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REKTÖR AKAN OMÜ’YÜ ANLATTI
Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan,
Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası
(STSO) Basın ve
Halkla İlişkiler
Müdürü Şehnaz
Dereli’nin AKS
TV’de hazırlayıp
sunduğu, “İş
ve Ekonomi”
programının
konuğu oldu.

R

ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında, üniversitelerin bulundukları şehirlere önemli katkılar sağladığını ifade
e . OMÜ’nün sadece öğrencileri ve fakülteleriyle
değil, Türkiye’deki ve dünyadaki yeriyle de büyük
bir üniversite olduğunu kaydeden Rektör Akan,
Türkiye’de yapılan üniversiteler sıralamalarında
OMÜ’nün 14., İspanya’da bir indeksleme merkezinin yap ğı sıralamada ise Türkiye’de 9. sırada olduğunu belir . Rektör Akan, “OMÜ olarak dünyadaki
üniversiteler sıralamasında ise 800. sıradayız. OMÜ
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şu anda yabancı öğrenci ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte 42 bine ulaşan bir öğrenciye sahip. Şirket
elemanından öğre m üyesine kadar da 6 bine ulaşan bir personelimiz mevcut. Bunların yanında bin
yataklı da bir hastanemiz var. Bunların da ziyaretçilerini, refakatçilerini düşündüğümüzde üniversitemizde günlük 50 bin insan hareketliliği olduğunu
görüyoruz. Bu ciddi bir rakam. Lisans üstü eği me
ağırlık veren bir üniversite olarak, uzaktan eği mde de Türkiye’de bir marka olduğumuzu iddia edebilirim” diye konuştu.
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OMÜ’nün Samsun’un lokomo flerinden biri olduğunu
dile ge ren Akan, “Üniversitemizin 2013 yılı bütçesi 250 milyon TL. 2013 yılı döner sermayemizin geliri 150 milyon TL civarında. Bu paraların çoğu Samsun’da harcanıyor. 40 bin öğrencinin aylık 500 TL harcadığını düşünsek, 10 ayda 40 milyon
TL eder. Bunun dışında yine ekonomik olarak sayarsak bölge
hastanesi olmamız sebebiyle başka illerden gelen hastalar,
bunların refakatçilerinin yap ğı harcamalar, öğrencilerin yakınlarının ilimize gelmesi hepsinin Samsun’a bir ge risi oluyor. Yani üniversitenin sayamayacağımız kadar şehre önemli
ekonomik katkısı var. Önceki yıllarda üniversite-sanayici arasında bir kopukluk vardı. Ama ar k yap ğımız girişimlerle
üniversite-sanayici işbirliğinin semeresini görmeye başladık.
Bunların ileride daha da fazla katkısı olacak. Böyle düşünüldüğünde üniversiteyi aldığınızda sanki Samsun’un kalbini almış gibi bir sonuç elde edilir. Kısacası üniversitemizin şehre
önemli bir dinamizm ka ğını söylemek mümkün” şeklinde
konuştu.
Üniversite ile şehrin birbirinden olan kopukluğunu göreve
geldikten sonra yap kları girişimlerle giderdiklerini belirten
Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Göreve geldikten sonra yap ğımız
çalışmalardan bir tanesi de Teknopark projesi. Bunun inşaa
şu anda devam ediyor. Bu projeyi üniversite-sanayi işbirliği
adına çok önemsiyorum. Üniversite-sanayici işbirliği sadece
bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli. Çünkü bu birliktelik ülkemizi ayağa kaldırır diye düşünüyorum. Sanayicimizin
ürününün bir cazibesinin, albenisi ve kalitesinin olması lazım.
Bunun için üniversite-sanayi işbirliği önemli diyoruz. Akade-

misyen çalışmasını yapıyor laboratuvarda kalıyor, sanayicinin
de Ar-Ge sıkın sı oluyor çözemiyor. Sorunlar birlikte bir araya gelmeyle çözülür. Burada iki tara a kazanacak. Teknopark
tamamlandığında Samsun’da ciddi anlamda bir kıpırdanma
yaşanacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Samsun’un sağlık ken olma iddiasına da değinen Akan
şöyle devam e : “Bilindiği gibi Samsun’da kısa dönemde
birçok özel hastane açıldı. Eğer biz üre r, biz kendimize satarsak buradan bir şey kazanamayız. Bu bir cepten alıp, diğerine koymak r. Bu özel hastanelerin bir kısmının da Samsun
dışı sermayelerin olduğunu düşünürsek, bir anlamda burada kazanılan başka şehre taşınıyor demek r. Samsun’un bir
hinterlandı var. Yani çevre illerden hastalar Samsun’a geliyor.
Benim söylediğim şu: Biz eğer yurt dışından buraya hasta gerebilirsek işte o zaman ‘Sağlık Ken Samsun’ deriz. Sağlıkta
bizim Avrupa’dan hiçbir geri tara mız yok. Ha a birçok alanda Avrupa’dan daha iyiyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim böyle bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi
harekete geçirmemiz lazım. Bu da ciddi anlamda bir tanı mla
oluyor. Mutlaka dışarıdan hastaları buraya cezbetmeliyiz. Bugün Samsun’a bak ğımızda lojis kte de ciddi anlamda önem
kazanması söz konusudur. Samsun’un lojis k potansiyelini
de mutlaka kullanması lazım. Samsun, eği mden sağlığa, turizmden tarıma, sanayiden lojis ğe kadar olan potansiyelinin
hiç birini yok sayamaz. Samsun bütünsel bir şehir ve potansiyellerini korumalı. Ayrıca şu anda inşaa devam eden Fuar ve
Kongre Merkezi de tamamlandığında Samsun’un potansiyeline yeni bir kimlik daha ekleyecek.”
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VİDEOMÜ VE OMÜ WEB TV YAYINDA
Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde
düzenlenen
etkinliklerin
canlı olarak
yayınlanacağı
OMÜ WEB TV
(h p://webtv.
omu.edu.tr/) ve
video kayıtlarının
arşivleneceği
VIDEOMÜ (video.
omu.edu.tr)
yayın haya na
başladı.

lk canlı yayınına Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçıları tara ndan verilen konserle başlayan OMÜ WEB TV ikinci canlı yayınında OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmiş olan,
“ 3. OMÜ Medya Ödülleri Töreni ”nden yap .
Üniversite bünyesindeki konferans, kongre, konser gibi birçok etkinliği canlı yayınlayacak olan OMÜ WEB
TV’de birçok çalışmanın da yayınlanabileceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Üniversitemiz ar k
daha şeﬀaf olacak. İhalelerden tutun da, hocalarımızın eği m programlarına, konserlerden kongrelere kadar
yapılacak birçok etkinlik OMÜ WEB TV’den yayınlanabilecek. Böylece vatandaşla üniversite arasındaki bağ ve
üniversitemizde yapılan çalışmaların bilinirliği artacak.” dedi.
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OMÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KURULDU

O

MÜ mensupları, öğrencileri ve mezunları arasındaki bağlılık ve dayanışmayı hedefleyen,
ilişkileri kurmak ve geliş rmek, mezunların
birikimlerini Türkiye’nin oduyarlılığın gelişimine katkıda
bulunacak şekilde yönlendirmek ve OMÜ mezunlarının iş
bulma çabalarında destek olabilecek veri bankası oluşturmak amacı ile Rektörlük bünyesinde, “Mezunlar Koordinatörlüğü” oluşturuldu.
Mezunlar Koordinatörlüğü, mezun web altyapısının
oluşturulması ve mezunlarla ilgili yapılacak çalışmaların
tespit edilmesi amacıyla Sağlık Kültür ve Spor, Bilgi İşlem, Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları, Basın Yayın Birimi
ve Öğrenci Konseyi Başkanının ka lımı ile ilk toplan sını
Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Yakup Keskin başkanlığında gerçekleş rdi.
Yrd. Doç. Dr. Yakup Keskin toplan da yap ğı konuşmada, “Avrupa ortak yükseköğre m alanını oluşturmayı amaç edinen ‘Bologna Süreci’ kapsamında; yükseköğre m kurumları, yerel ve
uluslararası düzeyde iş dünyasının ve diğer sektörlerin talep e kleri yeterlilikleri de göz önünde bulundurarak, bünyelerindeki programları yapılandırmak ve geliş rmek durumundadır. Bu doğrultuda, mezunlarının çalış ğı iş türlerini ve iş dünyasına ka lma süreçlerinde edindikleri tecrübeleri tespit etme yeteneğini geliş ren yükseköğre m kurumları, aidiye n ve kurumsal kültürün yerleşmesine katkı
sağladıkları gibi, mevcut ve gelecekteki öğrencilerinin is hdam edilebilirliğini de ar rmaya katkıda bulunacak r.” dedi.
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TÜRKİYE’DE PROMOSYON REKORU
OMÜ’NÜN
Garan
Bankasının OMÜ
ile yapmış olduğu
sözleşmenin
sona ermesiyle
yapılan banka
maaş promosyon
ihalesini personel
başına 2.425,00.TL teklif veren
Akbank T.A.Ş.
kazandı.

K

omisyon Başkanlığını Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selaha n
Özyurt’un yap ğı ihalede; üye İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yılmaz Öztürk, üye yetkili sendika temsilcisi Kemal Soylu ile Hukuk
Müşaviri Av. Nuri Arslan da hazır bulundu.
İhaleye 8 istekli banka teklif verdi. Kapalı zarf, açık ar rma usulü ile gerçekleş rilen ve Üniversite web sayfasından canlı yayınlanan promosyon ihalesini personel başı 2.425,00.-TL teklif veren Akbank T.A.Ş. kazandı.
Bu miktarın, Türkiye’de maaş promosyonunda rekor olduğu ifade edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin tüm birimlerinde 4.146
personel, banka ile yapılan anlaşma gereğince promosyonlarını 2013 Mart ayı içinde peşin olarak tek seferde alacaklar.

DSİ İLE OMÜ ARASINDA ARSA TAHSİS
PROTOKOLÜ İMZALANDI

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil
Hukuk Fakültesi yakınında bulunan Devlet
Su İşleri (DSİ)’ne ait “Proje Mühendisleri
Tesisleri”nin bulunduğu arazi, imzalana protokol ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine devredildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen imza törenine; DSİ Kamulaş rma Şube Müdürü Hasan Eler ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ka ldı.
Rektör Akan devir teslimin her iki kurum içinde hayırlı
olmasını diledi.
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OMÜ KAMPÜS İZLEME MERKEZİ
AÇILDI
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Kampüsü içerisinde
her türlü istenmeyen
olumsuz durumun
en erken dönemde
tespit etmek
ve engellemek
amacıyla kurulan,
“OMÜ Kampus
İzleme Merkezi”
törenle açılarak
hizmete girdi.

M

erkezin açılış kurdelesi; Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez ve
Emniyet Müdür Yardımcısı Erol İpek tara ndan
kesildi.
Merkezin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis
Ölmez, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr.
Mahmut Aydın, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selaha n Özyurt, dekanlar ve davetliler ka ldı.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan açılışta yap ğı
konuşmada, “Kurupelit Kampüsü’nde 8.000 dönüme ulaşan bir arazimiz ve çok sayıda ormanımız var. Ağaçlık alanlara binalarımız da yakın,
bu durum ormanda yangın çık ğı zaman, ciddi
bir tehlike arz ediyor. Çok büyük bir kampüs.
Güvenlik birimimiz olmasına rağmen istenmeyen hırsızlık olayları olabiliyor. Tüm kampüsü,
özellikle caddeleri, ormanlık alanları izleyecek
bir sistem kuruldu. Kampus, 4 hareketli, 77
sabit kamera ile izleniyor. Sistem çözünürlüğü
yüksek, son teknoloji ile oluşturuldu. Kampüs
içinde hız limi de uygulanacak. Uymayanlara
da belli yap rımlar, ceza puanı, gerekirse trafik cezası uygulanacak. Buraya katkı sağlayan
Mühendislik Fakültesi Öğre m Görevlisi Kerem
Erzurumlu’ya, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Elektronik Mühendisi olarak görev
yapan Erdoğan Kenan Kılıç’a teşekkür ediyo-
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rum. Bundan sonra olabilecek her türlü yangın,
hırsızlık gibi kötü, istenmeyen durumların en
erken dönemde tespi ne yarayacak ve engelleyecek bu sistemin hayırlı olmasını diliyorum.”
dedi.
Merkez hakkında bilgi veren Mühendislik
Fakültesi Öğre m Görevlisi Kerem Erzurumlu:
“Bu proje ih yaç gereksiniminden doğdu. Güvenlik konusunda kampusler arası bir otomosyon mevcut değil. Kampüslerde yaşanan olaylarda görsel delil eksikliği, fakültelerde bağımsız
güvenlik sistemleri var fakat bu sistemlerin eksiklikleri çok. Üniversite bünyesindeki tüm kampüs ve fakülteleri destekleyebilecek bir altyapı
oluşturmak projenin hedefleri arasında bulunuyor. Görüntüler geriye dönük olarak 6 ay saklanabilecek r.” şeklinde konuştu.
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OMÜ 20 ÜLKEDE YABANCI ÖĞRENCİ
SINAVI YAPACAK

U

luslararası üniversite olmak için a lıma geçen Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 20 ülkede 30 ayrı merkezde, 4 farklı dilde yapacağı
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)’nı, Türkiye’de bulunan 71 üniversite
öğrenci kabulünde baz alacak.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, dünyada gezen yabancı öğrenci sayısının
milyonları aş ğını belir . Akan, burada Türkiye’nin aldığı payın çok düşük olduğunu söyledi. Bu sayının, ülke genelinde artması için üniversite
olarak üstlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalış klarını kaydeden Prof.
Akan, “Şu an bizim yabancı uyruklu diyebileceğimiz 1.164 öğrencimiz
var. Bu, Türkiye için çok önemli bir sayı, çünkü tüm ülke genelindeki
sayı 25 bin civarında. Biz bunu daha da ar rabilmek için gayret gösteriyoruz.” dedi.
20 ÜLKEDE 30 ŞEHİRDE 4 DİLDE SINAV
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, YÖS sınavını bu sene daha geniş kapsamlı düzenleneceğini söyledi. Bu sınavın, geçen sene
yaklaşık 10 ülkede 15 şehirde yapıldığını ha rlatan Rektör
Akan, “ Bu sene ise sınav 20 ülkede, 30 ayrı şehirde gerçekleş rilecek. Başvurularımız internet üzerinden yapılıyor. Başvurular 8 Ocak’ta başladı, 21 Nisan’a kadar devam edecek.
Bizim sınavımızın özelliği ve farkı şöyle; birçok üniversite, bu
sınavları kendi belirlediği tarihlerde kendi üniversitesinde
yapıyor. Biz ise öğrencileri burada toplamak yerine, onların ayağına giderek bu sınavı gerçekleş riyoruz. Başvuru sayısına
göre, buradaki hocalarımız o ülkelere gidiyor, sınavı gerçekleş rip geliyor.
Bir diğer özellik ise bu sınavı, 4 farklı dilde; Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olarak
yapıyoruz. Şu anda 71 üniversite, yabancı öğrenci alımında bizim yapacağımız sınavı bir ölçü,
derece olarak kabul edeceğini beyan e . Biz kendimizin yanı sıra diğer üniversitelere de bir anlamda
yardımcı oluyoruz. ” diye konuştu.
“GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”
Rektör Akan, OMÜ olarak yabancı öğrenciye neden önem verdiklerini ise şöyle açıkladı: “Bizim uluslararasılaşmamız için belirli
bir sayıda yabancı öğrenci ve yabancı öğre m üyesi bulundurmamız gerekiyor. Bizim ülkemizin coğrafi yapısı i bariyle az gelişmiş
ya da gelişmekte olan ülkelere karşı tarihten gelen bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim bu ülkelerdeki gençleri
eği p, bilim adamı yaparak ülkelerine geri göndermemiz ve ülkelerinin kalkınmasını temin etmemiz gerekiyor. Çünkü bu, bizim
tarihten gelen görevimiz diye düşünüyorum. Tabi uzun süreçli
bakacak olursak, bu girişimi ve gayretler sanıyorum, yıllar sonra
Türkiye’nin birçok ülkesi tara ndan sevilen, sayılan uluslararası
ilişki kurmayı istediklerinde akla ilk gelecek ülke olmasını sağlayacak r. Yani bir anlamda biz geleceğe ya rım yapıyoruz. ”
YEŞİLLE MAVİNİN BULUŞTUĞU YER
Prof. Dr. Hüseyin Akan, yükseköğre m öğrencisi için
Samsun’un, özelikle yeşille mavinin buluştuğu noktada OMÜ’nün
bulunmaz bir yer olduğunu söyledi. Akan, şöyle dedi: “Türkiye,
dünyanın bir nevi kavşak noktasında, aynı şekilde Samsun da

Türkiye’nin kavşak noktasında yer alıyor. Samsun’a, dünyanın her
yerinden insanlar rahatlıkla ulaşabiliyor. Aynı zamanda güvenli olan ken mizde dünya kültürünün kabul edebilirliği açısından
Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. Şehrimiz, barınma ve
konaklama anlamında ucuza ev kiralama, yurt bulma açısından
sıkın yok.”
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, kendisini ulusal ve uluslararası
pla ormlarda ispatlamış bir üniversiteye sahip olduklarını kaydet. Akan, OMÜ’nün İspanya merkezli bir sıralama listesinde, ülke
içinde 9’uncu, dünyada ise 800’üncü sırada yer almasının, kurumun kalitesini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.
Sınav yapılacak ülke ve şehirler şöyle: Almanya’da Berlin, Dortmund, Köln, Stu gart, Münih, Hamburg Avusturya’da Viyana,
Azerbaycan’da Bakü, Belçika’da Brüksel, E yopya, Addis Ababa,
Güney Afrika’da Johannesburg, Fransa’da Paris, İsviçre’de Basel
İran’da Tebriz, Kırgızistan’da Bişkek, Kenya’da Nairobi, Kosova’da
Prizren, Nijerya’da Abuja, Senegal’da Dakar, Malavi’de Blantyre,
Suudi Arabistan’da Riyad, Cidde, Tacikistan’da Duşanbe.
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE İLKADIM
KÜLTÜR-SANAT KAMPÜSÜ BASINA TANITILDI
OMÜ Güzel
Sanatlar
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Me n
Eker Basın
mensuplarıyla
bir araya gelerek
Güzel Sanatlar
Fakültesi ve
İlkadım KültürSanat Kampüsü
hakkında
açıklamalarda
bulundu.

Prof. Dr. Me n Eker

P

rof. Dr. Me n
Eker, Güzel Sanatlar Fakültesi
ve İlkadım Kültür-Sanat
kampusü konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ya rımın önünün
açılması için her türlü yardım ve desteğin sağlanması gerek ğini söyledi.

tasarım eği mi ile sanat bilimi’ alanlarının lisansüstü programları aynı yapıda olacak r. Dolayısıyla sanat ve tasarım alanlarına ait anasanat dallarının güzel sanatlar ens tüsünün de
anasanat dalları olacağından, bu programlarda yüksek lisans
ve sana a yeterlik çalışmaları gerçekleş rilebilecek r. Ayrıca,
sanat bilimi anabilim dalı ile açıldığı takdirde sanat ve tasarım eği mi anabilim dallarının yine Güzel Sanatlar Ens tüsü
bünyesinde de anabilim dalları olması söz konusu olacak r ve
dolayısıyla yüksek lisans ve doktora çalışmaları gerçekleş rilebilecek r.” dedi.

Güzel
Sanatlar
Fakültesi’nin sanatçı, tasarımcı
ye ş receğini
ve şehrin kültür ve sanat
bakımından gelişime her yönden katkı sağlayacağını belirten
Prof. Dr. Me n Eker, kamuoyunun bu konu hakkında bilgilendirilmesi ve bu ya rımın önünün açılması için her türlü yardım
ve desteğin sağlanması gerek ğini söyledi.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin önemine değinen Prof.
Dr. Me n Eker, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi bir bölge üniversitesidir. Çevre illerdeki üniversitelere ve ilimiz ilçelerindeki
fakülte ve yüksekokulların bir tür vitrini ve imaj örneğini teşkil edecek r. Üniversitemizin bölge kültürü ve sana na olan
katkılarının ilk adresi, planlayıcısı ve uygulayıcısı olmak durumundadır. Bu konuda yeterli bir akademik görüş ve anlayış
potansiyeline, etkin bir duyarlığa ve sorumluluğa ilişkin bilinç
geliş recek güce sahip r. Karadeniz bölgesinin kültür ve sanat
ih yaçlarını karşılama, yeni projeler geliş rme ve bunları uygulama yeterliliğini gösterebilecek r ve üniversitemizin vizyonuna katkı sunabilecek r.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 1999 yılında açılması talep edilen Güzel Sanatlar Fakültesinin çeşitli nedenlerle 13 yıl
bekleyerek 2012 yılında açıldığını belirten Me n Eker, “Geçen
13 yılın ardından, 2013-2014 öğre m yılında en az üç bölüme
öğrenci almaya planladığımız fakültemizin 13 yıllık gecikmeyi
avantaja çevirip, hızlı bir şekilde kuruluş ve gelişim aşamalarını
tamamlaması planlanmaktadır.” dedi.
Konuşmasına OMÜ Güzel sanatlar Fakültesi’nin kuruluş
aşamalarından söz ederek başlayan Prof. Eker, “Bilindiği üzere
üniversitemizin Güzel Sanatlar Ens tüsü yaklaşık on yıl önce
kurulmuştu. Ancak ens tüye lisansüstü öğrenci kaynağı oluşturacak fakülte açılmış değildi. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin
açılmasıyla birlikte lisansüstü öğrenci potansiyeline sahip olabileceğiz. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ‘sanat, tasarım, sanat ve

8

‘İkadım Kültür, Sanat ve Tasarım Kampüsü’ nitelemesinin
üzerinde duran Prof. Eker, “Güzel sanatlar Fakültesinin kurulması ile birlikte İlkadım Kampüsünün yeni bir kimlik profili ortaya çıkmaktadır. Özellikle üniversitenin şehre en yakın
noktası ve şehre açılan kapısı olarak, kültür, sanat ve tasarımı,
üniversitenin şehir ile ilk temas noktası yapmayı planlıyoruz.
İki büyük yerleşim alanının ortasında olması, rahat ulaşılabilir
olması ve üniversitenin soluğunu kitlelere en yakın mesafede
hisse rebilecek özelliklere sahip olmasından dolayı ‘İlkadım
kültür, sanat ve tasarım kampüsü’ nitelemesini çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.
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Prof. Dr. Me n Eker konuşmasında ayrıca şunları kayde :
“Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması ile birlikte İlkadım Kampüsü içinde ‘Kültür ve Sanat Kampüsü ya da Güzel Sanatlar
Kampüsü’ nitelemesini sağlayabilecek başka unsurlar da söz
konusudur. Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte üniversitemizin
tema k kampüsler bakışına örnek teşkil edebilecek diğer sanat
eği m kurumları olarak güzel Sanatlar Ens tüsü, OMÜ Konservatuvarı, OMÜ Eği m Fakültesi Güzel Sanatlar Eği mi Bölümü
Resim-iş ve Müzik Eği mi Bilim Dalları, Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mimari Dekora f Sanatlar, Grafik ve Matbaacılık Bölümleri sıralanabilir. Bu fakülte ve bölümlere ilave
olarak Mimarlık Fakültesi’nin de bu kampüs içinde yer alması
beklenmektedir.
Samsun için yetersiz olan sanat galerileri ve kültür merkezlerinin açığını kapatmak için kampüsümüzde bir kültür ve sanat merkezi inşa edilebilir. Bu merkez içinde en az bin kişilik bir
konser ve kongre salonu, sanat galerileri, hobi salonları ve kurs
mekânları olabilir.”
İlkadım Kültür ve Sanat Kampüsü olarak düşünülen, uydu
haritası ile bakıldığında tamamı Milli Emlak’a ait olan ve eği m
öğre m için üniversiteye verilmiş olan arazilere spor tesisleri

yapılması için, habersiz bir şekilde ihaleye çıkıldığını belirten
Prof. Dr. Eker, “Dolgu sahaların olduğu yerlerin bir tara nda
konservatuar binasının dibine 2.500 kişilik bir spor salonu yapıldı. Irmağa da sı r ve bizim eği m öğre m yerine de sı r noktada. Bunun nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Birden gelindi, temel
a ldı ve bitmek üzere şu anda. Yap ğım birtakım araş rmalara
göre dolgu sahalarının diğer tara na ise 1.000 kişilik tribünü
olan futbol sahası, soyunma odaları ve otoparkıyla beraber bir
tesis yapılması için ihale yapıldığı ve oranın da elden gi ğini
öğrendim.” şeklinde konuştu.
Eği m öğre m yuvasının tam dibinde böyle tesislerin olmasının verilen eği mi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyen
Prof. Dr. Me n Eker “Önümüzde bir spor salonu ve bir stadyum
olacak. İlginç bir şey daha var ortada. Tren durağı anayolun bu
karşı tara nda ve bu tara an da dolmuş ha geçmediği için
seyirci gelse bu tesislere 2.000–3.000 kişi nereden geçecekler.
Yarın derlerse ki; ‘Sizin önünüzdeki yolu da alıyoruz, sizi ikiye
bölüyoruz ve yolu alıyoruz’, bu konuştuklarımızın da hiçbir
anlamı kalmayacak ve bu kültür ve sanat fakültesi hedefimiz,
ideallerimiz, yolu alınarak, ikiye bölünerek, sağından solundan
kesilerek yok olacak r. Bunu nasıl engelleyebiliriz konusunda
sizlerden de destek bekliyoruz. “ dedi.

