadınların karşılaş  ğı zorluklar” üzerinde konuşulan ziyare  e Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Kız 
çocuklarının okutulması erkek çocuklarının okumasından daha önemlidir. Erkek çocuğu okumasa dahi maddi imkânlar ölçüsünde 
ona iş kurulabilir ama kız çocuğunun okuması gereklidir. Toplumumuz bunu daha iyi anlamaya başladı.” dedi.

İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’nun, 35 paydaşıyla çıkar   ğı eylem planı çerçevesinde tespit edilen 6 ana başlığın en 
önemli konusunun eği  m olduğuna değinen kurul üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin verdiği destek için teşekkürlerini ifade 
e   ler.
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TÜBİTAK ve Ukrayna Bilim Ba-
kanlığı (NASU) tara  ndan  
desteklenen  “Farklı Deney-

sel Epilepsi Modellerinde Oluşturulan 
Epilep  form Ak  vite Üzerine Lep  -
nin Gösterdiği Prokonvulsant Etkide 
Kanabinoid CB1 Reseptörünün Rolü” 
başlıklı Uluslararası İkili İş Birliği projesi 
çerçevesinde, proje ortaklarından ve 
Odesa Tıp Üniversitesi öğre  m üyele-
rinden Prof. Dr. Leonid Godlevsky ve 
Fizikokimya Ens  tüsünden Prof.Dr. Ta-
mara Karasyova, Projenin Türkiye tara   
yöne  cisi Prof. Dr. Erdal Ağar ve proje 
ekibinden Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız ile 
birlikte Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı 
makamında ziyaret e   ler. 

Ziyare  e, Ukrayna Odessa Tıp Üni-
versitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında ikili iş birliği ve bu çerçevede öğre  m üyesi, öğrenci değişimi programlarının 
hazırlanması konusunda anlaşma yapılması kararlaş  rıldı.

KONUKLARIMIZ

KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

UKRAYNA ODESSA TIP ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
REKTÖR AKAN’A ZİYARET

Ankara Goethe Ens  tüsü Müdür Yar-
dımcısı ve Dil İşleri Müdürü Dr. Hans 
Werner Schmidt, OMÜ Eği  m Fakülte-

si Yabancı Diller Eği  mi Bölümü Alman Dili Eği  -
mi Anabilim Dalını, Almanya Buluşma Noktasını 
(DEUTSCHLAND TREFFPUNKT) ve Yabancı Diller 
Yüksek Okulunu ziyaret e   . 

Dr. Hans Werner Schmidt, Eği  m Fakültesi 
Konferans Salonu’nda Alman Dili Eği  mi öğren-
cilerine, yabancı dil öğre  mi yaklaşım ve yön-
temleri hakkında bir etkinlik yap  . Diller arası ve 
kültürler arası bağdaşıklıklar üzerine uygulamalı 
çalışma yapan Schmidt, akraba dillerdeki benzer-
likler ve ortak noktaların ile  şim ve kültürlerarası 
etkileşim bağlamındaki önemine işaret e   .

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğünü de ziyaret eden Dr. Schmidt, Prof. Dr. Zeki Karakaya ve Almanca Öğretmenliği Programı 
hazırlık sını   öğre  m elemanları ile bir toplan   yap  . Toplan  da hazırlık sınıfl arı eği  m ve öğre  mi ile ilgili bilgi alan Schmidt, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Programının öğrenci sayısı bakımından Türkiye’de 2. sırada olduğunu, Goethe Ens  tüsü 
ile Yüksek Okulun arasındaki işbirliğinin son derece iyi olduğunu belir   . 

Yüksek okulun her türlü program ve toplan  lara ka  ldığını ve bundan sonra da birlikte projelerin yapılacağını söyleyen Dr. Schmidt, 
hazırlık programı öğre  m elemanlarından bir okutmanın Almanya’da (Marburg’da) yapılacak olan ve iki ha  a sürecek metodik ve 
didak  k seminerlerine davet edileceğini ve ayrıca daha önce İzmir’de düzenlenen hazırlık sınıfl arıyla ilgili sorunların tar  şıldığı çalış-
tayın benzerinin Samsun’da da düzenlenebileceğini vurguladı.

ANKARA GOETHE ENSTİTÜSÜNÜN OMÜ 
ZİYARETİ
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Tiyatro 
sanatçısı Haldun 

Dormen’in MS 
Hastalığı ile ilgili 

farkındalığın 
ar  rılmasına 

yönelik olarak 
yazdığı, “Sil 

Baştan” adlı oyun, 
Tıp Fakültesi 

Nöroloji Anabilim 
Dalı girişimleriyle

OMÜ’de
sahnelendi.

Haldun Dormen ile Me  n Arslan’ın birlikte yöne   ği, Mul  p-
le Skleroz(MS)   tanısı konmuş kişilere hastalığın her aşama-
sında gerek  bbi, gerekse psikolojik destek vermek hedef-

lerini taşıyan “Sil Baştan” adlı oyunda, Göksel Kortay, Ayça Varlıer, Gazi 
Şeker, Nuri Gökaşan, Hüseyin Gülhuy, Nebi Birgi rol aldı.

Tüm Mul  ple Skleroz(MS)  hastalarını ve hasta yakınlarını ortak bir 
ça   al  nda toplayarak, toplumun bu hastalık karşısında duyarlılığının 
ve farkındalığının artacağı düşüncesinden yola çıkılarak, yazılıp sahneye konulan oyunda, ünlü bir müzikal oyuncusunun MS has-
talığına yakalanmasının ardından başına gelenler ve hayata “Sil baştan!” diyerek tekrar başlaması konu edildi.

Oyun, Samsun Miletvekili İhsan Kalkavan, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu, Tabip Odası Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mithat Günaydın, Atakum Belediye Başkanı Me  n Burma, öğre  m üyeleri, hasta ve hasta yakınları ilgiyle izledi.

Tüm hastalara ve hasta yakınlarına ücretsiz olarak sergilenen oyun, seyirciler tara  ndan ayakta alkışlandı.

SİL BAŞTAN OMÜ’DE SAHNELENDİ

TİYATRO
TİYATRO

İİ
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TİYATRO
TİYATRO

İİ

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Tiyatro 
Kulübü(OMÜTİK) 

tara  ndan ilk 
defa geç  ğimiz 
yıl sahnelenen, 

“Gerçek Kurbanın 
Acısı” adlı oyun, 

İlkadım Kampüsü 
OMÜ Sahnesi’nde 

bu yıl yeniden 
seyirciyle buluştu.

GERÇEK KURBANIN ACISI
YENİDEN SAHNELENDİ

Erhan Gökgücü’nün yazdığı ve OMÜTİK üyelerinden Şeyma Özberk’in yöne   ği 
oyun; 80 ih  lalinde işkence görmüş, asılmış ya da öldürülmüş insanların ve o 
insanların sevdiklerinin, özellikle de kadınların acılarını gözler önüne seriyor.

 
25. yılını dönem boyunca değişik etkinliklerle kutlayacak olan OMÜ Tiyatro Kulübü 

(OMÜTİK); Türkiye’nin aralıksız olarak en uzun süredir düzenlenen “Üniversitelerarası 
Tiyatroları Fes  vali”nin 19.’sunu, 1-12 Nisan 2013 tarihleri arasında, OMÜ Sahnesi’nde 
gerçekleş  recek.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Mü-
ziği Korosu işbirliğiyle, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri” verildi.

 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve eşi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, öğre  m üyeleri ve davetlilerin ka  ldığı gecede; 

Atatürk’ün sevdiği şarkılardan ve Klasik Türk Müziğinin unutulmaz eserlerinden örnekler sunuldu.
 
Gecenin sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Koro Şefi  Arzu Kopuz Çelik’e gecenin anısına plaket ve çiçek takdim e   .

ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ

KONSER
KONSER

OMÜ’DE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

T.C  Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanat-
lar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu, İlkadım Kampüsü OMÜ 

Sahnesi’nde konser verdi.

Her ay düzenli olarak Üniversitemizde konser ve-
ren koro bu ayki programında şef Arzu Kopuz Çelik 
yöne  minde Klasik Türk Müziği’nin sevilen 13 eserini 
seslendirdi. 

Konsere öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
ka  ldı. 
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GÜZ KONSERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Sanat Müziği Top-
luluğu, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “Güz 
Konseri” verdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 

konsere bu yıl da davetliler yoğun ilgi gösterdiler.

Gecede, Şef Dr. M. Halis Korur yöne  mindeki koro, Türk Sa-
nat Müziğinin sevilen 35 eserini seslendirdi.

Konserin sonunda Türk Sanat Müziği Topluluğu Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Recep Ünal, Şef  M. Halis Korur’a ve topluluk 
üyelerine teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim e   .

KONSER
KONSER
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YENİ YIL KONSERİ

Üniversitemiz 
Eği  m Fakültesi 

Güzel Sanatlar 
Eği  mi Bölümü 

Müzik Eği  mi 
Anabilim 

Dalı Öğre  m 
Elemanları 

tara  ndan, “Yeni 
Yıl Konseri” verildi. 