OMÜ’DE KAFKASYA FİLMLERİ
HAFTASI DÜZENLENDİ

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Ka asya Araş rmaları Topluluğu tara ndan
düzenlenen Ka asya Filmleri Ha ası, “Katyn” adlı filmin gösterimiyle başladı.

Ha a boyunca gösterilen filmler, Ka asyalı kimliğinin diğer post kolonyal kimliklerle bağlan sını tar şmayı amaçladı. Bu amaçla Ka asya’yı konu alan iki filmin yanında; İrlanda, Cezayir, Polonya gibi ülkelerin sinemaları da etkinlikte ka lımcılarıyla
buluştu. Film gösterimleri sonrasında forum ortamı yara larak filmlerin alt-me nleri
anlaşılmaya çalışıldı. Bu yöntemle Ka asyalı kimliğinin ik darlar karşısındaki değişimleri hakkında fikir sahibi olunması hedeflendi.
Ha a boyunca OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salonda, şu filmler
gösterildi: Michel Collins, Deliler Evi, Cezayir Savaşı ve Ka as Tutsağı.
- özenilen üniversite -
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OMÜ LADİK MESLEK
YÜKSEKOKULUNUN ARAZİSİ HAZIR
Ondokuz Mayıs
Üniversitesine bağlı
Ladik Meslek Yüksek
Okulunun inşası için
hazineden tahsis
edilen 288 dönüm
arazi, Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan’a
Ladik Kaymakamı
Kadir Perçi
tara ndan törenle
teslim edildi.

aymakamlık Makamında gerçekleşen teslim töreninden sonra
meslek yüksekokuluna tahsis edilen arazi üzerinde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ambarköy Açık
Hava Müzesini de gezdi.
Teslim töreninde; Eği m Fakültesi Öğre m Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Gelen, Mühendislik Fakültesi Öğre m Üyesi Doç: Dr. Muhammet Dervişoğlu,
Tıp Fakü
Tıp
Fakü
külltes
ltesii Öğ
Öğre
re m Üyes
Üyesii Pr
Prof
of.f Dr.
Dr Rece
Recep
p Sanc
Sancak
ak,
k Ladi
Ladi
dikl
klii bü
kl
büro
rokkrat
kratllar
lar,
tems
te
msililci
cile
lerr, işa
işa
ş da
daml
mlar
arıı ve vat
vatan
anda
daşl
ş ar ka
şl
ka ldı
ldı.

OMÜ’DE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası arasında; “İşletme Tezsiz Yüksek
Lisans Programı” ve OMÜ Sürekli Eği m Merkezi
bünyesinde stajyer ve staj dönemini tamamlayan
mali müşavir adaylarına için “Mesleki Eği m Kursları” ortaklığına yönelik iki protokol imzalandı.
Protokoller sayesinde; mali müşavirler, İşletme
Tezsiz Yüksek Lisans Programına ALES koşulu aranmaksızın kabul edilecekler ve mesleki anlamdaki
yeterliliklerini ar rma imkânı bulabilecekler. Ayrıca
stajyer ve staj dönemini tamamlayan mali müşavir
aday adayları da mesleki eği m kurslarıyla Samsun
dışına çıkmaksızın ih yaç duydukları mesleki hazırlık eği mlerini alabilecekler.
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10

- özenilen üniversite -

2013 / Ocak-Şubat-Mart

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü

SINIR ÖTESİ EĞİTİM BİRLİKTELİĞİ
OMÜ heye
Batum Shota
Rustaveli Devlet
Üniversitesini
ziyaret e .

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Batum Shota
Rustaveli Üniversitesini ziyaret e . Ziyare e; Başhekim Prof. Dr. Mustafa Bekir
Selçuk, İngilizce Tıp Programı Koordinatörü Prof. Dr.
Bünyamin Şahin, OMÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr.
Selaha n Özyurt ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Tontuş yer aldı. Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Aliosha Bakuridze başkanlığında gerçekleşen görüşmeye; Tıp Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları,
Bölüm Başkanları ve Öğre m Üyeleri ka ldı.
Ziyare e; Gürcistan Adjara Bölgesi idare merkezi olan Batum’da Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi (BSU) bünyesinde İngilizce eği m verecek bir Tıp
Fakültesi açılabilmesi için mevcut imkânlar yerinde
gözlendi. Bu amaçla da Batum’da mevcut hastaneler, Adli Tıp Kurumu ve laboratuvarlar ziyaret edildi.
Mevcut imkânlar ve yapılması gerekenler üzerine
fikir alış verişinde bulunuldu.
Ziyare n ikinci gününde birlikte program gelişrmenin önemi ve zorluklarından söz eden Prof. Dr.
Bünyamin Şahin, yıllarca aynı kaderi paylaşmış iki
ülkenin eği mde birliktelik düşüncesinin örnek bir
uygulama olacağını belir . Prof. Dr. M. Bekir Selçuk
OMÜ Tıp Fakültesi hastanesi ve imkânları hakkında
bilgi verirken, ih yaç duyulduğu takdirde hastane
olarak tüm imkânların BSU için seferber edileceğini
ve birlikteliğin en kusursuz şekilde yapılandırılmasında görev alacaklarını vurguladı. Dr. Ömer Tontuş
yap ğı sunumda OMÜ Tıp Fakültesinde uygulanan
eği m sistemini özetlerken, benzer yapıyı BSU için- özenilen üniversite -

de kurgulayabileceklerini ve böylece öğrenci değişimi yanında ortak diploma programının yapılandırılabileceğine dikkat çek . OMÜ Genel Sekreteri Yrd.
Doç. Dr. Selaha n Özyurt ise yalnızca p fakültesi
olarak değil, tüm OMÜ yapısı olarak birlikte eği m
programlarını desteklediklerini ve bu ilişkinin hızla
gelişmekte olan Gürcistan-Türkiye dostluğuna katkı
sağlayacağını belir .
Görüşmelerin sonunda aynı programı uygulayan ve İngilizce Eği m verecek bir Tıp Fakültesinin
BSU bünyesinde açılabileceği kararına varıldı. BSU
adına görüşmeleri yürüten Rektör Prof. Dr. Aliosha
Bakuridze bu birlikteliğin bölge insanı ve iki ülke
dostluğuna yapacağı katkıların özellikle ön planda
tutulması gerekliliğine vurgu yaparken, OMÜ ve
BSU birlikteliğinde açılacak olan bir Tıp Fakültesinin
Batum için önemine dikkat çek .
Önümüzdeki günlerde tekrar yapılacak görüşmelerle birliktelik projesinin Batum’da izleyeceği
yol belirlenecek. En kısa sürede yapılması planlanan görüşmeler ile 2013/2014 eği m öğre m yılından i baren ortak müfredat uygulamasına geçilmesi planlandı.
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BÖBREK NAKLİ İLE YENİDEN
HAYATA TUTUNDULAR
Samsun’da
iki ayrı diyaliz
hastası, OMÜ’de
kadavradan yapılan
böbrek nakli ile
sağlığına kavuştu.

S

amsun’da, 9 yıldır diyalize giren S. K. ile, 7
aydır diyalize giren bir başka hasta Samsunlu Ş. K., kadavradan yapılan böbrek
nakli ile yeniden hayata tutundular. Başka bir hastanede doktorların yanlış ilaç tedavisinden sonra
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne gelerek tedavi
olmak isteyen S. K’ya ve 7 aydır böbrek nakli için
bekleyen 42 yaşındaki Ş. K.’a, OMÜ Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde “böbrek yetmezliği” teşhisi konuldu. S. K. yaklaşık 9 sene diyalize girip, 4 yıl böbrek
nakli için sıra beklerken, Ş. K. ise 7 aydır diyalize
girip sıra bekledi ve her ikisi de bekledikleri böbreklere kavuşarak nakil oldular.
OMÜ’de son 6 günde 3 böbrek nakli gerçekleş rdiklerini belirten OMÜ Üroloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, “Organ bağışı,
toplumsal duyarlılığımızın yüksek olması gereken bir konudur. Bizim bölgemizde yaklaşık olarak bin civarında organ bekleyen hasta olduğunu
biliyoruz. Bu hastalarımızın maalesef hepsinin
canlı vericileri olamayabiliyor. Bu hastalarımız
toplumda önemli ölçüde bağışlanan organlara
ih yaç duyuyor. Yurt dışında organ bağışı yüzdesi
çok fazla ama maalesef bizim ülkemizde henüz o
düzeye erişememiş durumda. OMÜ Üroloji Anabilim Dalı’nda yılda yaklaşık olarak 40-50 böbrek
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nakli yapıyoruz. Bunların da yaklaşık olarak yüzde
30’unu bağışlanan organlardan temin etmekteyiz. Bu organ bağışında bir tara an acılar yaşanırken, organ bekleyen çaresiz hastalarımız için de
bir nevi umut vesilesi oluyor. Son 6 gün içersinde
OMÜ’de 3 adet bağışlanan böbrek kliniğimizde
bekleyen hastalarımıza, umudu tükenmekte olan
hastalarımıza takıldı. Bunların diyalizden kurtulmaları ve yaşam kalitelerinin artmaları toplumda
gerekli mesajı veriyor” şeklinde konuştu.
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BAŞARILI TÜP MİDE AMELİYATLARI
OMÜ’DE YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR
Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan,
OMÜ Tıp Fakültesi
Hastanesinde tüp
mide operasyonu
geçiren hastaları
ziyaret e .

R

ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, tüp mide ameliyatları Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, Yrd. Doç. Dr.
Selçuk Özbalcı ve Yrd. Doç. Dr. Kağan Karabulut tara ndan gerçekleş rilen üç obez hastayı
operasyon sonrasında ziyaret ederek, “geçmiş olsun” dileğinde bulundu ve üniversitenin
çeşitli hediyelerini takdim e .
OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Özbalcı, halk arasında “tüp mide” olarak
adlandırılan ameliyatla ilgili olarak, “Gerçekleş rdiğimiz ameliyat ‘laparoskopik’ olarak yap ğımız
bir ameliya r. Halk arasında da ‘tüp mide’ olarak adlandırılan bir ameliya r. Midenin büyük kurvatür dediğimiz geniş kavisli alanı çıkarmaya dayalı bir ameliya r. Mide 12 parmak bağırsağının birleşiminin yaklaşık 5 – 6 san metre üst kesiminden başlayarak ‘fundus’ diye tabir e ğimiz midenin
proksimal kesimini içerecek şekilde büyük kurvatür kısmını laparoskopik yöntemle çıkar yoruz ve
midenin hem çapı daralmış hem de içindeki lümen küçülmüş olduğu için hastalarda erken doyma
hissi sağlanıyor ve kısa sürede kilo verme hissi sağlanıyor. Bu tarz hastalardan beklediğimiz 1.5 yıl
içersinde fazla kilolarının yüzde 75 kadarını vermeleridir. Şimdiye kadar 16 hastamız oldu. Genel
i bariyle sonuçlar iyi seyrediyor. Hastalarımız takibimiz al nda. Şu ana kadar güzel sonuçlar aldık.
İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecek. 3 ay önce ameliyat e ğimiz bir bayan hasta 157
kilodan 120 kiloya kadar indi. Kendisi de azimli bir hastaydı.” dedi.
OMÜ Tıp Fakültesinin bir marka olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Üniversitemizde özellikle bugün ziyaret e ğimiz hastalarımız obezite nedeniyle ameliyat edilen hastalarımız.
Bunlara halk arasında ‘tüp mide’ veya ‘mide küçültme’ denilen ameliyatlar yapıldı. Genel cerrahi birimimizde hocalarımız bu konuda çok iyi bir noktaya geldiler. Ar k Türkiye’nin her yerinden hastalar
gelmeye başladı. Bu, Üniversitemiz ve Samsun adına çok sevindirici bir husustur. OMÜ Tıp Fakültesi
bir marka. Hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum ve arzu e kleri kiloya da ulaşmalarını temenni
ediyorum. Cerrah arkadaşlarımızı ve hocalarımızı kutluyorum, hastalarımıza da şifa diliyorum.” diye
konuştu.
OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, “Obezite Cerrahisi günümüzün cerrahi bölümlerinden bir tanesi. Değişik yöntemler var. Son 1 yıl içinde sayın
Rektörümüzün, dekanımızın, başhekimimizin ve hastane yöne mimizin bize sağladığı imkanlarla işi
yoğunlaş rdık. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Özbalcı, Yrd. Doç. Dr. Kaan Karabulut ile ekip oluşturduk ve bu işe
giriş k. Şu an 20 ye yakın vakamız var. Genel olarak ilk sonuçlarımız son derece iyi. Hizmete devam
ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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SAMSUN MESLEK
YÜKSEKOKULUNUN BAŞARISI

E

ket Sanayicileri Derneği tara ndan İstanbul’da düzenlenen,
“Uluslararası E ket Tasarım Yarışması”na ka lan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu birincilikle

döndü.

Arışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek
Yüksekokulu, Görsel-İşitsel ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Grafik
Tasarım Programı Öğr. Gör. Serpil Kaptan ve Öğr. Gör. Esma Ünsal
danışmanlığında ka lan öğrencilerden; Eda Kürekçi birincilik ödülü,
Merve Solak da mansiyon ödülü kazandı.
Türkiye’den Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi,
Yunanistan’dan ise Akto Graphic School ve Vakalo Graphic School’un
ka ldığı yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerini,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulunu temsilen Öğr. Gör. Esma Ünsal aldı.
Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Kurt öğrencileri ve öğre m görevlilerini kutlayarak, ulusal ve uluslararası
başarıların önemini vurguladı ve gelecekteki etkinlikler için her türlü desteğin sağlanacağını belir .
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OMÜ’LÜ DOKTORLARIN TARİHİ
BAŞARISI
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp
Fakültesi doktorları,
pankreas tümörü
(insülinoma)
tedavisinde tek
kesiden kapalı
ameliyat tekniğini
(SILS) dünyada ilk
kez uyguladılar.

O

Doç. Dr. İlhan Karabıçak

MÜ’lü doktorlar 25 cm.’lik ameliyat deliğini 2.5
cm.’ye düşürüp tarihe geç ler

Doktorlar, hastanın dalağını ve pankreasın bir kısmını 2,5
san mlik delikten çıkartarak tedavi e ler. Hasta, ilk kez denenen ve başarılı geçen ameliyat sonrası aynı günün akşamında
yemek yemeye ve dolaşmaya başladı.

Ameliya gerçekleş ren OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Bölümü öğre m üyelerinden Doç. Dr. İlhan Karabıçak ve Yrd.
Doç. Dr. Kağan Karabulut, “Normal şartlarda böyle bir ameliyayapmak için 20-25 san metrelik kesi yapılması gerekiyordu.
Haliyle hastalar ameliyat sonrası ciddi ağrı duyuyor ve aynı zamanda daha geç iyileşiyorlardı.” diye konuştular. 37 yaşındaki
genç doktor Karabıçak, uyguladıkları tekniğin normal ameliyatlara göre daha çabuk yara iyileşmesi, hastanın hastaneden çok daha erken taburcu olması gibi faydaları ve kozme k üstünlüğün olduğunu vurguladı.
Karabıçak, “Normalde bu ameliyatlar açık yöntemle yapılıyordu. Haliyle hastalar ameliyat sonrası ciddi ağrı
duyuyorlar. Özellikle genç bayanlar bu kadar büyük ameliyat izini istemiyorlar.” dedi.
Dünyadaki yeni yöntemleri yakından takip e klerini belirten Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “Bu hastalık çok
nadir görülmektedir. Dünyada her 1 milyonda 4 kişide görülen bir hastalık türü. Bundan dolayı tanısı çok
zor konulmaktadır. Biz SILS tekniğini insülinoma tedavisinde ilk defa denedik. Araş rdığımızda yap ğımız
ameliya n benzerinin şimdiye kadar dünya da 4 kez yapıldığını ama insülinoma için ilk defa yapıldığını
saptadık. Bir ilkin OMÜ’de gerçekleşmiş olması bizi çok mutlu e .” şeklinde konuştu.
İnsülinoma tümörü saptanan iki hastayı OMÜ’de 3 ha a ara ile ameliyat e klerini belirten Yrd. Doç.
Dr. Kağan Karabulut, tek kesiden kapalı ameliya a hastanın pankreası ve dalağının karın içine yerleş rilen
özel bir torbaya konulduğunu, sonrasında hastanın dalağının poşet içinde küçük parçalara ayrılıp karın
dışına çıkar ldığı, çıkarılan pankreasın doku bütünlüğü bozulmadan ameliya n tamamlandığını vurguladı.
4 yıldır baş ağrısı, asabiyet, baş dönmesi, şuur kaybı gibi şikâyetleri ile hastane hastane dolaş ğını belirten
63 yaşındaki M. T., hastalığının ilk kez burada doğru olarak teşhis edildiğini söyledi.
Doç. Dr. İlhan Karabıçak, iki yıl önce da halk arasında köpek kis olarak bilinen hastalığın tedavisinde
uyguladığı cerrahi yöntem ile literatüre geçmiş .
- özenilen üniversite -
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ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ DOKU
KÜLTÜRÜYLE VİRÜSSÜZ BİTKİ ÜRETTİLER
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, dünyada
baş döndürücü
hıza ulaşan biyoteknolojide önemli
bir başarıya imza
a .

F

akültenin
Biyoteknoloji Bölümü
son sınıf öğrencileri, verim düşüklüğüne neden olan
virüslü patates
örnekleri üzerinde
çalışarak doku kültüründen virüssüz patates tohumu üre . Hastalık içermeyen
bitki üre minde kullanılan doku kültürünü başarıyla gerçekleş ren öğrenciler ayrıca piyasada ekonomik olan patatesin yanı
sıra muz ve kiraz anaçları gibi bitkileri üretebiliyor.
İlaç sanayisinden tarıma, gıdadan endüstriye kadar pek
çok alanın gelişmesinde etkili olan biyo-teknoloji araş rmaları,
Türkiye’de de hızla gelişiyor. Ziraat fakültelerinde açılan biyoteknoloji bölümleri, önemli bilimsel araş rma ve çalışmalara
imza atmaya başladı. Ziraat fakültelerinden 15’inde Tarımsal
Biyoteknoloji Bölümü bulunurken, 4’ü ilk mezunlarını bu yıl verecek. Bunlardan birisi olan OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, ham maddede her türlü sanayinin ih yacını
karşılayabilecek bilim adamları ye ş riyor.
İlaç, tohum, bitki ekstratları, gıda, plas k, sağlık, bilgisayar,
elektronik sektörleri gibi ithal ürünlere karşın Türkiye’de piyasa
değeri yüksek yeni ürünler üre lebilmesi için bölümün öğrencileri, çalışmalarını gen transferleri, DNA testleri, mikrobiyolojik
araş rmalar, biyolojik açıdan savaşabilecek organizmalar, doku
kültürü ve bitki koruma özelliği olan ürünler üzerinde yoğunlaşrıyor. Öğrenciler, şimdi de DNA testleri ile bitkilerde hastalık yapıcı zararlıları tespit etmeye hazırlanıyor.
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Derslerden arta kalan zamanlarını bölümün laboratuvarında
geçiren öğrenciler, tohum ve gıda sektörlerine yönelik önemli
bir çalışma ortaya koydu. Öğrencilerin doku kültüründen hastalık içermeyen (virüssüz) patates bitkisi üre ğini söyleyen OMÜ
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğre m Üyesi
Gene k Biyoteknoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Okumuş, virüssüz
patatesin piyasa değeri yüksek tarımsal ürünler için büyük önem
taşıdığına dikkat çek .
Patatesten aldıkları örneklerden doku kültürü yardımıyla virüssüz patates tohumu üre klerini ifade eden Prof. Dr. Okumuş,
“Öğrencilerimiz, hastalık içermeyen verimi yüksek ürünler üretebiliriz. Benzer çalışmalar Avrupa’daki üniversitelerde de yapılıyor.
Ama bunları üretecek yerli bilim adamına çok ih yaç duyulduğu
düşünüldüğünde çalışmaların önemi daha iyi anlaşılıyor. Mikrobiyolojik çalışmalar ve DNA testleri yapabilen öğrencilerimiz, piyasada ekonomik bitkiler üretebilirler. DNA testleriyle bitkilerde
hastalık yapıcı zararlıların tespi ve bakterilerle ilgili çalışmalar
yapmayı hedefliyoruz.” bilgisini verdi.
Bölüm öğrencilerinin sanayi sektörünün açığını kapatmada
büyük rol üstleneceğine de değinen Prof. Dr. Ahmet Okumuş,
“Sanayinin kalifiye insan yönündeki eksikliği tamamlayacaklarına
inanıyorum. Temel prensipleri öğrendiler. Belli aşamaları gerçekleş rebilen kapasitedeler. Bir iş verdiğiniz zaman bunu yapabilecek, üstesinden gelebilecek seviyedeler. Bununla birlikte Ar-Ge
yeteneği kazanmaları ve mas r yapmaları, şirketler için faydalı
olacak r. Şuan başta doku kültürü üzerine çalışan firmalar üzere
değişik yerlerden öğrencilerimize teklifler geliyor. Onlarla temas
kurmak is yorlar. Henüz mezun olmadıkları için söylemiyoruz
ama gelecekleri parlak.“ ifadelerini kullandı.
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OMÜ’LÜ BİLİM ADAMININ HEYELAN-DEPREM-YAPI
ÇALIŞMASI ULUSLARARASI ÇAPTA
IŞIK TUTACAK
OMÜ İnşaat
Mühendisliği
Bölümü öğre m
üyesi Prof. Dr.
Azer A. Kasımzade, NATO
Proje Yöne cisi
(NPD) olarak
Brüksel’de
projesini
sundu.

O

MÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğre m üyesi Prof. Dr. Azer A. Kasımzade, NATO Proje Yöne cisi
(NPD) olarak, “Geodynamic Monitoring and Hazard Early Warning System in Landslide Areas: GEODYN” isimli projesinin ikinci aşamasını, Brüksel (Belçika) NATO Karargahı’nda otuz beş
üyeden oluşan Bağımsız Bilimsel Değerlendirme Gurubu’na sundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda,
dünyada yalnızca on yedi proje ikinci grupta yer aldı.
Projede kri k durumu ifade edecek parametreler, sınırları ve bu veri tabanına bağlı uluslar arası ağ
bağlan sı kurularak hizmete açılması planlandı. Proje kapsamında yapılacak incelemeler önce iki ülkede
sürdürülecek. Daha sonra ise proje, Samsun (Türkiye) ak f heyelan bölgesinde denenecek. İlgili yazılımlar
geliş rilerek etkileşimli olarak heyelan bölgelerinin durumunu belirleyen sayısal haritalar ve grafikler oluşturulacak. Dolayısıyla; ilgili sürecin matema k modeli ortaya konularak, “geodynamic monitoring” için yeni
standart teknoloji sunulacak.
“Heyelan-Deprem-Yapı” etkileşimi düzleminde çalışmalara uluslararası çapta ışık tutacak bu proje,
Türkiye’de de ilgili afet alanında önemli katkılarını sağlayacak ve Samsun ili için kurulması planlanan “erken
uyarı sistemi”ne de yeni boyut kazandıracak.
2010 yılı GRED (The Center for Research on the Epidemiology of Disasters-GRED, 2010) verilerine göre
Dünyada doğal afetler %45 seller, %19 r nalar, %10 heyelanlar, %9 kuraklık, %7 deprem, %7 aşırı sıcaklık,
%2 volkanlar, %1 söndürülmesi güç olan yangınlardan oluşmaktadır. Heyelan doğal afetlerin başında gelen
ve önemli afetlerdendir.
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OMÜ’LÜ HEKİM ADAYLARI İŞİTME
ENGELLİ HASTALAR İÇİN İŞARET DİLİ
ÖĞRENECEKLER
İşitme engelli
bireylerin, hekim
adaylarıyla
ile şim
kurmalarına
yönelik proje
hayata geçiyor.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tara ndan organize edilen ve sorumluluğunu EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) Samsun öğrenci topluluğunun üstlendiği; işitme engelli bireylerin, hekim adaylarıyla
ile şim kurmalarına yönelik proje hayata geçiyor.
Projeyle; işitme engellilere hastanelerde kolaylık sağlamak ve engellilerin sosyal
yaşamlarına destek olmak hedefleniyor. Eği mi düzenleyen Tıp Fakültesi öğrencilerinden Cansu Petek Bay, “Biz EMSA Samsun ekibi
olarak işitme engelli bireylerin yükünü hafifletmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla “İşaret Dili Eği mi” projemize başladık. İşaret dili konusunda beceri sahibi hekimlerin ye şmesi için ilk adımı a k. Çok değerli eğitmenlerimiz tara ndan verilen 10 saatlik
ders programıyla, geleceğin hekim adayları hem işaret dilindeki güncel kullanılan kelimeleri ve p terimleri hakkında bilgi sahibi olacak,
hem de işaret dili ile hasta hekim görüşmesi yapabilme ye sini elde edecekler. Bu projede Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Milli Eğim modüllerinde 120 saat olarak verilen işaret dili eği mi kursunu hekim adaylarının işitme engelliler ile temel ile şim kurabilecekleri
şekilde özetleyerek ve kursu bu doğrultuda vererek bizlere çok destek oldular. Tamamen toplum yararına düzenlenen bu eği mde
arkadaşlarımız engellilerin yaşamları hakkında farkındalık kazandı ve işaret dili konusunda daha kapsamlı eği m almak ve profesyonelleşmek için mo ve oldular. İşitme engellilere daha rahat ulaşabilmek, onları topluma kazandırabilmek için her bireyin, özellikle biz
hekimlerin temel işaret dilini bilmesi gerek ğini düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. H. Ömer Tontuş ise, “Gelişen dünyada tüm bireylerin sosyal yaşamda ak f görev almaları öncelenmektedir. Bu bağlamda işitme engelli bireylerin kendilerini anlayabilecek hekimlerle daha iyi ile şim kurmaları sağlanmalıdır.
Türkiye’de ilk kez bir p fakültesinde hekim adaylarının bu sorunun çözümüne katkı sağladığı bu proje dekanlığımızca organize edilmiş
ve desteklenmiş r.” dedi.
Projede eğitmen olarak; İşitme Engelliler İlköğre m Okulundan İdareci olarak emekli olan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği m Fakültesi Özel Eği m Bölümünde ve Halk Eği m merkezlerinde İşaret Dili Kursu eği mleri veren İlker Meydan ile Orta Karadeniz Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Akbulut görev aldı. İşitme engellilerin sorunlarını çok yakından bildiklerini, işitme engellilerin hayatlarını
kolaylaş rmaya yönelik yapılan bu çalışmanın örnek bir çalışma olduğunu kaydeden eğitmenler, işitme engellilerin hastanelerde karşılaş kları sorunların çözümüne katkı sağlayacağını düşündüklerini, bu nedenle eği mleri toplum yararına hiçbir karşılık talep etmeden
verdiklerini sözlerine eklediler.
İşitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli tüm bireyleri topluma kazandırmaya yönelik çalışmalara devam eden ve ileriki yıllarda da
devam etmeyi isteyen EMSA Samsun topluluğu, projelerinde yerel halktan maddi manevi destek bulmak istediklerini de belir ler.
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OMÜ-MMO VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi,
Makine
Mühendisleri
Odası (MMO)
Samsun Şubesi
ve Samsun
Teknoloji
Geliş rme
Bölgesi Yöne ci
A.Ş. arasında
“ÜniversiteMeslek OdasıSanayi İşbirliği
Geliş rme”
kapsamında
protokol
imzalandı.

tenin sahip olduğu bilgi birikiminin işletmeye, yeni teknoloji ve süreç geliş rme
aşamalarında katkı sağlaması, kalite ve
verimliliği ar rması ve öğrencilere uygulamalı eği m olanaklarının sağlanması için
birlikte çalışma kültürünün oluşturulması,
Üniversite ve İşletme işbirliği ile teknolojik gelişmeler ile ilgili eği mlerin düzenlenmesi, öğrencilerin İşletmelerde staj ve
teknik gezi yapabilmesi içeriyor.
MMO Samsun Şubesi Yöne m Kurulu
Başkanı Kadir Gürkan yap ğı açıklamada,
“Üniversitemizin bilimsel birikimlerinin
özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarına
aktarılarak şehrin gelişimine katkı koymayı
hedefliyoruz.” dedi.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Samsun Teknoloji
Geliş rme Bölgesi Yöne ci A.Ş. Yöne m
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’yı makamında
ziyaret eden, Makine Mühendisleri Odası Samsun
Şube Başkanı Kadir Gürkan, Oda ile Üniversite arasında sürdürülmekte olan çalışmaları ve üniversite
sanayi işbirliği konularını karşılıklı görüştükten sonra
“Üniversite-Meslek Odası-Sanayi İşbirliği Geliş rme”
protokolü imzaladılar.
İmzalanan protokol; Üniversite ile İşletmeler arasında diyalog ve güven ortamı oluşturarak, üniversi-

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Samsun
Teknoloji Geliş rme Bölgesi Yöne ci A.Ş. Yöne m
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise, “Teknopark
inşaa mız 2013 sonuna kadar tamamlanarak hizmete girecek r. Ayrıca Medikal ve Havacılık sanayi sektörüne hizmet etmek üzere.. 19 Mayıs ilçesindeki eski
Tekel binalarının olduğu bölgenin teknopark ek alanı
ilan edilmesi için yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiş r. Üniversitemiz son yıllarda yap ğı ya rımlarla
araş rma alt yapısını daha da geliş rmiş r. Samsun
Teknoparkın da devreye girmesi ile Üniversite-Sanayi
işbirliği yeni bir sürece girecek r” diye konuştu.

FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON MERKEZİNİN
MİMARİ PROJESİ TAMAMLANDI

S

amsun ilinin Havza İlçesinde yapılacak olan,
Havza Meslek Yüksekokulu FizyoterapiRehabilitasyon ve Turizm Otelcilik Uygulama
Merkezinin mimari projesi yetkili mimar tara ndan tamamlandı.
Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arif
Gönülol konuyla ilgili yap ğı açıklamada, “Proje, yapılacak olan son düzeltmelerin ardından OMÜ Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı tara ndan onaylanarak, ruhsatlandırma işlemi için Havza Belediye Başkanına gönderilecek. Bu işlemlerin ardından ihale aşaması başlayacak
olup, bu sürenin de 45 gün olacağı öngörülüyor.” dedi.
3 boyutlu çizimi tamamlanan 5 katlı binada; termal
havuzlar, özel banyolar, rehabilitasyon bölümü, hasta
odaları, muayene odaları, dinlenme ofisleri, lokanta gibi
bölümler yer alacak.
Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL
- özenilen üniversite -
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OMÜSEM SAĞLIK GÜNLERİ
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sürekli Eği m Merkezi
(OMÜSEM)
“OMÜ Sağlık
Günleri”
düzenlendi.

O

MÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğre m üyelerince verilen seminerlerin amacı; günümüz haya nın
önemli sağlık sorunları haline gelen çeşitli rahatsızlıklar hakkında farkındalık oluşturmanın ötesinde, hem hastaları hem de hasta yakınlarını gerek teşhis öncesi ve sonrası,
gerekse tedavi süreci ve sonrasında nelerle karşılaşabilecekleri hususlarında bilgilendirmek.
Düzenlenen ilk etkinlikte Doç. Dr. Murat Terzi Mulple Skleroz’da (MS) Güncel Gelişmeler konulu konferans
verdi.

Mul ple Skleroz’da (MS) Güncel Gelişmeler

O

Doç. Dr. Murat Terzi

ndokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eği m Merkezi (OMÜSEM)
tara ndan, Canik Kaymakamlığı ile Canik Belediyesi desteğiyle
“Mul ple Skleroz’da (MS) Güncel Gelişmeler” konulu
konferansta konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Öğre m Üyesi Doç. Dr. Murat
Terzi, ka lımcılara MS’de güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. MS’nin
beyin ve omuriliğin etkilendiği bir hastalık olduğunu belirten Terzi,
“Türkiye’de her 100 kişiden yaklaşık 50 kişide görülüyor. Samsun’da da
800 hasta olduğunu tahmin ediyoruz. Bu hastalığın belir leri görme kaybı,
dengesizlik, güçsüzlük, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri görülmektedir.
Hastalığın kadınlarda görülme oranı, erkeklere göre 2.5 kat daha fazla.
Kadınlarda ve gençlerde olmak kaydıyla 20-45 yaş arasında daha sık
görülen bir hastalık r. Çocuklarda ve ileri yaştaki kişilerde çok daha nadir
görülüyor. Bu hastalık bulaşıcı değildir, tedavi edilebilen bir hastalık r.”
dedi.

Gebelikten Korunma Yöntemleri

O

20

Salıpazarı Ziraat Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen
seminerde kadın ve üreme sağlığı temasında, “Gebelikten Korunma Yöntemleri” konulu ilk seminer verildi. OMÜ Tıp Fakültesi öğre m üyesi Doç. Dr. Miğraci Tosun tara ndan verilen
seminere, İlçe Kaymakamı Ha ce Bayar Özdemir, OMÜSEM
Müdürü Prof. Dr. Canan Kazak ve çok sayıda vatandaş ka ldı.

Doç. Dr. Miğraci Tosun

Ha ce Bayar Özdemir

MÜ Sağlık Günleri eği m projesi kapsamında ilk seminer Salıpazarı İlçesinde gerçekleş rildi.

İlçe Kaymakamı Ha ce Bayar Özdemir yap ğı konuşmada,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne ve eği mi koordine eden OMÜSEM yetkililerine teşekkür e . Ayrıca ilçe vatandaşlarının göstermiş olduğu yoğun ilgi için teşekkürlerini bildiren Özdemir, bu eği m projesi kapsamında gerçekleşecek olan diğer seminerlere de konusuna göre tüm
kadınların, eşlerinin ve çocuklarının ka lımlarının önemli olduğunu ve devam etmelerini beklediklerini ifade e .
- özenilen üniversite -
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Boyun ve Bel Fı ğı
anik Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Prof.Dr. Ömer Lü i İyigün tara ndan
verilen “Boyun ve Bel Fı kları” konulu seminere
Canik ilçesinde oturan ve çoğunluğu kadın olan vatandaşlar ka ldı.
Boyun ve bel kları hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Ömer Lü i İyigün, “Trafik kazaları, travmalar, şoförlük
mesleği, boyun ğının nedenleri arasındadır. Trafikte fren
yapma, manevralar, çarpmalar, trafik kazaları, günlük haya n gerilimleri, boynun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları, emosyonel gerginlik, boyun kaslarında zayıflık, yaşlanmaya bağlı kemik yapısındaki dejenera f değişiklikler
boyun kireçlenmesine ve ağrılara neden olur. Uzun süreli
bilgisayar ve dak lo kullananlar, sürekli tek noktaya odaklaş kları için boyun kaslarının yeterince hareket etmemesi
sonucu ağrı çekerler. Ayrıca ev işleri, dikiş nakış, temizlik,
perde asma, silme gibi bunlar son derece boyun ağrılarını
ar ran faktörlerdir. Bu yüzden kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı daha fazladır.” dedi.
Boyu
y n klarındaki ameliya
y t önerilerinden de bahseden İyigün, “Hasta, ilaç tedavisine ve is rahata cevap vermiyorsa, kolda ortaya çıkan kuvvetsizlik, duyu kaybı, idrar ve dışkılama problemleri birkaç saat önce başlamış ise, ilk 12 - 24 saat arasında acil cerrahi tedavi uygulanır. Omurilik basısına neden olan santral disk hernisi,
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izlenmesi tablosunda kesinlikle ameliyat gereklidir.” diye konuştu.

Hepa t Hastalığı ve Korunma Yolları

H

epa t (Sarılık) Hastalığı ve Korunma Yolları başlıklı seminer, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu tara ndan

verildi.

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu konuşmasında, Hepa t hastalığının türleri konusunda bilgi vererek; Hepa t A hastalığının içme
suları ve besinler ile, Hepa t B-C’nin ise kan yoluyla bulaş ğına
değindi. Hepa en korunma yollarını da anlatan Leblebicioğlu,
içme suyunun temiz olması, kişisel temizliğe dikkat edilmesi,
kan bulaşmış aletlerin kullanılmaması (iğne, enjektör, bbi aletler, jilet), dövme yap rılmaması ve manikür, pedikür aletlerinin
steril olması gerek ğini vurguladı.
İleri aşamada siroz ve kanser hastalıklarına sebep olabilen
hepa t hastalığından aşı ile korunulabilindiğine dikkat çeken
Leblebicioğlu, hastalığa yakalanmış kişilerin doktor kontrolünde
verilmiş ilaçları zamanında ve gerek ği ölçüde almaları gerek ğini, hastalığa yakalanmamak adına ortak kullanımda olan eşya
ve aletlerin steril edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Seminer, karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi.
- özenilen üniversite -

21

OMÜ’DEN
Ü

2013 / Ocak-Şubat-Mart

Çağımızın Hastalığı Diyabet

S

alıpazarı Ziraat Odası Toplan Salonu’nda düzenlenen ve Prof. Dr. Ramis Çolak tara ndan verilen
“Çağımızın Hastalığı Diyabet (Şeker hastalığı)” konulu seminerde konuşan Ha ce Bayar Özdemir, “Mutluluk,
sağlıkla başlar. Biz de bu seminerlerle, kimileri için önleyici
bir tedaviyi, kimileri için bir farkındalığı oluşturmayı amaçladık. Bundan sonraki seminerlerde de halkımızın bu ilgisini sürdürmesini diliyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Ramis Çolak

Prof. Dr. Ramis Çolak verdiği seminerde çağımızın hastalığı olan diyabe , türleri, teşhis ve tedavi yöntemleri ile
anla . Obezitedeki ar ş ile diyabe eki ar ş eğilimine dikkat çeken Prof. Dr. Çolak, bel bölgesindeki yağ dokusunun
artmasının diyabete dave ye çıkardığını vurguladı. % 10
kilo kaybıyla % 64 hastanın kan şekerinin normal düzeye
düştüğünü, hastalık riskinin bel çevresinde oluşmuş olan
yağlardan kaynaklandığını, erkeklerde bel çevresinin 94
cm, kadınlarda 80 cm’yi geçmemesi gerek ğini; bayanlarda bu ölçünün 88 cm, erkeklerde ise 102 cm’yi aşmasının
hastalık riskini önemli ölçüde ar rdığını belir . Ayrıca tedavi aşamasında neler yapılması gerek ği, tedaviye başlanılmaması veya sürdürülmemesi halinde vücut bütünlüğünü etkileyerek, çeşitli organlara ne gibi zararlar verebileceği ve bu hastalığa
sahip olanların şeker hastalığı ile barışık olmaları gerek ği hususlarında ka lımcılara etkileyici bir anla mda bulundu. Prof. Dr. Ramis
Çolak, şeker hastalığının tedavisinde en önemli unsuru ise hastanın eği lmesi olarak gördüğünü ifade e . Seminerin ardından Prof. Dr.
Ramis Çolak ka lımcıların sorularını cevapladı.

Ağız ve Diş Sağlığı

S

alıpazarı İlçesi “Bereket Ya lı Bölge Ortaokulu” Toplan
Salonu’nda gerçekleş rilen ve OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim tara ndan
verilen, “Ağız ve Diş Sağlığı Eği mi” konulu seminer; İlçe Kaymakamı Ha ce Bayar Özdemir, İlçe Milli Eği m Müdürü İlyas Yavuz,
Bereket YBO Okul Müdürü Zeki Özçelik ve öğrencilerin ka lımıyla
gerçekleş .
Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim yap ğı sunumda insan ağzı içerisindeki mevcut mikroorganizmaların bir arada olmaları halinde öncelikle yumuşak haliyle mikro biyel dental plak, devamında sert
halinde diş taşı olumuna sebebiyet vererek diş çürüğü ve diş e
hastalığının gerçekleş ğini anla .
Koruyucu hekimlik kapsamında hastalığın sebeplerini ortadan
kaldırılması halinde hastalığın engellenebileceğini, istenirse diş
hastalıklarından dolayı mağdur olunmayacağını dile ge ren Yrd.
Doç. Dr. İnci Devrim, dişler arasında oluşmuş olan yumuşak eklenlerin taş haline dönüşmemesinin birinci görev olduğunu, bunun
için de yapılması gerekenin uygun özellikte ve şekildeki diş rçası
yardımıyla günde iki kez dişleri rçalamak olduğunu vurguladı.
Devrim ayrıca, mekanik sürtünme kuvve ile ağız temizliğinde rçanın etkin bir biçimde kullanılması gerek ğini belirterek, “Hafif
treşim yaparak rçayı üsten aşağı ve ters yönde süpürür şekilde rçalamak, ayrıca diş ara yüzlerini de diş ipi vasıtasıyla temizlemek
gerekiyor. Ağız temizliğini haya mızın bir parçası olarak kabul etmeliyiz. Bu nedenle yemek ar klarından dolayı ağız içinde oluşmuş,
dişlerimize zarar verecek olan mikro biyel plağın meydana gelmesine neden olan mikroorganizmaların mevcut birlikteliklerinin 24 saat
içerisinde rçalama ile dağı lması gerekmektedir. Sağlığımızdan ve dişlerimizden asla vazgeçmeyelim.” dedi. Seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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ATMOSFER BİLİMİNDE
SON GELİŞMELER

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Fen-Edebiyat Fakültesi Öğre m Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Erdönmez yap ğı konuşmada, “Sevgili öğrenciler; bu çalıştayın
amacı sizleri bilgilendirmek olduğu kadar, bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını
anlamanızı sağlamak, bu gibi projelerde bulunmanızı ve projeye katkı sağlamanızı öğretmek r. Bu anlamda siz gençler sorun, sorgulayın yeni şeyler öğrenin.
Daha da ötesine gidip bilgi üre mine katkı koyan genç bilim insanları olun.
Eğer sizler de böyle düşünüyorsanız bizimle ve bu değerli bilim insanlarıyla
bağlan kurun. Biz elimizden geldiğince destek vermeye hazırız.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet ERDÖNMEZ

O

ndokuz Mayıs Ünversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ile
Manchester ve Bristol Üniversiteleri işbirliğiyle düzenlenen çalıştaya; OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın, Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Süleyman Tolun, öğre m üyeleri, öğrenciler ve davetliler ka ldı.

Prof. Dr. Mahmut AYDIN

“Atmosfer
Biliminde Son
Gelişmeler ve
Uluslararası
Hava Laboratuarı
FAAM Gözlemleri”
Çalıştayı, OMÜ
Atatürk Kongre
ve Kültür
Merkezi’nde
düzenlendi.

Rektör vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın ise, “Üniversitemiz son yıllarda ciddi
oranda uluslararasılaşan bir üniversitedir. Yaklaşık 1.000’in üzerinde uluslararası öğrenciye sahibiz ve bu öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır. Bununla
beraber; yabancı araş rmacılar da üniversitemize ilgi göstermekte ve üniversitemizdeki bilim insanlarıyla işbirliği yapmaktadırlar. Bizim üniversitemizde yurt
dışı doktorada çok ciddi oranda araş rmacı potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde, bu potansiyelle beraber yurt dışındaki bilim çevreleri
ve araş rma kurumlarıyla ile şim kurduğumuzda, bugün de gördüğümüz gibi
olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalıştayın atmosfer bilimine ve dünyanın geleceğine yönelik olumlu sonuçlara vesile olacağını düşünüyorum.”
şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından çalıştay programına geçildi. Çalıştayda,
Prof. Dr. Dudley Shallcross, “Gaz Fazı Küresel Atmosferik Modeller ve Atmosfer Bilimde Güncel Konular”, Carl Percival, “Atmosferik Laboratuar Ölçümlerinde Son Gelişmeler”, Dr. Aşan Bacak, “Atmosfeik Alan Ölçümlerinde Son Gelişmeler”, A. Murray Booth ise “Aerosol Modeller” konularında bilgi verdiler.
Prof. Dr. Dudley Shallcross
- özenilen üniversite -
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ÇARŞAMBA KONUŞMALARI
Bir Çevirmenin Güncesi

T

ürk Dili ve Edebiya Bölümü tara ndan 5 yıldır düzenli olarak sürdürülen Çarşamba Konuşmaları, bahar döneminde iki ayrı konuşmayla başladı.

Programın açılışı; Çarşamba Konuşmaları’na ev sahipliği yapan Prof. Dr. Yavuz Demir,
Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel tara ndan yapıldı. “Think Tank\ Tik
Tak” adıyla gerçekleşen geleneksel açılış konuşmasının ardından etkinliğin davetli konuğu, radyocu kimliğinin yanında seçkin bir çevirmen kimliğiyle de tanınan ve Nabokov, Jack
London gibi dünya edebiya nın önde gelen isimleri üzerinde çevirilerini yoğunlaş ran
Yiğit Yavuz’la, “Bir Çevirmenin Güncesi” başlıklı söyleşi gerçekleş .
Yiğit Yavuz ise konuşmasına bir çevirmen olarak çevirmenler birliğinin güzel bir cümlesiyle başladı. “Biz çevirmezsek, dünya
dönmez.” Çevirmenliğin çok farklı şekilleri olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Çevirinin farkındayız, ancak çevirinin arkasında yer alan
çevirmenin pek değil. Çevirmenin ha rlandığı zamanlar genellikle çevirinin çok kötü olduğu anlardır. Kitap eleş rilerinde, ‘başarılı
bir çeviri olmuş’ cümlesi oldukça nadir rastladığımız bir durumdur.” dedi. Yiğit Yavuz’un konuşmasında öğrencilerin sorularını da
yanıtladı.