19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Süleyman Tarman gecede yap  ğı konuşmada davetlileri selam-
layarak; “Bu gece kendi hocalarımız tara  ndan kendi mu  ağımızda hazırlanmış olan bir program izleyeceğiz.” şeklinde 
konuştu. 

13 klasik eserin yer aldığı konserde: Piyanoda; Gülşen Annagiyeva ve Olga Hasanoğlu, Flütde: Seyhan Bulut, Fulya Anıt Şan ve 
Ayşegül Keleşler, Gitarda; Fa  h Akbulut, Kemanda; Sonat Coşkuner, Viyolada; Y. Alper Varış ve Viyolonselde; Devrim Öztürk yer 
aldı.

KONSER
KONSER

OMÜ MODERN MÜZİK TOPLULUĞU 
GÜZ SONU KONSERİ VERDİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan-
lığına bağlı OMÜ Modern Müzik 
Topluluğu, Atatürk Kongre ve Kül-

tür Merkezi’nde konser verdi. 

Müzik Eği  mi Ana Bilim Dalı öğren-
cilerinden oluşan müzik topluluğunu 
çok sayıda öğrenci izledi. Popüler mü-
ziklerden örneklerin verildiği konserde 
3. sınıf öğrencisi Hatun Sezgin 15 parça 
seslendirdi.

Topluluğun Akademik Danışma-
nı Yrd. Doç. Dr. Bahar Güdek, “2 yıllık 
geçmişi olan topluluğumuz öğrencilere 
müzik keyfi  yaşatmak istedi. Bu neden-
le biz de bu konseri organize e   k. Kon-
serlerimizin devamı gelecek.” dedi. 
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KONSER
KONSER

OMÜ’DE MUSİKİYE MERHABA 
KONSERİ

T.C Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 

Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü 

Samsun Devlet 
Klasik Türk Müziği 

Korosu, OMÜ 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkez’inde, 
“Musikiye 

Merhaba” konseri 
verdi.

onsere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, öğre  m
üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli ka  ldı.

Ses Sanatçısı Özlem Acar konser öncesi yap  ğı konuşmada,
“Devlet korolarının varlık nedenleri doğrultusunda, geleneksel
Türk Müziğimizin özünü teşkil eden değerlerimizi genç nesillerle
buluşturmak ve onlara saf müziğimizi tanıtmak amacıyla, ilköğre  m,
lise ve dengi okullar ile üniversitelerimiz için bu yıl da konser-
ler düzenlemeye devam ediyoruz. Klasik Türk Müziği, kendi tarihi
gelişimi içerisinde saray, tekke ve medreselerden destek görmüş;
bu tarihi süreçte tek sesli olarak gelişmiş, yenilenmiş, kendine öz
makam, usul ve tekniğe sahip olmuştur.” dedi.

Arzu Kopuz Çelik şefl iğindeki konserde; dönemin en büyük
bestekârı ve müzikologu, tarihte “Büyük Hoca” olarak bilinen
Abdülkadir Meragi’nin (1350–1435) eseri, bizim Acemler olarak
bilinen ve Fa  h döneminde İran’dan özel olarak ge  rilen 12
Musikişinasın Rast Nakış Bestesi ve dönemin divan şairlerinin
esesererleleriri y yerer a aldldıı.

KoKonsnsererinin s sononunundada R Rekektötörr YaYardrdımımcıcısısı P Proroff. D Drr. H Halalisis Ö Ölmlmezez, 
Koro ŞŞefi ne ve sanatçıç lara teşeşekkür e   .
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“Diş Hekimleri 
Ha  ası” 

etkinlikleri 
kapsamında, 

OMÜ Diş 
Hekimliği 

Fakültesi fuaye 
alanında, fotoğraf 

ve resim sergisi 
açıldı.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 4.’sü düzenlenen sergide, fakülte-
nin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin çek  ği fotoğraf-
lar ve yap  kları resimler sergilendi. Sergide toplam 46 fotoğraf 

ve 5 adet karakalem çalışması yer aldı.

Serginin açılışını gerçekleş  ren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez; 
“Fotoğraf ve resim sana  yla meşgul olan akademik-idari personelimizin 
ve öğrencilerimizin olması beni çok memnun e   .” dedi. Yapılan çalışma-
ları tek tek inceleyen Ölmez, çalışmaları çok beğendiğini söyledi.

Açılışa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez’in yanı sıra, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, öğre  m üyeleri, 
öğrenciler ve idari personel ka  ldı.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE
FOTOĞRAF VE RESİM SERGİSİ

SERGİ
SERGİ

İİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI 
YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

OMÜ Okul Öncesi Öğretmenliği 2.sınıf öğren-
cilerinin, “Yara  cılık ve Geliş  rilmesi” dersi 
kapsamında çalışmalarını içeren dönem sonu 

sergisi, Eği  m Fakültesi B Blok girişinde sergilendi. 