Mart Kapıdan Bak rır

O

MÜ öğre m üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Haksever, İs klal Marşı’nda Haklı
Sözler: “Hakkıdır, Hakk’a Tapan Mille min İs klâl” başlıklı konuşma yap .

Kuran’daki ayetlerle İs klal Marşı arasında me nlerarası ilişki olduğunu ifade eden
Haksever, İs klal Marşı’nın doğrudan ayet meali bir serbest çeviri olmasa da Mehmet Akif
Ersoy’un marşı yazarken Kuran’la ilişki kurmuş olduğunu dile ge rdi.
Yrd. Doç. Dr. H.İbrahim HAKSEVER

Öğr. Gör. Nejat BAYRAK

İs klal Marşı’nda Haklı Sözler

O

MÜ öğre m üyesi Nejat Bayrak, “Mart Kapıdan Bak rır” başlıklı konuşma
yap .

“Mart Kapıdan Bak rır…” gibi mart ile ilgili atasözleri ve deyimlerin üzerinde düşünerek konuşmasına başlayan Nejat Bayrak, mart ayında meydana gelen önemli tarihi
(siyasi, kültürel, sanatsal, ik sadi vb.) olayları kronolojik olarak değerlendirdi.

Dünya Bir Oyun Sahnesidir

2

Murat Dölek yatro sevgisinin artabilmesi için hem seyircilerin hem de yatrocuların
kendilerini özeleş riye tabi tutmaları gerek ğini belir . Dölek, Trabzon ve Ordu’da yatroya olan ilginin daha fazla olduğunu belirterek, Samsun’da da bu ilginin yeni yeni artmaya
başladığını dile ge rdi.

24
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Murat DÖLEK

7 Mart Dünya Tiyatrolar günü dolayısıyla, Samsunlu yatrocu ve dizi oyuncusu
Murat Dölek, “Dünya Bir Oyun Sahnesidir” başlıklı konuşmasıyla konuk oldu.
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OMÜ’DEN AFGANİSTAN’A OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM DESTEĞİ
OMÜ Eği m Fakültesi Okul Öncesi
Eği mi Anabilim
Dalı Öğre m Üyeleri Afganistan’a
giderek, Afgan öğretmenlere eği m
verdi.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Eği m Fakültesi Okul Öncesi Eği mi Anabilim Dalı Öğre m Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şafak Öztürk Aynal, “Anaokulu öğretmenlerine eği mi formasyonu kazandırılması” projesi kapsamında Afganistan’a giderek, Afgan öğretmenlere eği m verdi.

Afganistan’da barışın ve is krarın tesisi için yaklaşık on yıldır sürmekte olan NATO (ISAF) harekâ çerçevesinde, yeniden inşa süreci için kurulmuş olan il imar ekibi tara ndan (Cevizcan İl İmar Ekibi–Provincial
Reconsturc on Team -PRT-) değişik konularda kapasite geliş rme programları ve Afganistan’a yerel düzeyde kapasite kazandırma ve kalkınmaya yönelik çok farklı projeler sürdürülüyor. İlgili kurumların (Dış
İşleri Bakanlığı, Milli Eği m Bakanlığı,
Başbakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve TİKA) ilgili birimlerince yürütülen bu
projelerden birisi olan, “Anaokulu öğretmenlerine eği mi formasyonu kazandırılması” projesi, ülkemizden de üç ayrı üniversiteden öğre m üyesi desteği alınarak
tamamlandı.
27 Ocak–12 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleşen projede; Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eği m Fakültesi Okul
Öncesi Eği mi Anabilim Dalı öğre m
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şafak Öztürk
Aynal’ın yanı sıra; Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Sinop Üniversitesinden de öğre m elemanları ka ldı.
Afgan öğretmenlere verilen çocuk gelişimi ve okul öncesi eği me yönelik temel teorik ve uygulamalı
eği min, geçmişi Cumhuriye mizin kuruluş yıllarına dayanan ve bizzat Atatürk’ün de yer aldığı AfganTürk ilişkilerine olumlu katkı sağladığı da düşünülüyor.
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OMÜ GENÇLİK KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

O

MÜ Gençlik Topluluğu tara ndan bu yıl üçüncüsü
düzenlenen OMÜ Gençlik
Kültür–Sanat Fes vali’nin ilk günü;
TV Programcısı ve sunucu Simge Fıskoğlu, Oyuncu Timur Acar ve sosyal
paylaşım sitelerinde bulunan videolarıyla dinleyenlerden tam not almayı
başaran ve yayınlanan şarkıları ile klanma rekorları kıran Oğuzhan Uğur
söyleşisi ile başladı.
Üniversite söyleşilerinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirten
Simge Fıs koğlu, “Üniversite öğrencilerinin gösterdiği ilgi beni çok mutlu
ediyor çünkü önümüzdeki yıllarda
televizyonları izleyecek olanlar sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerin televizyonda
ne görmek istediğini anlamak benim için çok önemli. Televizyonculuk okumayıp bu alanda ilerlemek isteyenlere örnek olduğumu düşünüyorum. Televizyon haya yla ilgili her şeyi yaşayarak öğrendim.” şeklinde konuştu. Öğrencilerin sorularını samimiyetle cevaplayan
Fıs koğlu, sıcak tavırlarıyla dikkat çek .

Oğuzhan Uğur

Simge Fıs koğlu

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Timur Acar, iş haya yla ilgili bilgi verdi ve yatroya nasıl başladığını anla . Samsun’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten ünlü oyuncu, öğrencilerden gelen istek üzerine söyleşinin sonunda türkü söyledi. Kendisine yönel len
soruları cevaplayan Oğuzhan Uğur da esprileriyle öğrencileri kahkahalara boğdu. Öğrencilerden birisinin şehir dışında olan bir arkadaşının kendisine çok hayran olduğunu söylemesi üzerine Oğuzhan Uğur telefonla hayranı olan öğrenciyle konuştu.

Timur Acar
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eci
Ececan Güm

Fes valin ikinci günü, “Destek Yayınları Yazarları Söyleşi ve
İmza Günü” ile başladı. Tülay Demir, Selda Terek, Nuray Soyarı,
Duygu Özlem Yücel, Ertürk Akşun ve Destek Yayınları Sahibi Yelda
Cumalıoğlu OMÜ’lü okurlarıyla buluştular.
“Haya a en güzel şey insanın sevdiği işi yapmasıdır.” diyen
Destek Yayınları Sahibi Yelda Cumalıoğlu, “Sizlere örnek olması
açısından çok kısa bir şeklide yol hikâyemden bahsetmek is yorum. 15 yıl devlet görevinden sonra içimdeki potansiyeli ortaya
çıkaramadığımı fark e m. Sonra bir gün kendime dur dedim.
Hepinizin bunu yapmasını is yorum. Çevrenizin sizin kişiliğiniz
olmadığını bilmenizi is yorum. Kendime ne yapmak istediğimi
sorduğumda yazar olmak istediğimi fark e m ve bir gün çek ğim fotoğrafları izlerken yazmaya başladım. Kitabım bi ğinde
yayımlatacak hiç bir yayınevi bulamadım. Ancak pes etmedim. Bir gün, bir yayınevi
bana kitabımı basmak istediğini belir . O gün, haya mın en mutlu günüydü. Daha
sonra aynı yayınevi bana ortaklık teklif e . Kabul e m ancak bir süre sonra dolandırıldığımı anladım. Bütün bu olumsuzluklara rağmen asla yılmadım. Şimdi Türkiye’nin
en iyi 10 yayınevinden birine sahibim. Sizlere tavsiyem kimseden bir şey beklememenizdir. Bütün başarı sizin bileklerinizde.” şeklinde konuştu.

Me n
Tümer

Nuray Soyarı, “Ben kendini çoktan keşfetmiş biriyim. Bireysel gelişimimi paylaşmak bana haz ve huzur veriyor. Hayat bir armağan ve süresi yok. “İçindeki Gücün
Sırrını Keşfet” kitabım Türkiye’de yer etmiş olmasının yanı sıra, Türklerin yardımıyla
birçok yabancı tara ndan da keşfedilmiş durumda. Bu kitap benim 17 yaşında evimden ayrılıp kendi ayaklarım üzerinde durmamı ve reşit olmadan evlenişimi anlatan bir
kitap.” dedi.
Çorumlu olduğunu belirten Destek Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ertürk Akşun, “Benim için OMÜ’ nün özel bir yeri var çünkü ilk üniversite sınavıma burada
girdim. Gelirken üniversitenin çok değiş ğini ve geliş ğini gördüm.” dedi.
“Aranızda yazar olmak isteyen var mı?” sorusuna karşılık yanıt veren öğrencilerden birini sahneye alan Yelda Cumalıoğlu, öğrenciye ne tür yazılar yazdığına ve neden yazar olmak istediğine dair sorular sordu. Cumalıoğlu, bir kitap
yazdığını söyleyen başka bir öğrenciye de tavsiyelerde bulundu. Kendilerine
yönel len soruları samimiyetle yanıtlayan yazarlar, esprileri ve sıcak tavırlarıyla öğrencilerin beğenisini topladılar. İmza almak için bekleyen öğrenciler uzun
kuyruklar oluşturdular.
OMÜ Gençlik Kültür ve Sanat Fes vali Etkinlikleri eski Milli Futbolcu Tümer Me n ve Oyuncu Ececan Gümeci söyleşileriyle devam e .
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eski Milli Futbolcu Tümer Me n,
“Samsun ve OMÜ benim için çok özel bir yere sahip. Burada çok anım var.
Samsunspor’da oynadığım dönemlerde de bu salonda bulunmuştum. Heyecanımı mazur görün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim Beşiktaş’la tanındığım düşünülse de
ben Samsun’la Türkiye’ye mal olduğumu düşünüyor ve bunu böyle deklare etmekten hoşlanıyorum.” şeklinde konuştu. Herhangi bir
şekilde sahaya inmeyi düşünmediğini belirten ve heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Tümer Me n, futbol haya yla ilgili anılarını öğrencilerle paylaş ve öğrencilerden gelen soruları cevapladı.
Öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ececan Gümeci de oyunculuk haya nı anlatarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen
söyleşilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, Gençlik
Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Me n Eker ve Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan Atasayar da ka ldı. Söyleşilerin sonunda konuklara plaket takdim edildi.
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OMÜ 3. MEDYA ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

S

ağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Topluluğu tara ndan düzenlenen OMÜ Medya Ödülleri Töreni’nin
üçüncüsü, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş .

34 ayrı kategoride, 34 sanatçının aldığı ödüllerin yanı sıra; Erkan Yolaç-Tahsin Tuncalı Özel Ödülü, Mahmut Hekimoğlu-Sinema
Önur Ödülü, Halit Akçatepe-Yaşam Boyu Onur Ödülü, Şehrazat- OMÜ Onur Ödülü ve İrem Sak da Gençlik Kulübü Özel Ödülünü aldı.
Törenin sunuculuğunu Best Fm sunucularından Berkay Acar yap .
Ödüllerini Vali Hüseyin Aksoy, Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Me n
Eker’in ve OMÜ’lü akademisyenlerin elinden alan sanatçılara ayrıca OMÜ Resim Bölümü öğrencisi Caner Soylu tara ndan çizilmiş
olan sanatçıların kendilerine ait karikatürleri hediye edildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan Atasayar, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliği daha
önceki senelerden daha profesyonel bir şekilde organize etmeye ve sunmaya çalış k. Bu etkinliğin düzenlenmesi 8 aylık bir geçmişe
dayanıyor. Şunu da belirtmeliyim ki bu etkinlikleri biz öğrenciler yapmaktayız ve bundan ötürü oluşabilecek eksiklikler için şimdiden
özür diliyorum.” dedi.
Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Me n Eker konuşmasında, “Medya Ödülleri etkinliklerine başladığımızda bize
birinci geleneksel medya ödülleri diyerek espri yapmışlardı. Biz şu an bu etkinliğin üçüncüsünü gerçekleş rmekteyiz. Samsun’a a lan ilk adımlar hep başarılı bir sonuca ulaşmış r. Diğer bir adımımız da İlkadım Kampusümüzü, İlkadım Kültür Sanat Kampüsümüze
dönüştürmek oldu. Şimdi atmakta olduğumuz üçüncü bir adım ise; Samsun merkezli ‘Karadeniz Film Fes vali’ni gerçekleş rmekr.” dedi.
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Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Biz
OMÜ ailesi olarak büyük bir aileyiz. 50 farklı ülkeden 1.100 uluslararası öğrencimiz var. 40 bin öğrencimizle birlikte bu salonda ve farklı
salonlarda çok farklı etkinlikler düzenliyoruz ve bütün bu etkinliklerin
temelinde öğrencilerimizi emeklerini ziyadesiyle görüyoruz. Özellikle kültürel, sanatsal ve spor f faaliyetlerimizin neredeyse tamamına
yakınını öğrencilerimiz düzenliyor. Toplam 69 öğrenci topluluğumuz
var. Yine öğrencilerimiz kurdukları radyo kulübüyle bu etkinliklerimizi
radyo kanalıyla paylaşıyorlar. Bu etkinliğimiz de ayrıca üniversitemizin
web kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Onlara bir kez daha teşekkür
ediyorum. Bugünkü etkinlik sadece Medya Ödülleri Töreni ile sınırlandırabileceğimiz bir etkinlik değil. Bu etkinlik birkaç gündür devam

eden söyleşileri, sergileri, konserleriyle devam eden fes val havasında.
Gerçekten kültür-sanat etkinliği olarak karşımıza çıkıyor ve bu etkinliğin
her geçen yıl büyüdüğünü görmek onların bir arkadaşları, hocaları olarak da mutluluk veriyor. Sunucu arkadaşımız Oscar Töreninden bahse
ama sosyal medyaya bak ğımızda bizim OMÜ Medya Ödüllerinin trendinin daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Ha a kristal fare ödülleri biraz
rmanır gibi oldu ama geçen ay çok ciddi bir şekilde sosyal medyada
OMÜ Medya Ödülleri Töreni konuşuldu.” dedi. OMÜ Medya Ödülleri törenine sağlık nedeni ile ka lamayan Mehmet Ali Birand’ı da anan
Leblebicioğlu, “İlk Medya Ödülleri törenimize sağlık durumu nedeniyle
ancak canlı bağlan ile ka labilen, haberciliğin duayenlerinden, güler
yüzlü insan Mehmet Ali Birand’ı da saygıyla ve rahmetle anıyorum.
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Başta kulüp başkanı Ertan Atasayar’ı olmak üzere tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca etkinliğin koordinasyonunu sağlayan
Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Me n Eker’e ve katkıda bulunan, tüm
kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Üniversitemizin düzenlediği tüm etkinliklerde yanımızda olan Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy’a
şükranlarımı sunarım. Yoğun programlarına rağmen dave mizi kabul eden ve bizlerle birlikte olan siz kültür, sanat ve haber dünyasının seçkin üyelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ağırlamaktan
onur duyduğumuzu belir r, güzel bir gün geçirmenizi dilerim.” şeklinde konuştu.
Vali Hüseyin Aksoy da, “Gençlik Topluluğu tara ndan düzenlenen bu önemli etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle böyle bir etkinliği düzenledikleri için öğrencilerimize ve onların
dave üzerine buraya gelen siz değerli davetlilere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

2013 / Ocak-Şubat-Mart

Törende en iyi Talk Show ödülünü alan Beyazıt Öztürk (Beyaz)
seyircileri göstererek, “Sizlerle aramızdaki bu bir buçuk metrelik
yükseklik bir samimiye anla yor. Üniversiteyi bi reli 20 yıl olmasına rağmen. Üniversitelilerle bağlarımızın kopmadığına şükrediyorum Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler otobüslere atlayıp bizim programlarımıza geliyorlar. Bu bir insanın başına gelebilecek en
güzel şey. Onun için şimdi organizasyonu sağlayanlar bize geldiğimiz
için teşekkür ediyorlar. Ben şöyle söyleyeyim; bizi çağırmazsanız asıl
kötü. Onun için bizim buraya gelmemiz bir şükür yani. Bundan dolayı bu ödüllerin kıyme ni çok iyi bildiğimizi size bildirmek is yorum.”
diye konuştu.
Törende ayrıca OMÜ Müzik Eği mi Anabilim Dalı Öğre m Üyelerinden oluşan Trio Jazz grubu da mini bir konser verdi. Ödül Töreninin sonunda sanatçılarla birlikte kesilen pastanın ardından, fuaye
alanında verilen kokteylle etkinlik sona erdi.

3. OMÜ MEDYA ÖDÜLLERİ
123456789101112131415161718192021-

En iyi Haber Bülteni Sunucusu : Nazlı Öztarhan
En iyi Tar şma Programı : 32. Gün
En iyi TSM Sanatçısı : Mustafa Keser
En iyi THM Sanatçısı : Sümer Ezgü
En iyi Erkek Oyuncu : Erkan Petekkaya
En iyi Kadın Oyuncu : Wilma Elles
En iyi Fotoğrafçı : Mehmet Turgut (Video)
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Sadi Celil Cengiz
En iyi Yardımcı Bayan Oyuncu : Gupse Özay
Alanında En iyi Sporcu (futbol hariç) : Burcu Çe nkaya
En iyi Kadın Şarkıcı : Işın Karaca
En iyi Erkek Şarkıcı : Soner Sarıkabadayı.
En iyi Müzik Gurubu : Zakkum
En iyi Klip Yönetmeni : Taner Aydoğdu
En iyi Virütöz : Mine Cangal (Video)
En iyi Talk Show : Beyaz Show
En iyi çıkış yapan Albüm : Emina Sandal
En iyi çıkış yapan Sanatçı : Aynur Aydın
En iyi Radyo Programı : Serdar Gökalp
En iyi Dizi : Şubat
En iyi Yapımcı : Bülent Seyhan

222324252627282930313233-

En iyi Magazin Programı : D Magazin
En iyi Spor Spikeri : Atakan Kurt
En iyi Spor Programı : Maraton (Tümer Me n)
En iyi Eği m Programı : Üniversite Medya
En iyi Yılın Spor Haberi : Figen Civan (Vatan Gazetesi)
En iyi Yazar : Canan Tan
En iyi Kültür Programı : Erken Baskın (Oylum Talu
En iyi Senaryo : Alp Kamber (Kaybetmek Üzerine)
En iyi Komedi Dizisi : İşler Güçler
En iyi Prodüktör : Erdem Kınay
En iyi Spor Yorumcusu : Tümer Me n
En iyi Kısa Film : Alp Kamber

ONUR ÖDÜLLERİ
Erkan Yolaç
Mahmut Hekimoğlu
Halit Akçatepe
Şehrazat
İrem Sak

Yapılan oylamalar sonucunda yılın en iyi müzik grubu seçilen ZAKKUM ödül töreninin ardından OMÜ BESYO
Kapalı Spor Salonunda bir konser verdi. Grup gecede birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

30

- özenilen üniversite -

30

2013 / Ocak-Şubat-Mart

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü

44. TÜBİTAK- ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI SONUÇLANDI
44. TÜBİTAKOrta Öğre m
Öğrencileri
Araş rma Projeleri
Yarışması, Samsun
Bölgesi Ödül
Töreni, OMÜ
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde
yapıldı.

T

örene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu, İlkadım Kaymakamı Ahmet
Narinoğlu, İl Milli Eği m Müdürü Dr. Mustafa Cora, İlçe Milli Eği m Müdürleri, dekanlar, okul
temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ka ldı.

Doç. Dr. Kamil Işık

Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop
ve Tokat illerindeki ortaöğre m okullarımızdan,
2013 yılı yarışma dalları; Bilgisayar, Biyoloji, Temel
Fizik, Uygulamalı Fizik, Kimya, Matema k, Coğrafya,
Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih olmak üzere toplam proje başvurusu sayısı: 856 olarak gerçekleşmiş r. Bu
yarışmanın sağlıklı ve objek f bir şekilde yapılabilmesi için gerek üniversitemiz, gerekse bölgemizdeki
üniversitelerden, alanında uzman profesör, doçent
ve yardımcı doçentlerden oluşan değerli jüri üyeleri,
ön değerlendirme ve bölge sergi sürecinde, özverili
ve kıymetli katkılarıyla görev almışlardır.” dedi.

Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK OPY Samsun Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Kamil Işık şunları
kayde , “TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı (BİDEB) tara ndan, Ortaöğre m
Öğrencileri Araş rma Proje Yarışmaları 1969 yılından i baren desteklenmekte
ve sürdürülmektedir. Bu proje
yarışmalarına olan ilginin her
yıl katlanarak ar yor olması oldukça sevindirici bir durumdur.
Proje yarışmalarının amacı; öğrencilerimizi, araş ran, yorum
ve ekip çalışması yapabilen, bilgiyle donanmış kişiler olarak değişik alanlarda rekabet ortamına
hazırlamak, ülkemizin kalkınma
ve gelişmesinde rol alan özgüvenli lider şahsiyetler olarak yeş rmek r.

Doç. Dr. Kamil Işık konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür e . Işık,
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, jüri üyesi
akademisyen arkadaşlarıma ve hocalarıma, bölgemiz kapsamındaki İl Milli Eği m Müdürlüklerimize,
il ve ilçe Arge birimlerine, okul yöne cilerine ve
danışman öğretmenlerimize, Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığına, Tepe Otel yöne mine ve çalışanlarına, tüm değerli ka lımcılara ve ayrıca sürecin
her aşamasında özverili, gayretli katkıları olan sekreteryaya ve görevli rehber arkadaşlarıma, şahsım
ve TÜBİTAK-BİDEB adına teşekkürü bir borç bilirim.”
dedi.

Ülkemiz genelinde TÜBİTAKBİDEB’in web adresinden, ‘Online Başvuru’ olarak, 12 bölge
merkezine bu yıl toplam 7.401
proje başvurusu yapılmış r.
Samsun Bölgesini oluşturan;

Doç. Dr. Kamil Işık’ın konuşmasının ardından
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. TÜBİTAK
tara ndan bildirilen kontenjana göre birinci olan 22
finalist Samsun Bölgesini temsilen, 20-24 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan final
yarışmasına ka lacaklar.
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AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL YAŞAM
TOPLULUĞU YENİ FİDANLAR DİKTİ
OMÜ
Ağaçlandırma
ve Doğal Yaşam
Topluluğu Atakum
Fahre n Ulusoy
İlköğre m
okulunda
düzenlenen
ağaçlandırma
etkinliğine ka ldı.

E
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tkinliğe Atakum Belediye Başkanı Me n
Burma, Atakum İlçe
Millieği m Müdürü Recep Aktaş,
Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam
Topluluğu Akademik Danışmanı
Prof. Dr. Ergin Öztürk, OMÜ Çevre Düzenleme Müdürü Yılmaz
Taşova, Okul Müdürü Mehmet
Altunışık, Ağaçlandırma ve Doğal
Yaşam Topluluğu Başkanı Muhsin
Oğul, topluluk üyeleri, veliler ve
öğrenciler ka ldı.