Öğrenciler tara  ndan büyük ilgi gören sergide ori-
gami, işitsel algı (müzikli, müziksiz), görsel algı, desen 
tamamlama ve el parmak çalışmaları sergilendi.
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Azerbaycan’da düzenlenen Üniversitelera-
rası Boks Dünya Şampiyonası’nda Yaşar 
Doğu BESYO öğrencimiz 60 kiloda dünya 

3. olarak bronz madalya aldı. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’ı makamında ziyaret 
eden sporcumuz yoğun ça-
lışma temposu ile bu başarı-
yı elde e   ğini söyledi. Bün-
yamin Aydın’ın başarısından 
duyduğu memnuniye   dile 
ge  ren Rektör Akan, spor-
cumuza üniversitenin hedi-
yelerini takdim e   .

Ziyare  e OMÜ Boks Ta-
kımı Antrenörü Hasan Tat ve 
Yaşar Doğu BESYO Müdürü 
Prof. Dr. Osman İmamoğlu 
da bulundu.

Bünyamin Aydın 2013’de Rusya’da düzenlenecek 
olan Üniversitelerarası Olimpiyat’ta üniversitemizi 
temsil edecek.

SPOR
SPOR

OMÜ’LÜ MİLLİLER
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Finlandiya’nın Kountane ken  nde, 2-7 Ekim tarihleri arasında yapı-
lan, 10. Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası’nda, çoğunlu-
ğu OMÜ Yaşar Doğu Beden Eği  mi ve Spor Yüksekokulu öğrencile-

rinden oluşan Türkiye Milli Takımı ilk defa serbest güreşte dünya şampiyonu 
oldu.

10. Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası’nda, serbest güreşte 49 
puanla dünya şampiyonu, Greko-Romen güreşte 46 puanla dünya ikincisi 
olan milli takımların sorumluluğunu, OMÜ Öğre  m Üyesi, Milli Takımlar Tek-
nik Direktörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Türkmen üstlendi. 

Teknik Direktör 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Türkmen ve Okutman 
Hasan İmamoğlu, Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’ı makamında zi-
yaret e   ler. Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Türkmen, 
şimdiye kadar on kez 
yapılan Üniversite-
lerarası Dünya Gü-
reş Şampiyonası’nın 
dokuzuna ka  lan 
Türkiye’nin Greko-Romen güreşte 4 kez dünya şampiyonu, serbest güreşte 
ise 3 kez dünya ikincisi olduğunu da belir   .

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
Yaşar Doğu Beden 

Eği  mi ve Spor 
Yüksekokulu 

(BESYO) 3. 
sınıf öğrencisi 

Bünyamin Aydın, 
Üniversitelerarası 

Boks Dünya 
Şampiyonası”nda 
Dünya 3.’sü oldu.

OMÜ’NÜN GURURU
ÖĞRENCİMİZ DÜNYA 3.’SÜ OLDU 
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OMÜ Ağaçlandırma ve Doğal Ya-
şam Topluluğu tara  ndan Kuru-
pelit Kampusü içerisinde Oryan-

 ring etkinliği düzenlendi. 

Etkinliğe; Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam  
Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. 
Ergin Öztürk, Yaşar Doğu Beden Eği  mi ve 
Spor Yüksekokulu Spor Yöne  ciliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektep-
ligil, Topluluk Başkanı Muhsin Oğul ve toplu-
luk üyeleri ka  ldı.

Etkinlik öncesi Spor Yöne  ciliği Bölümü 
antrenör hocaları 2.1 km parkurda 12 hedef 
belirleyerek, etkinliğin nasıl gerçekleşeceği 
hakkında yarışmacılara ayrın  lı bilgi ve ha-
rita verdiler. 

Yarışmanın sonunda ka  lımcılar etkinlikten çok hoşlandıklarını ve bu etkinliğin daha geniş kitlelere yapılmasının faydalı olacağı-
nı belir   ler. OMÜ Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ergin Öztürk ise, doğal yaşam içerisinde 
yön bulma, kısa sürede isabetli karar verme ve muhakeme yeteneğini geliş  rmeye çok büyük katkı sağlayan bu etkinliğin daha 
geniş ka  lımlarla önümüzdeki günlerde tekrarlanacağını söyledi.