Projemizin başlangıcından, fidan temini ve tüm
organizasyondaki gayre nden dolayı Okul müdürü
Sayın Mehmet Altunışık’a, fidanların dikim yerleri
ve fidan çeşitleri konusunda yardımcı olan Orman
Mühendisi Sayın Yılmaz Taşova’ya, fidan dikilecek
alanların kazılmasında emeği geçen topluluk öğrencilerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam
Topluluğu Akademik Danışmanı
Prof. Dr. Ergin Öztürk şunları söyledi: “Biz Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam
Topluluğu olarak, Üniversitelerimizdeki öğrencilerimizin çevre bilincini geliş rmek, çevreye, doğaya,
insanlara ve hayvanlara saygılı bir gençlik ye ş rmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar değişik alanlarda ağaçlandırma ve doğal yaşamla ilgili
çeşitli faaliyetlerinde bulunduk. Ağaç yaş iken eğilir
atasözünden hareketle, Milli Eği mdeki daha genç
öğrencilerimizin de bu faaliyetlere ka lmasının çok
daha anlamlı olduğunu düşünmekteyiz. Bugün, bu
düşünce ile, Fahre n Ulusoy İlköğre m Okulumuzun bahçesini, okulumuzun öğrencileri ile birlikte
yeşillendirmeyi, yeşille buluşturmayı gerçekleş riyoruz.

Ağaçlandırma etkinliğine ka lan öğrenciler de
fidanları dikmekten son derece mutlu olduklarını
ve fidanların bakımını kendilerinin yapacaklarını
söylediler.

- özenilen üniversite -
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REKTÖR AKAN 19 MAYIS LİSESİ
ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
“Başarıya İlkadım” projesi kapsamında, Rektör
Prof. Dr. Hüseyin
Akan, 19 Mayıs
Lisesi Konferans
Salonu’nda öğrencilerle söyleşi
yap .

İ

lkadım Kaymakanlığı ve İlkadım İlçe Milli Eğim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçen ve
eği mde başarıyı ar rmaya yönelik hazırlanan; “Başarıya İlkadım” projesi kapsamında, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 19 Mayıs Lisesi Konferans Salonu’nda öğrencilerle söyleşi yap .
Söyleşiye; İlkadım Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlkadım İlçe Milli Eği m Müdürü Davut Numanoğlu ve çok sayıda öğrenci ka ldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin tanı m filmiyle
başlayan söyleşide Rektör Akan, öğrencilik yıllarındaki anılarından söz e . Rektör Akan, “Üniversite
öğrenciliği çok zevklidir. Ben çok keyifli bir öğrencilik yaşadım. Sizler de yaşadığınızda anlayacaksınız.
Ben haya a iki şeyi insanda ararım; birincisi faydalı
mıdır? İkincisi ise, yap ğı işi en iyi şekilde yapabiliyor mudur? Bu iki şeye dikkat ederseniz mutlu olur,
aynı zamanda da başarılı olursunuz. Mümkünse
Türkçenin yanına mutlaka bir yabancı dil ekleyin.
Bu yabancı dil İngilizce veya Rusça olabilir. Üniversitemiz öğre m üyesi bakımından çok başarılı
ve yeterlidir. Yabancı ülkelerden gelen çok sayıda
öğrencimiz var. Kısaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi
çok uluslu bir üniversitedir.” dedi.

Konuşmasının ardından kendisine yönel len soruları da cevaplayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a, 19 Mayıs Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nur
İkiz çiçek takdim e . Daha sonra Rektör Akan,
1930 yılında kurulmuş olan Ondokuz Mayıs Lisesi
Müzesi’ni gezdi.

“Başarılı olmak çok para kazanmak demek değildir” diyen. Rektör Akan, “Yaşarken haya nıza
mutlaka mizah ka n. Haya ciddiye alın ama bir o
kadar da mizah ka n. Sizleri kendini birçok alanda
ispatlamış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesine bekliyoruz.” diyerek konuşmasına son verdi.
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OMÜ SAMSUN HUZUREVİNİ
ZİYARET ETTİ

O

MKAN ile OMÜ Fen Bilimleri Ens tüsü Öğrenci Temsilcileri Kurulu işbirliğiyle gerçekleşen ziyare e huzurevi
yetkililerinden bilgi alan OMÜ personeli ve öğrenciler
daha sonra huzurevinde kalan yaşlılara karanfil, çikolata ve tatlı
dağı lar.
Ziyare en duydukları memnuniye dile ge ren huzurevi sakinleri, “Bizleri her zaman ha rlayın” diyerek ha ra fotoğra çekrdiler.

OMÜSEM İNGİLİZCE PRATİK KURSU
DÜZENLEDİ

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eği m Merkezi (OMÜSEM)
tara ndan, Erasmus kapsamında yurt dışına gönderilecek
Üniversitemiz personeline yönelik olarak düzenlenen, “İngilizce Pra k Kursu” düzenledi.
Yaşar Doğu Beden Eği mi ve Spor Yüksekokulu Eği m Salonu’nda,
eği mci Thomas William Harvey tara ndan verilen kurs, ka lımcıların
İngilizce pra k düzeylerini ar rmayı hedefledi. Kursa devam eden ka lımcılara kurs bi minde“Ka lım Belgesi” verildi.

OMÜ 7. ROCK FESTİVALİ SONA ERDİ

F

es valin açılış konseri 8 Mart Dünya Kadınlar Günün dolayısıyla, Mulierum Vox (Kadının Sesi) grubu tara ndan verildi.

Mulierum Vox Grubu konser sonrası yap ğı açıklamada şunları
kayde : “OMÜ Rock Topluluğu’nun “Dünya Kadınlar Günü”nde düzenlemiş olduğu Rock Fes valinde kadınları temsilen yer almış olmak bizleri onurlandırdı. Bu özel günde kadının sesini duyurmamıza
yardımcı olan OMÜ Rock Topluluğu başta olmak üzere herkese çok
teşekkür ederiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”
Rock Fes valini her yıl düzenlemeye devam edeceklerini belirten OMÜ Rock Topluluğu üyeleri de kendilerini destekleyen herkese
teşekkür e ler.

34
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YENİ ANAYASA-DEMOKRATİK HUKUK
DEVLETİ

Doç. Dr. Osman Can

Düşünce ve
A lım Topluluğu
tara ndan
düzenlenen,
“Yeni Anayasa,
Demokra k
Hukuk Devle ”
konulu konferans,
İlahiyat Fakültesi
Konferans
Salonunda
gerçekleş .

K

onferansa konuşmacı
olarak Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Doç. Dr. Osman Can davet
edildi.
Açılış konuşmasını Düşünce ve A lım Topluluğu Başkanı
İsmail Özdemir yap . Doç. Dr.
Osman Can şunları şunları söyledi: “ Bugün anayasa
günü, bugün toplumsal sözleşme günü. Anayasanın
her konuyla ilgisi vardır. Bugün Türkiye yeni bir anayasa hazırlığı içerisindedir. Peki, yeni anayasa nedir? Yeni anayasa toplumun sözleşmesi demek r.
Toplumun kanaat önderleri ortak akıl yürüterek bir
sözleşme üzerinde hem fikir olursa bu yeni bir anayasayı işaret eder. Evet, Türkiye anayasasını arıyor.
Ortada bir anayasa var fakat yeni anayasa aranıyor.
Geçmişte yapılan bir anayasa var fakat bu anayasa
toplumun sözleşmesi üzerine mi kurulu, ya da özgür
iradeye mi bağlı bunu sorgulamak gerekir. Olması
gereken demokra k iradeye bağlı bir anayasadır.
Bu topraklar üzerinde iradeye bağlı bir çalışma
varsa bu sözleşmeye delalet eder. Anayasa ile sözleşme arasındaki ilişki nedir peki? Anayasa aslında
devlet teşkila dır. Hukuki bir me ndir. Bir anayasa
sözleşme üzerine kurulu değilse, bu bir anayasa mıdır?

ler bakımından yetersizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız mille ndir ama o egemenlik günümüz anayasasıyla işgal al ndadır. Anayasaları kim tasarlıyorsa
sonuç olarak o irade ortaya çıkar. Bunu bir fabrikaya benzetebiliriz. Ortada bir tasarı var ve siz bir
tara an hangi ürünü koyarsanız diğer tara an onu
takiben bir ürün çıkar.
Bu topraklarda bugüne kadar 5 tane anayasa yapıldı. Bu sayı Amerika’da 1, Yunanistan’da 6,
Fransa’da 18’dir. İlk anayasa çalışması Osmanlı döneminde yapıldı. Ortada bir sözleşme yoktu fakat
ayrımcılık içermiyordu. 1921 anayasası işgal döneminde toplumun kanaat önderlerine dayanarak
yapıldı. Mille n iradesini ortaya koyarak yapıldı.
1924 anayasası ise silah al nda yapılan bir seçimin
sonucudur. Ortada bir sözleşme yoktur. 1961 ve
1982 anayasaları da ayrımcı söylemler içerir.
Şimdi Türkiye yeni bir anayasa arıyor. Bizim
sözleşmemiz zaten var. 1921 anayasasında ortaya
çıkan sözleşme bizim temel aldığımız sözleşmedir.
Bize bir anayasa daya lmamalı, toplumun ortak bir
yapısı olarak ortaya çıkmalıdır.”
Konferans soru-cevap bölümünün ardından,
Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın, Doç. Dr.
Osman Can’a plaket takdimiyle sona erdi.

1982 anayasasına bak ğımızda ‘tamam bir sözleşme var’ diyebiliriz fakat devle n organlarının
tamamına yakını mille n iradesine bağlı değildir.
1982 anayasası darbe anayasasıdır. Yetkilendirme-

Konferansa; Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, dekanlar, öğre m üyeleri ve öğrenciler
ka ldı.
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GERÇEKLİK TERAPİSİNDE EVLİLİK VE
AİLE TERAPİSİ UYGULAMALARI
OMÜ Psikolojik
Danışmanlık
ve Rehberlik
Topluluğu
tara ndan
düzenlenen,
“Gerçeklik
Terapisinde Evlilik
ve Aile Terapisi
Uygulamaları”
konulu konferans,
OMÜ Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezi’nde
gerçekleş .

K

onferansa, Gazi Üniversitesi Eği m Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü Öğre m Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay konuşmacı olarak ka ldı.

Konferansın açılış konuşmasını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu Akademik Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Ha ce Kumcağız yap . Prof. Dr. Yaşar Özbay’a ka lımından dolayı teşekkür eden Kumcağız,
“Hocamızdan çok faydalanacağımızı ve çok şanslı olduğumuzu hissediyorum.” dedi.
Prof. Dr. Yaşar Özbay konuşmasında; “Geleneksel Yaklaşım, normal dışılık ve sınıflandırılması, kişinin
geçmişi/zayıf yönleri ile ele alınması, transferans yaşan larının önemi, insanın bilinçli ve amaçlı bir varlık
oluşunun göz ardı edilmesi, normal dışılığın kişiye sorumluluk alanı bırakmaması, davranış değişimine
yönelik olmaması (Ne yapılacağından çok ne olduğu vurgusu)”gibi konulara değindi.
“İnsan ve ih yaçlarını tatmine yönelik davranır. İnsanın temel mo vasyon kaynağı ih yaçlar ve isteklerdir.” diyen Özbay şunları söyledi: “Bu ih yaçlar tüm insanlar için aynıdır, yani evrensel ve nesneldir.
İstekler ise kişinin kendine özgüdür, yani özneldir. İnsanların istekleri ile çevreden ne elde e klerinin algılamaları arasındaki fark (frustra on) belirli davranışları ortaya çıkarır. İnsan davranışı amaçlı olup yapma,
düşünme, hissetme ve fizyoloji parçalarından meydana gelir. Bu amaçlılık kişinin frastrasyon düzeyini düşürmeye yönelik uyum çabasıdır. Yapma (Eylem), Düşünme ve Hissetme içsel süreçlerden ortaya çıkarlar
ve birbirlerinden ayrılmaz bir bütünü oluştururlar. Bunların çoğu kişi tara ndan seçilir. İnsanlar dünyayı
nasıl algılamadıklarıyla görür ve yaşarlar. İki düzey algılama vardır: Düşük ve yüksek. Düşük düzey algılar
durumlara veya olaylara ilişkin algılamalara işaret ederler. Yüksek düzey algılamalar ise bu durum ve olaylara ilişkin aﬀedilen değerlere işaret ederler.”
Seçme-Davranma-Sorumluluk (SDS) ilişkisine de değinen Prof. Dr. Yaşar Özbay, “İnsanlar seçmedikleri
üzerinde YAPMA eylemini gerçekleş rirken eylemin kendi varoluşlarına yönelik algılayamazlar. Seçme içsel odaklılığı vurgular. İnsanlar tüm davranışlarını içsel yönelimleriyle belirler ve gerçekleş rirler. Varoluş
öznesi olan EGO’nun temel besi kaynağı serbest iradi davranma ye sidir. Seçme bir serbes alanını gerekrir. ‘yapma’nın kişiye a edilmesi için ‘seçme’ ve kendinden olma gerekir. ‘Seçme’ serbes sinin eksikliği
başarı duygusunu azal r. Yetki ve sorumluluk birlikte düşünülür. Kişi yapmadıklarından sorumlu olamayacağı için davranış değişimi sorumluluğunu da alamaz.” şeklinde konuştu. Evlilik bir şirket gibidir diyen
Özbay, “ Evlilik ortaklık r. Ortaklık şirke r. Çıkara dayalıdır” dedi.
Konferansa: OMÜ Eği m Fakültesi PDR Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, öğre m üyeleri, öğrenciler ve davetliler ka ldı.
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DEMOKRASİNİN NERESİNDEYİZ ?
Düşünce ve
A lım Topluluğu
tara ndan, “En
Büyük Değer
İnsan” sloganıyla,
Gazeteci Yazar
Altan Öymen’in
konuşmacı olarak
davet edildiği,
“Demokrasinin
Neresindeyiz?”
adlı konferans
düzenlendi.

O

Altan ÖYMEN

MÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezinde düzenlenen konferansa; Atakum Belediye Başkanı
Me n Burma, öğre m üyeleri ve öğrenciler
ka ldı.
Açılış konuşmasını yapan Düşünce ve
A lım Topluluğu Kurul Üyesi Ragıp Sührap
Şahin, “Topluluk olarak, demokrasimizin
geçirdiği evrelere yakından tanıklık etmiş
olan çok önemli bir konuğu, Altan Öymen’i
ağırlamanın kıvancını yaşıyoruz. Evrensel bir
değer olan demokrasi, çoğunluğun istediğini
yapmak değil, bir tek kişinin bile hakkını koruyabilmek r.” dedi.

Gazeteci Yazar Altan Öymen yap ğı konuşmada, “Aranızda bulunmaktan mutluyum. Samsun en güzel şehirlerimizden biri. Bugün
daha iyi fark e m ki üniversiteniz Türkiye’nin en iyi üniversiteleri
arasında. Konferansın başlığı güzel bir soru, çünkü demokrasi birden
bire ulaşılacak bir hedef değil. Aslında hiçbir zaman tamamen eksiği
olmaksızın ulaşılabilecek bir hedef değil. Çünkü hem demokrasinin
kuralları gelişiyor, demokra kleşiyor, hem de zaman içinde mevcut
olan kazanımların bir kısmı da ileri gidiyor. O yüzden bu soruyu sık
sık sormamız gerekiyor. Demokrasi belki en iyi rejim değildir, fakat bundan daha iyisi bulunamamış r. Onun için demokrasinin
tamamının mükemmeliye nin var olduğu bir hedefe mümkün olduğu kadar yaklaşmak gerekir. Biz demokrasinin neresindeyiz?
Bunun için geçmişe bakıp bugünkü olayları da hesaba katmamız gerekiyor. Bizim demokrasiye geçişimizin uzun bir tarihi var. Bir
anayasanın var olduğu ilk tarih 1876 yılıdır. Abdülhamit zamanında, Kanun-i Esasi ile başlayan bu süreç çok kısa sürmüştür. Bu uygulama 31 yıl sonra sona ermiş r. Osmanlı Devle 1908’de meşru yet ilan edilene kadar mutlak bir padişah idaresi al nda kalmışr. Bütün özellikleriyle yani sansürüyle, sürgünüyle, cezaları ve bahşişleriyle mutlak bir yöne min al nda kalmış r. Bahşişleriyle
derken; bu mutlak idarenin özelliklerinden biridir. Metot olarak mutlak idarelerde iki unsur öne çıkar. Bir yandan sopa bir yandan
havuç göstereceksin denir. Sopa ceza, başkalarına ibret için, havuçsa sana tabi olmaları içindir. Bu 31 yıllık dönem demokrasinin
çok uzağında kalan bir dönemdir.” şeklinde konuştu.
“Türkiye’nin anayasalar tecrübesi vardır.” diyen Öymen, “Ülkemizde ortalama olarak her 4 senede bir seçim yapıldı. Anayasamız
1961 ve 1980 yıllarında olmak üzere iki defa değiş . Daha sonra
üzerlerinde değişimler oldu. Bu anayasalarının ge rileri olduğu
gibi götürüleri de var. 1924 anayasası lisan olarak iyi bir anayasaydı
fakat demokrasinin, insan hak ve hürriyetlerinin güvencesi yoktu.
Yani güvencesi olmayan bir anayasaydı.” dedi.
Konferans, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından, Atakum Belediye Başkanı Me n Burma’nın, Gazeteci Yazar
Altan Öymen’e plaket takdim etmesiyle sona erdi.
Altan Öymen, konferans öncesinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan’ı makamında ziyaret e .
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İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI
Uluslararası
İlişkiler Birimi
tara ndan,
üniversitemizde
öğrenim gören
uluslararası
öğrenciler
için konferans
düzenlendi.

O

MÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, “Aynı Dili Konuşmak,
İle şim ve İle şim Ça şmaları” başlıklı
konferansta, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğre m Üyelerinden Doç. Dr. Bozkurt Koç konuşmacı olarak yer aldı.
Konferansa; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir
Şişman, Ondokuz Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulundan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ensar Ağbal, öğrem üyeleri ve öğrenciler ka ldı.
Doç. Dr. Bozkurt Koç konuşmasında, “İle şim
nedir?”, “İle şim türleri”, “Kişilerarası ile şim sınıflaması”, “İle şim temel öğeleri”, “İle şim ça şmaları” gibi konuları görsel sunumla destekleyerek
anla . “İle şim sadece konuşmak değildir. İle şim ifade berraklığı gerek rir.” diyen Koç, “Etkili
bir ile şim sürecinde, ile şimin temel öğeleriyle
ilgili özelliklerin dikkate alınması gerekir. Bunlar;
bireysel, ortamsal, çevresel ve kültürel özellikler
ve toplumsal norm değerler olarak sıralanabilir.
Etkili bir ile şim sürecinde, bireyin nitelikleri, toplum içindeki yeri, düşünceleri, inanç ve tutumları,
rol ve statüsü hakkındaki bilgiler sağlanmalıdır.
İle şimde başlangıç yani ilk anın etkisi önemlidir.
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Yapılan araş rmalara göre, diğer insanlar hakkında
karar vermeye, onlarla karşılaş ğımız ilk 7 saniye
içinde başlarız. Bir ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar verme ortalama 4 dakika sürmektedir.
İlk etkinin insan üzerinde yara ğı ilk yargı, ilerleyen süreçte genellikle ön yargı olarak devem eder.
Etkili ile şim iyi bir dinleyici olmayı gerek rir. İle şim öğrenilebilir.” dedi. Doç. Dr. Bozkurt Koç konferansında kişilerarası ile şim ça şmalarının nedenlerine de değindi.
Konferansın sonunda Rektör Danışmanı Doç.
Dr. Bekir Şişman günün anısına Doç. Dr. Bozkurt
Koç’a plaket ve teşekkür belgesi takdim e .
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MEHMET ALTAN’LA KÜRESEL VİCDAN
KONUŞULDU
OMÜ
Düşünce ve
A lım Topluluğu
tara ndan
düzenlenen ve
Gazeteci Yazar
Mehmet Altan’ın
konuşmacı olarak
davet edildiği,
“Küresel Vicdan”
başlıklı Konferans,
İlahiyat Fakültesi
Konferans
Salonu’nda verildi.

A

Prof. Dr. Mehmet Altan

çılış konuşmasını yapan topluluk yönecilerinden Alperen Özmen, “Bizler en
başından beri, ‘En Büyük Değer İnsan’
sloganıyla hareket ediyor, yaşamanın ve yaşatmanın ölmekten daha değerli olduğuna dikkat
çekmek is yoruz. Zira davalar, fikirler ve emeller
gençlerin omuzlarında yükselir, gençlerin toprağa
düşmesiyle değil. En büyük değeri kardeşliğe ve
insanlığa a eden topluluğumuza hangi ideolojiden olursa olsun bütün
öğrenci arkadaşlarımızı
bekliyoruz. Yararlı bir
konferans olmasını diliyorum.” dedi.
“Samsun’un ne kadar geliş ğini, büyüdüğünü ve aslında ne kadar
güzel bir kent olduğunu
gördüm. Bu da beni oldukça sevindirdi.” diyen
Prof. Dr. Mehmet Altan,
“Bu vicdan meselesi içsel bir terazidir. Peki ben neden bu işe takıldım?
Endonezya’da çok büyük bir deprem sonunda
büyük bir tsunami oldu ve 200 bin insan öldü. O
facianın peşinde koşarken, oradaki bir Amerikan
üssünde bir alarm sistemi olduğunu ve işle lmediğini, işle lmesi halinde bütün bu insanların kurtu-
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labileceğini gördüm. Teknoloji insanların ölmesini
engelleyecek hale gelmiş olmasına rağmen vicdanın orada olmamasından dolayı o insanların ölümünün üstünden aklımı kurcalayan bir konu oldu.
Temelde vicdan peşinde koşarken bunun felsefenin bir dalı olduğunu, kendi içinde çok farklı yaklaşım ve tanımların içerdiğini bir kez daha gördüm.
Muhafazakâr ve inançlı
dendiği vakit benim aklıma tek tanım geliyor;
vicdan sahibi. Ama vicdanla Türkiye’dekilerde
dâhil bütün olup bitenlerin haya a karşılığının
birebir yansımaması da
aklımı kurcalayan başka
bir konu. Küresel Vicdan
adlı kitabımın çalışması
sırasında bu kavramın
aslında bir iç terazi gibi,
her adaletsizliğe, eşitsizliğe, vicdanın isyan
e ği noktada harekete geçen bir mekanizmadan ziyade, haya n
şekillendirdiği, zaman ve zemine göre etkilenen
bir duygu olduğunu gördüm. İnsan olmak muhteşem bir şey ama çok zor. Bu tür eğilimlerden insan
olma vas nı kaldırıp, alt özelliklerin üstünden hayata bakmak insan realitesini ortadan kaldırıyor. ”
şeklinde konuştu.
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“Vicdan çıplak r.” diyen Prof. Dr. Mehmet Altan,
“Eği me göre, çevreye göre, algıya göre, ülkeye göre,
vicdanın şekillendiğini gördüm. Daha önce yazdığım kitapta belir ğim gibi; din algısı eği m ar kça, sosyoekonomik konum geliş kçe değişiyor. Dünyada 57 Müslüman ülke var. Bu ülkelerin dünya nüfusundaki payı %25
ama 57 ülkenin dünya üre mindeki toplam payı %11
gibi çok küçük bir oran. Bu durum da bu coğrafyalarda
yoksulluk, i ş kakış ve büyük problemler çıkarıyor. Eğer
vicdan zaman ve zemine göre oluşuyorsa, sanayi döneminin bir vicdanı var demek r ancak o dönem çok yereldir. Yeryüzü sanayinin bi ği, dönüştüğü yeni bir çağa
gidiyor. Peki şimdi bütün yer küreyi kapsayan bir şekilde
değişen ve dönüşen dünyada, o yeni çağın vicdanını ne
oluşturacak? Eskiden toprak çok kutsaldı çünkü ilk başta
bizi toprak besliyordu. Haya devam e rmenin tek yolu
toprak . Zaman içinde toprağın değeri azaldı. Çünkü
yeni bir çağ oluştu ve işçi sını , sanayi geliş . Toplumlar,
üretken yapıyla başka bir noktaya geldiler. Dünyadaki sanayi anlayışı herkesi standartlaş rmak, aynılaş rmak r.
Bu yüzden eği m de meslekler de bi yor. Facebook’u bulan çocuğun mesleği mi var? İnsan beyni, insan beyninin buluşu dünyanın
en büyük zenginliğini oluşturuyor. Gençler Avrupa’da eği mli olmalarına rağmen işsizlikten mağdur. Bu bir işsizlik çağıdır. Klasik
anlamda ekonominin dünkü anlayışlıyla yürümesi sona eriyor. İnsan beyninin her buluşunun çok zengin olduğu, emek gücünün
niteliğini yi rdiği bir çağ başlıyor. Hayat o kadar hızlı akıyor ki; modern insan ânı ileride yaşıyor. Sizin açınızdan şöyle bir zorluk var;
bu çağ değişimleri bizim konuşmadığımız bir şey. Yani en zor dönem gençlik r çünkü psikologlara göre en fazla stres yaratan şey
belirsizlik r. En belirsiz dönemse gençlik, yani üniversite dönemi. Doğal belirsizliklerin dışında işin bi p buluşun ve rekabe n olduğu
bir yapı geliyor. Bu kadar değişen, belirsiz haya a aslında her şeyi komşu belirliyor. Komşu musallat oluyor, oğlun sınavı kazandı
mı?, kızın işe girdi mi? gibi sorularla anne babayı baskıya sokuyor. Başarı bizde komşunun bizim için ‘vay!’ demesi oldu. Biz, çocuklara esas ölçünün mutluluk olduğunu anlatmıyoruz. Komşudan ibaret yerel algının mutluluk olmadığını anlatmıyoruz. Çağın gelişip,
belirsizliğin ar ğı bu zamanda yetenekleri geliş rmek yerine, yeniçağa adım atmanızın da büyük bir zorluğu var. O yüzden bu yeni
dönem bu okulların bi ği, insanların birbirine benzeyerek değil, benzemeden yeni buluşlara imkân verecek, kapasitelerini ar racak
bir dönem olmalıdır. İnsan beyninin buluşlarının, fiili olarak paradan puldan, sermayeden, kol gücünden daha önemli olduğu bir
noktadayız. Türkiye’de vicdanı sistemin özü haline ge remeyiz çünkü paçamızı nasıl kurtarırız algısı o kadar derin ki; çok ürkek, çok
ikiyüzlü zaaflar var. ” şeklinde konuştu.
Konferans, soru- cevap bölümünün ardından, Prof. Dr. Mehmet Altan’a İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker’in plaket
takdim etmesiyle sona erdi.