SPOR
SPOR

DÜNYA ŞAMPİYONU ÖĞRENCİMİZ
REKTÖR AKAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

7-23 Eylül tarihleri arasın-
da Venezuella’da yapılan, 
“İşitme Engelliler Dünya 

Şampiyonası”nda, öğrencimiz Samet 
Bulut (19), 90 kiloda 3.’lük, Dünya 
açık sikle  e ise 1.’lik elde e   .

Samet Bulut, eğitmeni olan OMÜ 
Yaşar Doğu Beden Eği  mi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) öğre  m görevli-
si Hasan İmamoğlu ile birlikte, Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında 
ziyaret e   .

Türkiye’de de sayısız birincilikleri 
bulunan BESYO Öğretmenlik Bölümü 
2. sınıf öğrencimiz Samet Bulut, “Çok 
mutluyum. Hocalarıma ve aileme te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
iise SSamett BBullut’t’un eldlde e   ğiği b başarı 
dodolalayıyısısıylylaa duduydyduğuğuu mumutltlululuğuğuu didilele 
gege  reereek,, OOMÜÜ’lü ü düdünyya a şaşamppiyyono u u
spporcumuza ççeşşitli hediyyeler takdim 
e    ve başarılarının devamını diledi.

OMÜ’DE ORYANTİRİNG ETKİNLİĞİ
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Adı - Soyadı  Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Umur SAKALLIOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Profesör
Yakup Şinasi SARAÇ Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Profesör
Duygu SARAÇ Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Profesör
Önder KABADAYI Eğitim Fakültesi / Fizik Eğitimi Profesör
Hümeyra PAŞAOĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi / Atom ve Molekül Fiziği Profesör
Feryal AKBAL Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Profesör
Nilgün Özbek OKUMUŞ Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Profesör
Elif Bengi ŞENER Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör
Sibel BARIŞ Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör
Burak TANDER Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Profesör
Nermin KILIÇ Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya Profesör
İ. Serhat KOCAMANOĞU Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör
Hüseyin A. ŞAHİN Tıp Fakültesi / Nöroloji Profesör
Güzin GÖNÜLLÜ Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Profesör
Fevziye CANBAZ Tıp Fakültesi / Nükleer Tıp Profesör
Aysun PEKŞEN Ziraat Fakültesi / Sebze Yet. ve Islahı Profesör
Sevilhan Tuncay MENNAN Ziraat Fakültesi / Entomoloji Profesör
Bilal CEMEK Ziraat Fakültesi / Tarımsal Yap. ve Sulama Profesör

Bora ÖZDEN Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent Dr.
Ali SEYLAN Eğitim Fakültesi / Resim-İş Eğitimi Doçent Dr.
Yasemin ÖZDENER Fen-Edebiyat Fakültesi / Botanik Doçent Dr.
Cenap DUYAR Fen-Edebiyat Fakültesi / Fonk. Teo. Fonk. Analiz Doçent Dr.
Bekir ŞİŞMAN Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Halk Edebiyatı Doçent Dr.
Kezban ÇELİK Fen-Edebiyat Fak. / Sosyoloji Doçent Dr.
Cengiz BATUK İlahiyat Fakültesi / Dinler Tarihi Doçent Dr.
Sadettin TURHAN Mühendislik Fakültesi / Gıda Bilimleri Doçent Dr.
İlkay Tosun KOCA Mühendislik Fakültesi / Gıda Teknolojisi Doçent Dr.
Gönül ÇALTEPE Tıp Fakültesi / Çocuk Sağ. ve Hast. Doçent Dr.
Cengiz KARA Tıp Fakültesi / Çocuk Sağ. ve Hast. Doçent Dr.
Muzaff er ELMALI Tıp Fakültesi / Radyoloji Doçent Dr.
Füsun Ayşın ARTIRAN İĞDE Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Doçent Dr.
Burçin ÇELİK Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Doçent Dr.
Süleyman Sırrı BİLGE Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji Doçent Dr.
Miğraci TOSUN Tıp Fakültesi / Kadın Hast. ve Doğum Doçent Dr.
Hamit ÖZYÜREK Tıp Fakültesi / Çocuk Sağ. ve Hast. Doçent Dr.
Türker YARDAN Tıp Fakültesi / Acil Tıp Doçent Dr.
Oktay YAPICI Tıp Fakültesi / Nükleer Tıp Doçent Dr.
Nil GÜLER Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Doçent Dr.
Timur GÜLHAN Veteriner Faklütesi / Mikrobiyoloji Doçent Dr.
Olga HASANOĞLU 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı Doçent Dr.

E. Polat ŞENDURUR Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Öğr. ve Tek. Eğitimi Yrd. Doç. Dr.
Mediha MANGIR Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Yrd. Doç. Dr.
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