UNUTULAN DEĞERLER

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı tara ndan düzenlenen, “Unutulan Değerler” başlıklı konferansa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan konuşmacı olarak ka ldı.

Prof. Dr. Semih Baskan

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pembe Salon’da düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Baksan, hekimlerin hastalarına son yıllarda yeterli zaman ayıramadığını söyledi.
Prof. Dr. Semih Baskan, “Ben 41 yıllık bir hekimim. Hocalarımız bize, ‘hastaları muayene ederken, tepeden rnağa
kadar muayene edilmesi gerekir’ derdi. Onun için de tabii
ki hastaya yeteri zamanın ayrılması gerek ğini vurgularlardı. Ama bugün, özellikle son yıllarda yoğun hasta talebiyle,
hastamıza yeteri kadar zaman ayıramamanın sıkın sını yaşıyoruz. Dolayısıyla 3 ya da 4 dakika içerisinde siz hastanın
ancak adını, soyadını, memleke ni, cinsini ve şikâye ni alabiliyorsunuz. Geride kalan zaman içerisinde belki de hastaya yeterince zaman ayırıp değerlendirmediğinizden dolayı bu defa
da gereksiz bazı tetkiklere başvuruyorsunuz. Geç ğimiz günlerde gazetelerde bazı yayınlar oldu. Bunları azaltmanın çıkış
noktası zaman ayırmak r. Bu sorunu sadece biz değil tüm çağdaş dünya ülkeleri yaşıyor.” diye konuştu.
Düzenlenen konferansa OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş, öğre m görevlileri, doktorlar ve
hastane personeli ka ldı.
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II. ABDÜLHAMİT HAN

K

onuşmacı olarak Prof. Dr. İhsan Süreyya
Sırma’nın ka ldığı etkinliğe Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Halis Ölmez ve Prof. Dr.
Mahmut Aydın, öğre m görevlileri ve çok sayıda
öğrenci ka ldı.
Osmanlı’da 2. Abdülhamit öncesi döneme değinerek konuşmasına başlayan Sırma, “Osmanlı’da
ik dar uğruna kimi şehzadeler öldürülüyordu. Fakat bazı padişahlar bunu yapmıyor ve şehzadeleri
bir odada tutsak ediyordu. Bu kafes uygulaması
olarak adlandırılıyordu. İşte 2. Abdülhamit de bu
uygulamaya maruz kaldı. 5. Murat’tan sonra 2. Abdülhamit tahta geçiyor. Mithat Paşa ve avanesi bir
anayasa ge rmek is yor. Fakat 2. Abdülhamit buna
hemen yanaşmıyor. Çünkü çok akıllı bir adam. Önce
inceliyor, kimi maddeleri çıkarıyor ve kimi maddeleri de kendisi ekliyor. Sonradan anlıyor ki, Mithat
Paşa’nın derdi demokrasi değil. 2. Abdülhamit bu
bilgileri ele geçirdiği zaman ise Mithat Paşa’yı hemen görevinden azlediyor. Bu belgeler İstanbul
Fransız Büyük Elçiliğinin Paris’e gönderdiği belgelerde mevcu ur. 2 Abdülhamit’in siyase barış üzerine idi. Savaşın karşısındaydı. Ha a şöyle der; ‘Ben
daima harbin aleyhinde bulundum. Bundan sonra gelecek oğullarıma nasihat ederim ki; az ya da
çok muharebeyle uğraşmasınlar. Galibiyet ge ren
harpler de malubiyet ile ne celenir.’ Abdülhamit’in
en önemli siyasetlerinden birini Panislavizm oluşturuyor. Bu siyaset ile tüm dünya Müslümanlarını
kendine bağladı. Bu gün hangi Ortadoğu ülkesine
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Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

OMÜ Kitap Topluluğu
tara ndan
düzenlenen “2.
Abdülhamit
Han” başlıklı konferans,
OMÜ Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleş .

gitseniz orada Abdülhamit’in bir izini bulursunuz.
Yani her Müslüman ülkesine mührünü basmış r.”
diye konuştu.
Konferans’ın ardından günün anısına Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez tara ndan Prof. Dr.
ihsan Sırma’ya plaket takdim edildi.
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İSTİKLAL MARŞI’NI ANLAMAK
OMÜ Türkçe
Topluluğu
tara ndan
düzenlenen
“İs klal Marşı’nı
Anlamak” başlıklı
konferans, Eği m
Fakültesi B
Blok Konferans
Salonu’nda verildi.

K

onferansa Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yeni Türk Edebiya
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurullah
Çe n konuşmacı olarak davet edildi.
“Bugün burada İs klal Marşı’nı anlamak ve
anlamlandırmak için beraberiz.” diyen Prof. Dr. Nurullah Çe n, “İs klal Marşı’nı anlama konusunda
birçok faaliyet var. Bunlar elbe e faydalı faaliyetler.
Milli Marşımızı heyecanla okumamız milli geleceğimizi güçlendirir. Bilinç, bilgi temelli olmazsa kalıcı
olmuyor. O yüzden Marşımızın bize verdiği heyecanı
temellendirecek bilgiyi edinmemiz ve Marşın arkasındaki zemini bilmemiz gerekiyor. Şiir dediğimiz
edebi me nler sadece duygusal tepkilerimizin ifadeye dönüş şekli değildir aynı zamanda bir sezgi, bir
heyecandır. İs klal Marşı hem bir duygu hem de kültür şiiridir. Mehmet Akif bu me ndeki her bir mısrayı bilerek, belli kaynaklara dayalı olarak yazmış r.
Rasgele sözler değildir. Marşımız bizim millet olarak
temel tabularımızdan biridir. Ortak mutabakat menimizdir. Millet olma süresinde oldukça işlevi olan
bir me ndir. Milli Mücadele’nin tam ortasında yazılmış r. Siyasi anlamda ülkemizi temsil edecek bir
marşa ih yaçtan doğmuş olsa bile mille mize büyük bir moral vermek için cesare kırılan mille mizi
cesaretlendirmek için yazılmış r.
Mille miz büyük bir moral çöküntüsüne girmiş. Arka arkaya girilen savaşlardan kötü sonuçlar
alınmış, taş üstünde taş kalmamış . Mehmet Akif
Milli Mücadele’nin ruhuna tercüman olmak için yazmış r. An emperyalist bir manifestodur. Mehmet
Akif bu milli mücadele sürecini içinde yaşamış bir
Türk olarak bu dönemi çok iyi anlıyor ve bu döne-
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min ruhuna tercüman olmak üzere marşımızı yazıyor. İs klal Marşı’nın temel kavramı is klaldir. Milli
mücadele bir mille n bütün değerlerinin korunması
geliş rilmesi ve kıyamete kadar yaşa lma mücadelesidir. Yani bu süreç bitmemiş r, devam etmektedir.
Bağımsızlık mücadelesi bir mille n kendi vatanında
kendi mille nde kendi idaresini hâkim kılmasıdır. İsklal kavramı budur. İs klal Marşı, an emperyalist
bir manifesto oluşunu ilk kelimesiyle ortaya koyuyor;
‘Korkma!’. Bu meseleyi anlamayan bazıları Mehmet
Akif’i eleş riyorlar, ‘İs klal Marşı korkma gibi olumsuz bir kelimeyle başlar mı?’ diye. Mehmet Akif hiç
bir kelimeyi rasgele kullanmamış r. Neden ‘korkma’
gibi olumsuz bir kelimeyle başladı bundan söz edelim. Mehmet Akif İslam tarihinin kültürel arka planını gayrişuurî olarak etkileyip yönlendirmiş r. İs klal
Marşı hem dini hem de milli değerlerimizi yansıtan
ve koruyan bir me ndir. Hem bayrak, hem vatan,
hem ezan, hem şahadet gibi hem dini hem milli biri
diğerine tercih edilemeyecek olan bu değerleri çok
güzel bir şekilde anla yor. Milli mücadele bir bayrak
mücadelesidir. Bayrak sıradan bir bez parçası değildir. Türk mille nin milli ve dini bütün değerlerinin
ve kimliğinin bir sembolüdür. Bu vatan semalarında sadece bizim bayrağımızın dalgalanıyor olması
sadece Türk iradesinin hakim olduğunu gösterir.
Başka bayrak varsa sizin iradenizin yanına başka bir
tane daha gelmiş demek r ki bu kabul edilemez bir
durumdur.” şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda Türkçe Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr.
Nurullah Çe n’e plaket takdim e . Dekanların, öğre m üyelerinin ve öğrencilerin ka ldığı konferans,
ha ra fotoğra çekilmesiyle sona erdi.
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KUTSAL METİNLERDE VE
KÜLTÜRÜMÜZDE HAYVAN HAKLARI
OMÜ Hayvan
Dostları Topluluğu
tara ndan
düzenlenen,
“Kutsal
Me nlerde ve
Kültürümüzde
Hayvan Hakları”
başlıklı konferans,
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezinde
gerçekleş .

Y

rd. Doç. Dr. Dursun Ali Tokel’in konuşmacı
olarak ka ldığı konferansa; öğre m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka ldı.

Konferansta Catherine Pinguet’ın yazdığı kitaptan alın lar yapan Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tokel
şunları söyledi: “Catherine Pinguet tara ndan yazılan İstanbul’un köpekleri isimli kitabı gördüğüm
zaman çok şaşırmış m. Ne olabilirdi ki bu kitabın
içinde? Yazar Ba ’da hayvanların acı çekip çekmediğine yönelik tar şmaların olduğuna değiniyor.
Yazarın tespi ne göre, Hris yanlara ve Yahudilere
hayvan hakları açısından bakıldığında durum hiç de
iç açıcı değil. Tevrat’tan ve İncillerden alın lar yapmış. Hele konu köpek olunca genellikle bir aşağılama var. Tevrat’ta köpeğin adı sık sık geçse bile suflî
bir yara k olarak geçer. İncil’de ise Yuhanna’nın vahi
metninde köpek ahlaksızlarla beraber tutulmuştur.
Bu anlayış hayvan ile insan arasındaki konulan bir
mesafeyi belir yor. Niçin hayvanların sevilmemesi
gerek ğini şöyle anla yor yazar: ‘Kilise hayvanlara duyulan sevgiyi tasvip etmiyor. Bunu Yaradan’a
duyulması gereken eksiksiz sevginin önündeki en
büyük engel olarak görüyor.’ Yani hayvanı sevmek,
Yaradan’a karşı bir isyan olarak görülüyor. 745 senesinde bir rahip kuşlarla köpeklerle oynadığı için
piskoposluktan a lıyor. Fakat yazar ekleyerek, ‘Bu
durum Ba Hris yanlarında böyledir. Doğu Hris yanlarında hayvana karşı ayrı bir merhamet vardır.’
diyor. Sonrasında yazar Kuran-ı Kerim’i araş rıyor
ve şaşırıyor. Diyor ki: ‘Diğer kutsal kitapların aksine,
Kuran-ı Kerim’de Allah köpeği aşağılamıyor. Aksine
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Ashab-ı Keyf’deki köpeği de sayıyor. İslamiyet’ten
önce Araplar arasında İnanılmaz bir şekilde hayvan
vahşe var. Mesela Arap susuyor, devenin damarını
kesiyor, kanını içiyor ve sonra geri dikiyor. İslam’ın
gelişiyle birlikte bu durum değişiyor. Hz. Muhammed bir deveyi ağlarken görüyor. Ona sorular soruyor ve sahibini çağırıp devenin ondan şikâyetçi
olduğunu, eğer bu şekilde davranmaya devam
ederse cennete giremeyeceğini söylüyor. Kuran-ı
Kerim’deki Enam suresinde geçen, ‘Yeryüzünde
debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş
is sna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir’
aye , İslamiyet’teki hayvanlara yönelik merhamen temelini oluşturuyor.”dedi.
Konferansın ardından günün anısına Yrd. Doç.
Dr. Dursun Ali Tökel’e Hayvan Dostları Topluluğu
Akademik Danışmanı Prof. Dr. Nurcan Çe nkaya ve
Topluluk Başkanı Yusuf Çe n tara ndan plaket ve
çiçek verildi.
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TOPRAĞIN ÜZERİNDEKİ
ZENGİNLİKLER
OMÜ
Düşünce ve
A lım Topluluğu
tara ndan
düzenlenen
“Toprağın
Üzerindeki
Zenginlikler”
başlıklı konferans,
İlahiyat Fakültesi
Konferans
Salonu’nda
gerçekleş .

Orhan Miroğlu

K

onuşmacı olarak Orhan
Miroğlu’nun davet edildiği konferansa; Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hüseyin Peker, öğre m görevlileri ve çok sayıda öğrenci ka ldı.
Açılış konuşmasını yapan Düşünce ve A lım Topluluğu Yönem Kurulu Üyesi Güvenç Dinç,
“Bugün burada olmamızın sebebi
sadece bir konferans değil; eziyet görmüş, i lmiş ve
hor görülmüş insanları anlamak ve empa kurabilmek r. Topluluk olarak ‘En Büyük Değer İnsan’ şiarıyla
çık ğımız bu yolda, bugün, 12 Eylül cuntası tara ndan
mahkum edilmiş, işkence görmüş, öldürülmek istenmiş bir demokrasi kahramanıyla beraberiz.” dedi.
Türkiye’nin geçirmiş olduğu siyasi dönüm noktalarını içeren video gösterimin ardından başlayan konferansta konuşan Orhan Miroğlu şunları söyledi: “Bugün
Samsun’da, hocalarımız ile birlikte burada buluşabiliyorsak, bu acıların paylaşılabildiğinin göstergesidir.
Türkiye’de ulusal medyada Kürt aydını olarak söz sahibi olabilecek üç beş kişiden biriyim. Türkiye büyük
bir değişimden geçiyor. Yakınlarda bir haber okudum.
Yakında Karadeniz’i Diyarbakır’a bağlayan bir tren projesi var. Bu barışın bir alt yapısı oluşturuluyor. Ben bu
Kürt meselesi için dışarıdan değil, içerden konuşan birisiyim. Benim kanaa m şu ki; bugün Türk ve Kürt toplumunda herhangi bir siyasi çözüme ikna etmek için
demokra k mücadele vermek tamamen meşrudur.
Bu meşruiye sarsan tek bir şey vardır; o da şidde r.
Kürt sorunundaki en önemli engellerden birini siyasi
grupların bu meseleye ulusal düzeyde kabul edilen bir
konu olarak bakmamaları oluşturuyor. Maalesef konu-

44

- özenilen üniversite -

ya par çıkarları acısından bakıyorlar. Bu ise kısa vadeli
günü kurtarmaya yönelik çözümleri beraberinde ge riyor. Bu süreçte CHP ve MHP daha yapıcı, daha etkili olmalıdırlar. Tabi bu tüm anlamıyla AKP’nin çözüm
planını kabul edecekleri anlamına gelmiyor. Onlar da
kendi çözüm planlarını oluşturmalılar ve kamuoyuna
bunları sunmalıdırlar. Bu meseleyi Samsun’da konuşmak ya da Diyarbakır’da konuşmak çok farklıdır. Bu,
konuşmacının bu konuya Samsun’dan bakarken farklı, Diyarbakır’dan bakarken farklı bir zihniyete sahip
olması değildir. Bu, birbirinden uzaklaşmış duygular
sebebiyledir. Bu sürecin en büyük açmazı Kürtler ile
Türkler arasındaki duygusal uçurumun var olmasıdır.
Bu konu üzerinde maalesef ciddi bir çalışma yok. İstanbul ve İzmir Belediye Başkanlarının Diyarbakır Belediye
Başkanını ziyaret etmeleri çok önemlidir. Tarafların birbirleri ile diyalogda olmaları, acıları beraber yaşadıklarını bilmeleri ve en önemlisi de çözüm adına ortak bir
ruh oluşturmaları bu süreçte kilit bir öneme sahip r.”

Soru- cevap bölümüyle devam eden konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, günün anısına Orhan Miroğlu’na
plaket takdim e .
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ŞEHİT ENVER
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Türk Dünyası
Araş rmaları
Topluluğu’nun
düzenlediği “Şehit
Enver” isimli
konferans, OMÜ
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezinde
yapıldı.

H

Enver Paşa ile ilgili şiir dinle si ile başlayan konferansın açılış
konuşmasını Topluluğun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu yap .
Hukukçu-Gazeteci-Yazar Nevzat Kösoğlu, “Biz bir aşiret değiliz,
aşiret devle değiliz” diyerek başladığı konuşmasında, 1. Dünya
Savaşı’nda başkomutan olarak cephede savaşan Enver Paşa’nın
haya nı anlılarını ve başarılarını anla . Kösoğlu, “Özellikle Enver paşa gibi kişilik sahibi olanları tanımak, yeni ye şen nesil için
son derece önemlidir. Kahramanlarımızı tanımalı, onlarla özdeşleşerek onlar gibi olamaya çalışmalıyız. Bu mübarek neslin bayrağını Enver Paşa taşımış r. Enver Paşa okul çağlarında çok uysal
ve terbiyeli bir öğrenciydi. Harbiye Mektebi’ni ikincilikle bi rdi.
Enver Paşa 3. Ordu’da stajını yapmak istedi ve orduya ka ldı. Burada çetelerle uğraşırken çok başarılı oldu ve etra nda başarısı
için ‘Enveriye tak kleri’ olarak duyulmaya başladı. Bu başarılar
kendisine pek çok madalya kazandırdı. Enver Paşa’nın bütün derdi çöküşte olan devle n nasıl kurtulacağıydı. Yılarca cephelerde
savaş . Enver Paşa Sarıkamış’ta ve 1. Dünya Savaşı’nda bulundu
ve kendisini ısrarla yanına çağıran Afganistan Kralı’nın yanına gitmeyerek Türkistan’da vatanı için savaşarak şehit oldu.” şeklinde
konuştu.

Hukukçu-Gazeteci-Yazar
Nevzat Kösoğlu

ukukçu-Gazeteci-Yazar Nevzat Kösoğlu konferansa konuşmacı olarak davet edildi. Konferansa; öğre m üyeleri ve öğrenciler ka ldı.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, Nevzat
Kösoğlu’na, plaket takdim e .
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İNSAN VE İKLİM
Kri k
Anali k Düşünce
Topluluğu
tara ndan
düzenlenen “İnsan
ve İklim” başlıklı
konferans, OMÜ
Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi
Pembe Salonda
verildi.

T

opluluğun düzenlediği ilk etkinlik olan konferansa; YÖK üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar
Şahinoğlu, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş,
dekanlar, öğre m üyeleri ve öğrenciler ka ldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet
Şen’in konuşmacı olarak davet edildiği konferansın açılış konuşmasını
yapan Topluluk Başkanı Harun Arslan, “Topluluğumuzun amacı; okulumuzda eği m gören arkadaşlarımızın kri k anali k düşünme kabiliyetlerini geliş rmelerine, eği m-öğre m hayatlarında ve meslek hayatlarının çeşitli yönlerinde daha verimli ve donanımlı olmalarını sağlamaya
yardımcı olmak r. Ka lımınız için teşekkür ediyor, başarılı bir konferans
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.
“Böyle bir topluluk karşısında konuşmaktan çok memnunum.” diyen Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen yap ğı konuşmada, “İnsanlar aydın ve
entelektüel arasındaki ayrımı yapamıyor. Entelektüel bilen, aydın ise
doğrusu olan insandır. Türkiye’nin sıkın sı aydın sıkın sıdır. Aydın, doğrusu olan ve onu savunan insandır. Bugün burada bu güzel topluluğun
davetlisi olarak kendimizi konuşup, birbirimizi anlatacağız. Günümüzde,
eşyanın ön planda olduğunu görüyoruz. Günümüzün problemi cüzdana
konması gereken şeylerin vicdana konmuş olmasıdır. Düşünce her şeyin
temelidir. Bu yüzden düşüncemizin güçlü olması gerekmektedir. Bizim
tarihimizi bizden olmayanlar yazdığı için evrensel değeri olan hiçbir şey
üretemediğimizi görüyoruz. Neyin peşinde koşarsak değerimiz o kadardır. Sonuç olarak önce insan olmamız gerekir.” dedi.
Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, “Biz neden yara ldığımızı, nereden gelip nereye gi ğimizi unu uk. Bugün Türkiye’de Müslümanlar kaça ayrıldı söyleyebilir misiniz? Bunu çözmeden başka sorunları çözemeyiz. Her birimiz sabah aynanın karşısına geçip
kendimize ‘insan ol!’ demeliyiz. Çünkü yeryüzündeki her şey bizim için yara lmış r. Biz hür insan istemiyoruz. Allah’ın insana
verdiği hür olma hakkı var. Öncelikle bu konuyu çözmemiz gerekir. ” şeklinde konuştu.
Konferans, Prof. Dr. Süleyman Ateş’in, Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’e plaket takdimiyle sona erdi.
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HOCALI SOYKIRIMI
Üniversitemiz
Uluslararası
İlişkiler Topluluğu
tara ndan İk sadi
ve İdari Bilimler
Fakültesi Konferans
Salonu’nda,
“Hocalı Soykırımı”
konulu konferans
düzenlendi.

K

onferansa; Azerbaycan Milli Elimler Akademisi Profesörü İlgar Niftaliyev, İk sat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fa h Yüksel, Uluslararası İlişkiler Topluluğu Akademik Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler
Birim Sorumlusu Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Mühendisilik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Öğre m Üyesi Prof. Dr. Azer A. Kasımzade, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Feride Kasımzade, Üniversitemiz
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, öğre m üyeleri, öğrenciler ve davetliler ka ldı.
Prof. Dr. Azer Kasımzade

Prof. Dr. Hüsrev Mennan

Prof. Dr. Hüsrev Mennan; “Ben Diyarbakırlıyım, Ermenilerin en fazla yaşadığı yerlerden biri de Diyarbakır’dır. Biz babaannemden bu olayları canlı
olarak çok dinledik. Ama bizim şu eksiğimiz vardı; biz hiçbir zaman yaşadıklarımızı insanlara anlatmadık. Yurt dışına defalarca gi ğimde bu konu hep
gündeme geldiğinde ve bunları anla ğımızda nelerin gerçek, nelerin yanlış
olduğunu anla ğımızda insanlar bizlere hak verdiler. Hepimize düşen görev
şudur: konumuzu iyi bilip iyi anlatmak. Neden Ermeni diasporası çok güçlü?
Her şeyde, her pla ormda kendi haklılıklarını anla rlar. Benim size önerim;
bulunduğunuz her pla ormda bizim haklılığımızı anla n ve Türk Mille ’nin
soykırım yapan bir millet değil, sömürgeci bir devlet değil, dost bir ülke olduğunu söyleyin.” dedi.
Azerbaycan Milli Elimler Akademisi Profesörü İlgar Ni aliyev yap ğı
konuşmada, “Azerbaycan Türkleri eski çağlardan i baren devletleşme ve
toplum olarak ayakta kalma adına tarihin çeşitli dönemlerinde onurlu mücadeleler vermiş r. Azerbaycan Türklerinin, zor bir jeopoli k bölgede, tüm
zorluklara rağmen, dünyanın önde gelen altmışı aşkın ülke ve kuruluşlarında
temsilcilikleri olan Cumhuriyetlerini kurdukları gibi, ilelebet yaşatacaklarına
da eminiz. Çek Cumhuriye Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi tara ndan,
Hocalı Katliamının “soykırım” olarak tanımlanmasına yönelik karar tasarısı
kabul edildi. Hocalı’daki soykırımın “insanlık suçu” olduğuna vurgu yapılan
tasarıda, soykırımın 21’inci yıldönümünde, “Çek Cumhuriye ’nin Azerbaycan Halkının acılarına ortak olduğu “ kaydedildi. Bilindiği gibi daha önce de
ilgili tasarı ABD New Meksika Eyale nde kabul görmüştür.

Prof. Dr. İlgar Ni aliyev
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Hocalı Katliamı’nın 21. yıldönümünde, Türkiye’nin Hocalı Katliamı’nı resmen tanımasını beklenmekte olup, bu konuda TBMM’de kanun tasarısı hazırlanmış r. Türk Ocakları
Başkanlığı, ‘Hocalı Katliamı’nın resmen bir katliam olarak
kabul edilmesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki soydaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olacak r. Hedefimiz Türk
Dünyası’nın birliğidir. Dilde, fikirde ve işte birlik için çalışan
herkesi alkışlarız. Ama bu doğrultuda çalışmayanları da mille n huzurunda eleş ririz.’ şeklinde açıklama yapmış r.”
dedi.
“Hocalıda katledilen sadece Azerbaycan insanı değil,
katledilen insanlık r aslında.” diyen Prof. Dr. Azer A. Kasımzade, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 1992 yılının 25 Şubat’ı
26 Şubat’a bağlayan gecede bölgedeki SSCB (Sovyetler Birliği) 366. alayının desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı
Azerbaycan’ın Hocalı ken nde sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan resmi rakamlara göre 613 insanı 11 saat gibi
kısa bir zaman içinde humharca katle . Katledilenlerin 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’den fazlası ise yaşlı olarak kayıt al na
alındı. 25 çocuk öksüz kaldı, 130 çocuk velilerinden birini kaybe . 487 kişi-bunlardan 76’sı çocuk-yaralandı. 1.275 kişi rehin
alındı, 150 kişinin kaderi halen belli değil. Hocalı şehri haritadan silindi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin
birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, kulakları, burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği tespit edildi.” şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, konuk İlgar Ni aliyev’e ve Feride Kasımzade’ye plaket
takdim e .

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA

İ

lahiyat Fakültesi öğre m üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz
Can, “Kudüs ve Mescid-i Aksa” başlıklı konferans verdi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Yılmaz Can, tarihsel süreç içerisinde Musevilik, Hıris yanlık ve Müslümanlık için kutsal sayılan
Kudüs’ün ve burada yer alan Harem-i Şerif’in önemine değindi. Süleyman Mabedi, Jüpiter Tapınağı, Kubbetü’s-Sahra
gibi isimlerle yeniden inşa edilen kutsal alanın, aynı zamanda
Müslümanların Kâbe’den önceki kıblesi ve Hz. Muhammed’in
Miraç yolculuğuna başladığı mahal olduğu hususuna dikkat
çeken Can, bu vesileyle Kubbetü’s-Sahra’nın 50 m kadar yakınında inşa edilmiş olan ve yanlışlıkla ‘Mescid-i Aksa’ olarak
isimlendirilen caminin gerçek ‘Mescid-i Aksa’ olmadığını ve
gerçek ‘Mescid-i Aksa’nın Kubbetü’s-Sahra’nın üzerine inşa
edildiği mahal olduğunu vurguladı.
Konferans, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin
Peker’in günün anısına Prof. Dr. Yılmaz Can’a plaket takdim
etmesiyle sona erdi.
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İSLAMDA ISLAH HAREKETLERİ
Sosyal Bilimler
ve Kültür Topluluğu tara ndan düzenlenen “İslamda
Islah Hareketleri”
başlıklı konferans
OMÜ İlahiyat Fakültesi Konferans
Salonunda verildi.

K

onferansa: Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin Peker, Sosyal Bilimler ve
Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr.
Osman Keskiner, öğre m üyeleri, öğrenciler ve davetliler ka ldı.
Diyanet İşleri Eski Başkanı ve Emekli Öğre m
Üyesi Prof. Dr. Süleyman Ateş’in konuşmacı olarak
davet edildiği konferansta Ateş şunları kayde :
“20’inci asrın ilk yarısına damgasını vuran Islâh
Düşüncesi; tarihi, başlıca prensipleri, temel doktrinleri, çağdaş Arap ve İslâm ülkelerindeki yansımaları açısından incelenmelidir. Kendilerini çağın
şartlarına göre yenilemeyen öğre m kurumlarını
ıslâh etmeyi, bilimsel çalışmaları güçlendirmeyi,
teknolojiyi güçlendirip yaygınlaş rmayı öğütlüyorlardı. Dini ve toplumsal ıslâh, bilim kitaplarını ve
öğre min ıslâhı, içişlerinin ıslâhı, gönüllerin ıslâhı
ve ıslâhın asıl temeli olan adâlet örgütünün ıslâhı.
Özellikle aşağıdaki konular, yenilikçilerin yoğunlukla üzerinde durdukları konulardır: Öğre m, Hukuk,
Tarikatler. Sünne e, sağlam hadisler kastedilir. Hadislerin çok sınırlı bir miktarı inanç konularında ve
hac, namaz gibi ibâdet konularında kanıt olarak
kullanılmış r. Sağlamlığı kuşku taşımayan hadislerin sayısı da bir düzineyi geçmez. O halde Müslüman, sağlamlığında herhangi bir suretle kuşku bulunan Hadisi kabul etmek zorunda değildir. Demek
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ki Kitâb ile aynı otoriteye sahib olan Hadîs ile, yani
tam anlamıyla sağlam Sünnet ile, Peygamber’in
sözü olduğunda kuşku bulunan Sünne birbirinden
ayırt etmek gerekir. Kuşkulu hadis, sağlam Hadîsin
otoritesine (gücüne) sahip değildir. Sağlam, güvenilir Hadislerin çok sınırlı olduğunu vurgulamakla
yenilikçiler, aslında dinin tek kaynağının Kur’ân
olduğunu belirtmek istemişlerdir. İslam insanlığın
yenilikçi prensibidir. Din ve şerîat olarak İslâm, önceki dinlerin ileri bir versiyonudur.” Ateş, Osmanlı
dönemindeki yenilikçi akımlara ve 1950’den sonra
Türkiye’deki dini açılım konularına değindi.
Konferansın bi minde Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mahmut Aydın, Prof. Dr. Süleyman Ateş’e plaket
takdim e . İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker de el yapımı ebru tablo takdim e .
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MEDYA VE SAMSUN

K

OMÜ İk sat
ve Siyaset Kulübü
tara ndan
düzenlenen “Medya
ve Samsun” başlıklı
söyleşi İk sadi
ve İdari Bilimler
Fakültesi Konferans
Salonu’nda
gerçekleş .

onuşmacı olarak Samsun Gazeteciler
Cemiye Başkanı İsmail Temiz’in davet edildiği etkinliğe, İk sadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fa h Yüksel,
öğre m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka ldı.

Konuşmasına Samsun’un neden genellikle
ulusal basında üçüncü sayfada yer aldığına değinerek başlayan Temiz, “Aslında sadece Samsun ulusal medyada üçüncü sayfada yer almıyor.
Türkiye’de İstanbul dışındaki iller üçüncü sayfada yer alıyor. 1980 yılından sonra gazeteler iş
adamlarının eline geçmeye başladı ve ilk tohum
burada a ldı. Bu durum genel yayın yönetmenlerini patrona yaranma yönünde bir yarış içine
soktu. Bu iş ise patronun ve şirketlerinin daha
ön plana çıkarılmasına ve buna yönelik haberler
servis edilmesine yol aç . Bu sırada da Anadolu’dan gelen haberler hep göz ardı edildi. Bu süreç hızla devam e ; 1985’den sonra
mesleğe a lan arkadaşlarımızda büyüklerinden ne gördüyse onu yap lar ve o şekilde ye ş ler. Böylelikle de onlar hep bir iş adamına veya bir kuruma bağlı olarak çalışmaya başladılar. Bu ise beraberinde holding bültenciliğini ge rdi. Süreç böyle devam edince
bu sefer yaygın basın dediğimiz gazeteler, İstanbul’dan care , Ankara’dan siyase aldı. Anadolu’ya ise taciz, tecavüz, cinayet, kaza,
bela gibi asayiş haberleri kaldı.” dedi.

Haberlere kuşku ile bakılması gerek ğini dile ge ren Temiz, “Vatandaşımız televizyonda ve ya gazetelerde bir haber görüyor ve
bunu doğru kabul ediyorlar. Sorgulamıyor ve bu sorgulamadan kabul e ği bilgiyi de paylaşıyor. Kendi sözü gibi kabul ediyor. Mesela
gazete haberine göre Hükümet Türkiye’deki işsizlik oranlarını açıklıyor. Peki gerçekte de o kadar mı? İşsizlik derken ne kast ediliyor ve
ne ölçüt alınıyor? Bir haberi okurken asıl sorulması gerekenler bunlar. Vatandaş is yor ki gazete bağımsız olsun. Peki gazete okuyor
musunuz? Hayır. Siz gazeteleri takip edip soruşturmazsanız gazeteler de patronlarının istekleri doğrultusunda haber yapmaya devem
edeceklerdir.” diye konuştu.
Söyleşinin ardından Gazeteciler Cemiye Başkanı İsmail Temiz’e İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fa h Yüksel
tara ndan ka lımı anısına plaket verildi.

D VİTAMİNİNİZİ ÖLÇTÜRÜN

T

ıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da düzenlenen konferansa; OMÜ Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Kenan Erzurumlu, çok sayıda cerrah ve doktor
ka ldı.
Prof. Dr. Semih Aydıntunç görsel sunumla desteklediği konferansında, cerrahi müdahaleleri ve
dikkat edilmesi gereken hususları anla . D vitamininin önemine değinen Prof. Dr. Semih Aydıntunç,
her vatandaşın D vitamini ölçümünü yapması gerek ğini belirterek, “Ülkemizde bu tahlil çok pahalı.
Sağlık Bakanlığının desteğiyle bu tahlilin yapılmasının ucuzlatması hastaların yararına olacak r.” dedi.
Konferansın sonunda kendisine yönel len soruları da cevaplayan Prof. Dr. Semih Aydıntunç‘a, Prof.
Dr. Kenan Erzurumlu tara ndan çiçek ve plaket takdim edildi. Erzurumlu, konferansın çok faydalı geç ğini belirterek Aydıntunç‘a teşekkür e .
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90. YILINDA LOZAN KONFERANSI VE
MÜBADELE PANELİ DÜZENLENDİ
Samsun
Büyükşehir
Belediyesi, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
ve İnönü Vak
işbirliğiyle
düzenlenen, “90.
Yılında Lozan
Konferansı ve
Mübadele” adlı
panel, Atatürk
Kültür Merkezi ‘nde
yapıldı.

P

anele konuşmacı olarak ka lan Türkiye’nin 2.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden
İnönü Toker, Lozan Antlaşması’nın 24 Temmuz
1923’de 12 devlet tara ndan onaylanarak Paris’te imzalandığını, görüşmelerin ise 20 Kasım 1922’de başladığını söyledi. Lozan Barış Antlaşması’nın önemli olduğunu
söyleyen Özden İnönü Toker, “İsviçre’nin Lozan şehrinde Lozan Barış Konferansı 20 Kasım 1922’de başlamış r.
Babam İsmet İnönü’nün o barış imzasının al na a ğı
Mustafa Kemal imzası benim için çok önemlidir. Sadece
benim için değil Türk mille için de önemlidir. O imzayla
Anadolu’ya barış geldi” diye konuştu.

Özden İnönü Toker

Lozan Barış Antlaşması’nın Kurtuluş Savaşını taçlandıran uluslararası bir belge olduğunu söyleyen Toker,
“Lozan görüşmelerinin öncesi, seyri ve Lozan Barış
Antlaşması’nın önemi hakkında toplumsal bilinçlendirme amaçlı bu etkinlikleri vakıf olarak, üniversiteler
ile birlikte konferans, panel ve açık oturumlar şeklinde
yapacağız.” açıklamasında bulundu.

vardı. Ortada bir Sevr var. Halen bizim mektep kitaplarımızda Sevr Antlaşması deniliyor. Ahmet Selaha n
Bey’in bu konuyla ilgili birçok makalesi var. Uluslararası
belgenin anlaşma hükmüne gelebilmesi için muhakkak
parlamento tara ndan onaylanması gerekiyor diyor.
Sevr, devletlerarası hukuk açısından bir antlaşma değildir.” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ha ada iki kez evlerine
misafir olduğunu söyleyen İsmet İnönü’nün kızı Özden
İnönü Toker, “O, herkesle kendini aynı seviyede tutardı. Kimseyi hor görmezdi. Bizlerle yemek yer. Bizlere
sürekli nasihatler verirdi. Ondan aldığım öğütleri hiç
unutmadım.” dedi.

Panelde ayrıca Prof. Dr. Nedim İpek, Doç. Dr. Önder Duman ve Doç. Dr. Bünyamin Kocaoğlu konuşma
yap . Düzenlenen Panele CHP Samsun Milletvekili
İhsan Kalkavan, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Özhan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör
Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Tekkeköy Belediye
Başkanı Haya Tekin, İl Milli Eği m Müdürü Dr. Mustafa
Cora, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi par lerin
ilçe başkanları ile çok sayıda davetli ka ldı.

Özden İnönü Toker’in konuşmasından sonra, “90.
Yılında Lozan Konferansı ve Mübadele” adlı panele geçildi. Panelin Oturum Başkanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ise konuşmasında, “Lozan, kuşkusuz birinci dünya
savaşını sona erdiren antlaşmalardan bir tanesidir. Biz
o aralarda Kurtuluş Savaşı yap k ve mücadeleyi başarıyla tamamladık. Ama ortada yapılmayan tek antlaşma

İnönü Vak Başkanı Özden İnönü Toker, eski Milli Eği m Bakanı Me n Bostancıoğlu ve beraberindeki
heye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü ‘de
ziyaret e . Heye kabul eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu,
OMÜ’de kampüs yaşamı ve eği m-öğre m konusunda
bilgi verdi.
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KAFKASYA’NIN İŞGALİ VE GÜNÜMÜZE
YANSIMALARI
Ka asya
Araş rmaları
Topluluğunun
düzenlediği,“
Ka asya’nın İşgali
ve Günümüze
Yansımaları”
konulu panel,
Eği m Fakültesi
B Blok Konferans
Salonu’nda
yapıldı.

P

anelde; İstanbul Ka asya Forumu Ak vis
Alper Kahraman, Guşips Dergisi Koordinatörü Kuban Kural ve bağımsız araş rmacı
Irma Kreıten konuşmacı olarak yer aldılar.
Programda, kısa film gösteriminin ardından
panele geçildi. Açılış konuşmasını yapan Ka asya
Araş rmaları Topluluğu Başkan Yardımcısı Furkan
Soyupak, “Üniversitemizde lisans ve lisansüstü eğim bazında Ka asyalı birçok insan var.” diyerek,
topluluğun bilgi aktarımı ve birliktelik amacıyla ortaya çık ğını belir .
Panelin ilk konuşmacısı olan Irma Kreiten,
“Akademik anlamda tehlikeli bir konu. Önyargılar
çok. Dünyanın her tara nda aynı önyargılar var.
Ka asya’ya gelince de aynı önyargılar mevcut. Anlatmak istediğim şey bu önyargıların neye dayanıyor olduğu. Rönesans döneminden önce Avrupa
kapalıydı ve bilgi yoktu. Yeni dünyanın keşfiyle çok
farklı yaşamlarla, bilgilerle karşılaş lar. Bu dönemde Rusya ilerledi. Ba dan örnekler alıp Ka asya’yı
sömürge al na almaya çalış . Aynı dönemde Kafkasya için iklim teorisi geliş rildi Çerkezler geri kalmış toplum olarak sayılıyordu. Zorlu doğa koşulları
nedeniyle dağlarda yaşıyorlardı. Ya yok olacaklar,
ya da Avrupalılar gibi düzlükte yaşayacaklardı. Düzlükte yaşamak farklı sorunları beraberinde ge riyordu. Soyguncularla baş etmek, düşmanla karşı
karşıya gelmek demek . Oysaki dağlar doğal kale
konumundaydı. Bugün ar k iklim teorisine inanmıyoruz.” dedi.
Irma Kreiten’in ardından söz alan Kuban Kural,
“Osmanlı döneminde Çerkezler bu topraklara soy-
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kırımdan kaçmak için geldiler. Her türlü faaliyetlerini gerçekleş rmek için burada birlik oldular. Cumhuriyet döneminde bunlar engellendi. Çerkezce
konuşmak yasaklandı. Çerkezler, Ruslar tara ndan
soykırımın ardından zorla sürgün edildiler. Soçi’nin
gerçek sahipleri Çerkezlerdir. 2006 yılında Ruslar
Soçi katliamının yapıldığı yeri olimpiyatlara aday
gösterdiler. Biz de Çerkezler olarak buna karşı geldik
ve imza kampanyası düzenledik. Çünkü insanların
atalarının kemikleri üzerinde oyunlar oynanmasını
istemedik. Fakat bütün çabalarımıza rağmen Soçi
olimpiyat şehri olarak kabul edildi. Soçi ile birlikte
Türkiye’deki Çerkez olmayan toplumlar komşularının, arkadaşlarının acısını paylaş lar. Soçi Çerkezler
içinse yüzleşme ve kimliklenme meselesi olmuştur.
Çabamız 150 yıl önce tarih sahnesinden silinen Çerkezleri ha rlatma, yeniden kazanma, Dünya’ya ve
Rus halkına Çerkezleri anlatma çabasıdır.” şeklinde
konuştu.
Son konuşmacı Alper Kahraman ise, “18. yüzyılda dünya halkları uluslaşırken Çerkezler soykırımla
karşı karşıya kalarak yok olmaya yüz tutmuştur. Çeçenistan ve Abhazya savaşları soykırımın acı örnekleridir. Türkiye henüz Soçi’nin durumunun farkında
değil. Gürcistan’da soykırım heykeli yapılması gibi
bazı adımlar a ldı. Fakat hüküme n değişmesiyle
Rusya yanlısı hükümet tara ndan bu plan rafa kaldırıldı. Çerkez kimliğinin gelişim süreci tehlikededir.
Ka as forumunun amacı bu gelişimi sürdürmek r.
Çerkezler olarak biz kendi özkaynaklarımıza ve gücümüze dönmek is yoruz.” dedi.
Öğre m üyelerinin ve öğrencilerin ka ldığı panel soru- cevap bölümüyle sona erdi.

PANEL
2013 / Ocak-Şubat-Mart

VAROLUŞUMUZDA KADININ ROLÜ
Psikolojik
Danışmanlık ve
Rehberlik Topluluğu
tara ndan
düzenlenen
“Varoluşumuzda
Kadının Rolü”
başlıklı panel, OMÜ
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi Mavi
Salon’da yapıldı.

E

tkinliğe; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, öğre m üyeleri ve öğrenciler ka ldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Topluluk Başkanı
Günay Balın yap .
Yöne ciliğini Prof. Dr. Kurtman Ersanlı’nın yap ğı panelde; Doç. Dr. Seher Balcı, “Geçmişten Günümüze Dünya Kadınlar Günü”, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut, “Çalışma Haya nda Kadın”, Yrd. Doç. Dr. Müge
Yılmaz, “Duygusal Şiddet”, Yrd. Doç. Dr. Ha ce Kumcağız, “Şiddete Dair Birkaç Şey” ve Yrd. Doç. Dr. Cem
Gençoğlu, “Bilgi, Bilinç ve İnanç Bağlamında Kadın”
başlıklı konuşmalarıyla yer ka ldılar.

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, “ ‘Şu dünyada iki büyük nime m var. Biri anam biri yârim. Biri beni var
eyledi, biri beni yar eyledi’ diyen şairin sözlerine
dikkat çekmek is yorum. Hem var eden, hem yar
eden kadına yapılan şiddet reva değildir. Bugün toplumun bu kanayan yarasını hocalarımızın sunumları
eşliğinde irdeleyeceğiz. Hepimiz için yararlı bir panel olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmasına bir şiirle başlayan Yrd. Doç. Dr.
Yaşar Barut, “Çalışma Haya nda Kadın” başlıklı konuşmasında, kadınların çalışma haya na ka lımının
tarihsel süreci ve kadınların siyaset mekanizmalarına ka lımıyla ilgili bilgiler verdi.

“Geçmişten Günümüze Dünya Kadınlar Günü”
başlıklı sunumunda 8 Mart
Dünya Kadınlar
Günü’nün nasıl ortaya çık ğını anlatan Doç. Dr. Seher Balcı Çelik, “Türkiye’de kadınlar günü ilk defa
1921 yılında ‘Emekçi Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaya başladı. 1857 yılında, New York’ta düşük ücretle 12 saat çalışan kadınların yap ğı yürüyüş ve
daha kısa çalışma saa , daha iyi gelir ve oy kullanma
hakkı için 1908’de New York’ta yürüyüş yapan kadınlar, 8 Mart’ın kadınlar günü olmasını sağlayan kilometre taşlarındandır. Dünya Kadınlar Günü kadın
haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığının

“Kadın olmaktan gurur duyuyor olsam da, zaman zaman kadın olmaktan utanç duyuyorum.
Şiddet, son yıllarda bizleri duyarsızlaş racak kadar
gündemde.” diyen Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz, “Duygusal şiddet hepimizin haya nda var ve yalnız kadın
erkek ilişkisinde mevcut değil. Şiddete maruz kalanların %90’ı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Fiziksel
şidde n yaraları zamanla iyileşiyor ancak duygusal
şiddet yaraları çok kolay iyileşen bir şey değil. Çok
küçük bir söz insan kalbinde çok büyük bir yara açabiliyor. Duygusal şiddet üzerinde durulması gereken
çok önemli bir konu.” dedi.
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ve bugünlere nasıl gelindiğinin ha rlanması için de
özel bir gündür. ” dedi.
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Yrd. Doç. Dr. Ha ce Kumcağız konuşmasında, “Şiddetle ilgili söylenecek çok şey, düzenlenmesi gereken çok panel var. Kadına yönelik şidde n tarihçesi 3.000 yıl öncesine gitmektedir. Türkiye’de her üç kadından birinin şiddet gördüğüne dair bulgular var. Her on
kadından biri gebeliği sırasında fiziksel şiddet görmektedir. Aile içi şiddet sadece fiziksel olduğu zaman zararlı değildir ve aile içinde
şiddet sadece kadınlara karşı değildir. Erkekler de sayıları az olmasına rağmen şiddete maruz kalabilir.” dedi. Yrd. Doç. Dr. Kumcağız,
“Şiddete Dair Birkaç Şey” başlıklı konuşmasının devamında ise aile içi şiddet durumunda yapılması gerekenler ve aile korunmasına
dair yasal haklarla ilgili bilgiler verdi.
Konuşmasına Yılmaz Güney’in “Yol” filminden bir kesit izleterek başlayan Yrd. Doç. Dr. Cem Gençoğlu, “ Kadına şiddet eği mli,
saygın ve statü sahibi olmakla çözülebilen bir durum değil. Toplumda kadın olmanın nasıl bir şey olduğuna bakmak is yorsak, toplumun kadınla ilgili algılarına bakmamız gerekiyor. Her birimizin zihninde oluşan algıyla modern haya nereye koyacağımızı bilmeliyiz.
Kadın hakika n yerine gücü tercih etmiş r. Bilinç meselesine bak ğımız zaman, insanın bilmediği şeyin bilincine varamayacağını
görüyoruz. Kadın için bilinç, sahip olduğu bilginin değerini yine kendisinin değerlendirmesidir. Bilginin bilince dönüşmesini anlatmaya çalışıyorum. Kadını tanımlarken duyguyla olan ilişkisini zayıflık işare olarak gösteriyoruz. Peki kadın merkeze aldığımız ideal
birey algısının bir ürünü olarak mı duruyor karşımızda? Bana göre evet. Peki kadını duygusal yönleriyle nasıl düşünmeliyiz? Ben bunu
da değer aktarıcısı olarak tanımlamak is yorum. Bu, bizim insanlığın geleceğine dair bir umut olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.
Panel, karşılıklı soru cevap bölümüyle sona erdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE:
NEDENLER, ÇÖZÜMLER

O

MÜ Kadın ve Toplum Uygulama
ve Araş rma Merkezi tara ndan
düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: Nedenler ve Çözümler” paneli Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonunda
gerçekleş .
Fen-Edebiyat Fakültesi öğre m üyesi
Doç. Dr. Kezban Çelik’in Panel Başkanı, FenEdebiyat Fakültesi Öğre m Görevlisi Yasemin
Yüce Tar ile Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı
Samsun İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı
Tuba Talay’ın panelist olduğu etkinliğe Samsun Cumhuriyet Savcısı Gökhan Öztürk, öğrem görevlileri ve çok sayıda öğrenci ka ldı.
Atatürk ve şiddet sonucu haya nı kaybeden
kadınlara yönelik bir dakikalık saygı duruşu ve
İs klal Marşının ardından etkinliğe geçildi.
Açılış konuşmasını yapan OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araş rma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlknur Avcı, “Omuzlarımızda bu
önemli vazifenin ağırlığını hissetmekteyiz. Bizde projelere dayalı Samsun’un tüm kamu ve yerel örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışmalar
yürütmeyi planlamaktayız. Allah utandırmasın, yanımızda ve yardımcımız olsun.” dedi.
KOZA Şiddet önleme ve İzleme Merkezleri’nin kuruluş amaçlarına değinen Uzm. Tuba Talay, “Şiddet mağduru olan kişilerin varsa
çocuklarının şidde en arınmış bir yaşama kavuşabilmeleri için devle n ilgili kurumları ile birlikte çalışıyoruz. Bunun için KOZA Şidde
önleme ve izleme Merkezi’nde şiddet olgusunun nedenleri ve sonuçları dikkate alınarak şiddetle tek elden çok yönlü bir mücadeleyi
hedefliyoruz. Yap ğımız bu faaliyetlerimizde gizlilik temel prensiplerimizden birini oluşturuyor. Bizim en önemli farklılığımız mağdur
olanların bize geldikleri zaman karşılarında uzman kişileri bulmalarıdır. Böylelikle daha etkin çözümler alıyoruz.” diye konuştu.
Şidde n temelinin ik dar ilişkilerine dayandığını vurgulayan Öğre m Görevlisi Yüce Tar ise, “Biz hep kadına yönelik şidde en bahsediyoruz, fakat bunu kaynağının nereden geldiğini tam olarak bilemiyoruz. Yoksulluktan mı, alkolden mi, cahillikten mi? Bu konuda kafamız karışık. Şiddet İk dar ilişkilerinde ortaya çıkıyor. Ebeveyn ile çocuğu arasında yöneten ile yöne len arasında bu hep var. Bu durum
kadına yönelik şidde e de karşımıza çıkıyor. Eğer iki cins arasında ik dar mücadelesi varsa bu durumun içinde şiddet potansiyeli vardır.
Bu açıdan yapılması gereken iki cins arasındaki bu ilişkilere ik dar ilişki olarak değil eşitler arasındaki ilişkiler olarak bakmak gerekir.”
dedi.
Farklılıkların eşitsizliğe zemin hazırlamaması gerek ğini vurgulayan Panel Başkanı Doç. Dr. Kezban Çelik, “ Farklılıklar haya mıza
güzellik katan şeylerdir. Farklılık beraberinde sadece üstünlük-zayıflık ilişkisini ge rmemelidir. Medya Kadına yönelik şiddet konusunda
öyle bir dil kullanıyor ki, insanlar oh iyi olmuş, zaten kadında şunları şunları yapmış diyor. İnsanlar da bu haberlerden cesaretler alıyorlar
ve şiddete başvuruyorlar.” dedi.
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MADDE BAĞIMLILIĞI
OMÜ Sürekli
Eği m Merkezi
(OMÜSEM)
tara ndan
düzenlenen
“Madde
Bağımlılığı”
başlıklı panel,
Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi
Mavi Salon’da
yapıldı.

T

ıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğre m Üyesi Prof. Dr. Yıldız Pekşen, Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğre m
Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kesim, Tıp Fakültesi Psikiyatri
Ana Bilim Dalı Öğre m Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rifat
Şahin ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü Güven Karaman’ın
konuşmacı olarak yer aldığı panele; öğre m üyeleri
ve öğrenciler ka ldı.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğre m
Üyesi Prof. Dr. Yıldız Pekşen, “Bağımlılık, beyinle
madde arasında bir etkileşim oluşması ve bunun
sonucunda bazı etkiler göstermesidir. Bu etkiyi elde
etmek için istek doğuyor, madde alınamadığında da
yoksunluk doğuyor. Yoksunluk, maddenin alımının
azal lması ya da alınmaması durumunda ortaya
çıkıyor. Bu duruma madde bağımlılığı diyoruz. Aynı
etkiyi alabilmek için giderek dozun ar rılması gerekiyor, bu duruma ise tolerans deniyor. Madde bağımlılığı sonucunda ruhsal sorunlar ortaya çıkıyor.
Kişinin madde bağımlılığını maddeyi almak için gösterdiği belir ler belirliyor. Maddenin kötüye kullanımı; kişinin maddeyi yanlış dozda veya yanlış şekilde
alması durumuna denmektedir.” şeklinde konuştu.
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğre m
Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kesim “Bağımlılık, maddeyle
beyin arasında oluşan etkileşimden doğan biyolojik
bir olaydır. Bağımlılık sınıflandırmasına bak ğımızda
psişik ve fiziksel bağımlılık başlıklarını görmekteyiz.
Maddenin sürekli alınması arzusuna psişik bağımlılık, bedenen duyulan isteğe de fiziksel bağımlılık denir. İkisinin de bir arada olduğu durumlara tutkunluk denilmektedir. Çay, kahve veya sigara gibi hafif
bağımlılıklar, psişik bağımlılıklardır. Tolerans her
madde için gelişmez ama özellikle beyni etkileyen
maddelerin alımında gelişiyor. İnsanlar birçok şeye
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bağımlı olabiliyorlar. Uzun süre madde alımında beyinde buna bağlı bir denge gelişiyor ve kişi maddesiz
kalamıyor. Madde alımı kesildiği takdirde yoksunluk
belir leri ortaya çıkıyor ve denge bozuluyor.” dedi.
“Psikiyatrik açıdan madde bağımlılığı üzerinde
konuşmak is yorum” diyen Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı Öğre m Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rifat
Şahin, “İrade bir insanın bağımlı olmasına engel
olamaz çünkü bağımlılık maddenin kimyasal özellikleriyle ilgilidir. İrade o maddeden uzak kalma kısmında gereklidir. Bağımlılığın, ‘belki kullanırım’, ‘bir
kereden bir şey olmaz’, ‘bir daha asla’, ‘ben bağımlı
olmam, istersem bırakırım’ gibi evreleri var. Bu her
daim başa dönen bir kısırdöngü şeklindedir. Bağımlılık süreci maddenin kullanıldığı ortamlara girmekle
başlıyor. Bir kez denedikten sonra bir daha kullanmayacağını düşünen kişiler, tekrar deneme isteğiyle madde alımına devam ediyor. Bırakabileceğini
düşünen kişiler maddeye duyulan isteğin giderek
artması ve engellenemez hale gelmesiyle maddeye
bağımlı hale geliyorlar.” dedi.
“Sunumumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum” diyen Narko k Şube 4. Sınıf Emniyet Müdürü
Güven Karaman ise, “Bizim için gençlik çok önemli.
Eği m kurumlarındaki öğrenciler bizim geleceğimiz
olduğu için elimizden geldiğince bulunmak durumundayız. Bizim madde bağımlılığıyla olan mücadelemiz arz ve talep boyutuna yönelik. Bağımlılık
bir süreç r. Ağır maddeler merkezi sinir sistemine
zarar verdiği kadar, dışımıza da ciddi zararlar veriyor.
Gençlere en büyük tavsiyemiz maddenin bulunduğu ortama girmemeleridir.” şeklinde konuştu.
Panel , karşılıklı soru cevap bölümüyle sona
erdi.
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NECİP FAZIL’I ANLAR GİBİ OLMAK

A

k f Üniversiteliler Topluluğu tarandan düzenlenen, “Necip Fazıl’ı
Anlar Gibi Olmak” başlıklı etkinlik,
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi
Salon’da düzenlendi.
Etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ
Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir
Selçuk, dekanlar, öğre m üyeleri ve öğrenciler ka ldı. Etkinlikte ka lımcılara, Necip Fazıl
Kısakürek tara ndan hazırlanmış olan “Büyükdoğu Gazetesi”nin bir örneği dağı ldı.
Açılış konuşmasını yapan OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, “Bu kadar edebiyatçı varken bu etkinliğin açılış konuşmasını bir Tıp Fakültesi hocasının yapmasını yadırgayabilirsiniz. Öğrenci arkadaşlar benim üstatla olan ilişkimi öğrenip bana bu tekli e bulundular ve ben de büyük bir mutlulukla kabul e m.
Rahmetli üstadı şimdiye kadar şairliği ve diğer bütün sıfatlarıyla değerlendirdik. Ancak insan olarak
Necip Fazıl nasıl biri bunu hiç konuşmadık. Salonu çok dolu görüyorum. Bu demek oluyor ki Necip
Fazıl bu ülkeye pek çok şey vermiş.” şeklinde konuştu.
Ney dinle si eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek’in biyografisinin okunmasının ardından, Prof. Dr.
Celal Tarakçı yöne ciliğindeki; Prof. Dr. Hüseyin Akan, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Şahin Köktürk,
Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ve Öğre m Görevlisi Sıddık Akbayır’ın konuşmacı olarak ka ldığı
panele geçildi.
Panelin yöne cisi Prof. Dr. Celal Tarakçı, “Edebiya mızda büyük isimler vardır. Necip Fazıl bunlardan biridir. Haya inişlerle çıkışlarla doludur. Mille mize mal olmuş bir kişidir. Bu nedenle de
sık sık yapılan etkinliklerle anılmaktadır. Bir hoca gibi pek çok insan ye ş rmiş r.” Diyerek ilk sözü
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a verdi.
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Prof. Dr. Mustafa Bekir
Selçuk

Ak f
Üniversiteliler
Topluluğu tara ndan
düzenlenen, “Necip
Fazıl’ı Anlar Gibi
Olmak” başlıklı
etkinlik, OMÜ
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi Mavi
Salon’da düzenlendi.
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Prof. Dr. Hüseyin Akan
yap ğı konuşmada, “Benim
üstadla tanışıklığım 1970 senelerine denk geliyor. Abimin
İstanbul’dan ge rdiği bir bavul kitabı okumamla başladı
tanışıklığım. Daha sonra “Büyükdoğu” nedir bunu anladım.
1990’lara kadar Türkiye’de
egemen bir edebiyat ik darı
vardı. Bunlar bir edebiyatçıyı
isterlerse meşhur eder isterlerse yok sayarlardı. Bu ik dar
dışında var olmak neredeyse
imkansızdı. Necip Fazıl’dan bir
yazı veya şiir alıp yayınlamak o
zamanki dergiler ve gazeteler
için çok önemli bir durumdu.
Yeni Cumhuriye e bazı nefret
noktaları vardı. Bunlar; “Kızıl
Sultan” ve “Vatan Haini” idi. Bu
isimleri özellikle söylüyorum çünkü Necip Fazıl bunlardan başladı. Kızıl Sultan’ı, “Büyük Hakan” lakabıyla bir kitapta yazdı. Vatan
haini Vahde n’e “Vatan Dostu” diye bir kitap yazdı. Egemen anlayışın nefret edilmesini istediği insanları kitaplarında objek f
olarak değerlendirdi ve bunları utanarak yapmadı. Biz haklı olsak bile utanarak, ezilerek savunan bir toplumuz. Necip Fazıl’da bu
ezikliğin zerresi yoktu. Her inandığını yüksek sesle savunurdu. Dolayısıyla bu herkesin cesaret edeceği bir şey değildi. Kitaplarına
karşı yazılan bir kitaba fazlasıyla ka ldığını söylediği de oldu. Bence Necip Fazıl’ın en büyük özelliği bir anda kimsenin söylemeye
cesaret edemediği bazı nefret totemlerini tahlil etmesiydi. Necip Fazıl’ın bütün haya boyunca şunu tespit e m. Necip Fazıl’da
bir ö e var ve bu ö eyi iki şekilde görüyorum. Birincisi çok üst düzeyde bir sanata sahip birisi olarak yere göğe konmazken, farklı
ve yazınsal dünya ik darının kabul etmediği şeyleri söylediği için bir anda yok sayıldığı kesime bir ö e duydu. Önce kendisini
yere göğe koymayıp daha sonra aforoz etmeleri onlara karşı bir nefret yara . Daha sonra kendisini kucaklayan Anadolu insanına
kendisini yeterince anlamayıp, yeterince kıymet vermedikleri için de ö e duymuştur. Necip Fazıl tek başına bir okuldu. Kendisini
rahmetle anıyorum.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Şahin Köktürk; “Necip Fazıl Aynasından Yunus Emre” konusu ile Necip Fazıl’ın kolay kolay hiçbir şairi beğenmediğini
ama Yunus Emre’ye övgü ve hayranlık belirten iki şiir bir de Yunus Emre adlı yatro oyunu yazdığını belirterek, necip Fazıl’ın Yunus
Emre’yenin dehasına duyduğu hayranlığı vurguladı.
Prof. Dr. Şaban Sağlık, Necip Fazıl’ın “Edebiyat Mahkemeleri” adlı kitabından, edebiyatçıları nasıl yargıladığı ve verdiği hükümler üzerinde durdu. Sağlık, Necip Fazıl’ın ‘Rapor’ ve ‘Çerçeve’ adlı eserleri ve ha ra kitaplarında ülkemiz siyasetçileri hakkında da
eleş rilerde bulunduğunu belir .
Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel; “Dünyanın büyük fikir, düşünce, sanat adamları daima bir medeniyet projesi ileri sürerler. Bizim
ülkemizde ise Necip Fazıl bunlardan biridir. Hem sanatkâr, hem düşünce insanı olması dolayısıyla dünyadaki en büyük medeniyet
eleş rmenlerinden biridir. Ba medeniye ni temelde maddeyi kazanıp ruhunu kaybetmekle eleş rmiş r. Ona göre ba medeniye nin üç temel direği vardır. Eski Yunan, eski Roma ve Hıris yanlık. Bizim temellerimizde bu olmadığı için biz onlara ancak
taklit mesabesinde kalırız. Necip Fazıl ülkemizde sağcı solcu demeden her mahfilde anılması gerekir. Zaten çok az düşünce insanına sahibiz. Bunları da ideolojik gerekçelerle kaybetmeyelim. Necip Fazıl, ‘Devler gibi eser vermek için, karıncalar gibi çalışmak
gerekir’ demiş r. Bugün ülkeyi yöneten kadrolar onun karıncalar gibi çalışmasının bir ürünüdür. Dolayısıyla kaybediyormuş gibi
görünmesine rağmen, Necip Fazıl’ın mücadelesinin ne büyük bir zaferle ne celendiği meydandadır” dedi.
Öğre m Görevlisi Sıdık Akbayır ise; Necip Fazıl’ın haya ndaki ve sana ndaki eksi ve ar lara değindi. “Becip Fazıl; mükemmel
bir şair, zayıf bir romancı, başarılı bir yatro yazarı, zayıf bir hikâyeci, muhteşem bir tar şmacı-demagog, sıradan bir denemecidir.
Sıradan bir insanı bile bir sözü, bir hareke , bir tavrı ile yargılamak doğru değilken, Necip Fazıl gibi büyük bir şahsiye bir gazete
haberi, bir ödenek meselesi, bir tutarsızlığıyla değerlendirmek her şeyden önce bir insafsızlık r. Necip Fazıl bir denizdir. Her deniz
gibi sığ ve derin yerleri vardır. Necip Fazıl bir evliya değil, her şeyden önce bir şairdir.” şeklinde konuştu. Panelin sonunda Prof. Dr.
Celal Tarakçı Necip Fazıl Kısakürek’in “Kafiyeler” adlı şiirini okudu.
Panelin ardından “Serdar Tuncer Şiir Dinle si” etkinliği gerçekleş . Etkinlik, düzenlenen kokteyle sona erdi.
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SANAT VE SİYASET
Sosyal Bilimler
ve Kültür Topluluğu
Tara ndan
düzenlenen “Sanat
ve Siyaset” isimli
panel, OMÜ
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde
gerçekleş

C

umali Ünaldı, Mehmet A lla Maraş ve Necme n Evci’nin
konuşmacı olarak yer aldıkları etkinliğe; Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mahmut Aydın, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahatn Özyurt, Fen-Edebiyat fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, Rektör
Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, öğre m üyeleri ve çok sayıda öğrenci
ka ldı.
Konuşmasında sana n doğanın taklidi olduğuna değinen Mehmet
A lla Maraş, “Evrenin baştan başa bir sanat eseri, olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla sanatla uğraşanlar doğaya bakarak kendi sanatlarını icra
ediyorlar. O sonsuz sanatkâr. Bizler ise onun sanatsal yansımalarıyız.
Yani biz sanatkârlar doğaya bakarak sanat yaparız. Takli r yani. Yeni
bir şey üreten, gerçek sanatçı Allah’ r. Günümüzde siyaset sana an kopuk gibi bir bakış var. Bu kopuş tamamen yanlış r. Mesela Osmanlı’nın
36 padişah’ının 30’u divan ter p etmiş r. Bu insanlar küçüklüğünden
beri sanatla içli dışlı olmuşlar. Böylelikle de kurdukları medeniyet sanatla birlikte gitmiş r. Kendi kültürünü, sanat tarihini bilmeden nasıl
siyasetçi olunabilir? Yani gençlerin sanat ile iş gal olup, siyaset yapmalarının vatana ve millete daha hayırlı olacağı düşüncesindeyim.”dedi.
Necme n Evci, “Bu etkinliklerle akademideki bilgileri dışardan
fark ediyor ve sizlerle de paylaşabiliyoruz. Dışarıda bilgi adına, ilim
adına ne var bunu öğreniyoruz. Siz değerli kardeşlerimin de bu gibi
etkinliklere ka lmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu zamanlarda yapılan çalışmaların tadı hiç bir yerde ele geçirilemiyor. Siyaset toplumu
yönetme sana olarak ele alınıyor. Bu açıdan sanat ve siyaset ilişkisini
değerlendirirken ben poli ka demeyi daha uygun buluyorum. Çünkü
poli ka haya mızın her alanında. Mesela bir yayıncıya yayın poli kasını, bir yazara yazı poli kasını rahatça sorabiliriz. Bu açıdan bir şehir
yöne lirken, yöne ci farklı bakış açılarına sahip olmalıdırlar. Tek bir
yoktur iyi yöne m için. Siyaset toplumda yeni çözümler ortaya koymak
için nasıl farklı arayışları denerse, sanat da benzer bir şekilde kendi
hakika ni aramak için farklı yollar denemek zorundadır. İkincisi de bu
kadar farklı yollar deneyen siyasetçinin bu işe özen göstermesi gerek -
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ğidir. Birinin lehine yapılan çözümün bir başkasının aleyhine olmaması
lazım. Tıpkı bunun gibi gerçeği kavrayış yolundaki sanatçı da işine özen
göstermelidir.” dedi.
Şiir ile ilişkili olan peygamberlerden ve devlet başkanlarından bahseden Cumali Ünaldı, “Ben çok üzün süredir sanat ve siyaset üzerine
eğilmeye çalışıyorum. Konuya Necip Fazıl’ın şu hoş cümleleri ile başlamak is yorum: ‘Şiir yazan devlet reislerini biliyoruz. Fakat devlet
reisliği yapan şairleri görmedik.’ Siyaset ile sanat görünürde birbirine
zıt gibi olabilir. Ama incelendiğinde aralarındaki ilişki net bir şekilde
görülebilir. Zaman zaman siyaset sana doğurmuştur, zaman zaman
ise sanat siyase doğurmuştur. En basit örnekle; bir Tevfik Fikret bir
Ziya Gökalp, bir Nazım Hikmet, bir Necip Fazıl şair olmalarına rağmen
bir siyasi ekolün temsilcisidirler. Bizim dünyamızın çok uç noktalara
çok iyi şiir söyleyen devlet başkanları ile gi ğimizi görüyoruz. Doğuda
Hindistan’a Şair Babür ile gitmişizdir. Güney de Mısır’a Yavuz Sultan
Selim’le ulaşmışızdır. Yavuz Sultan Selim’in Farsça ve Türkçe bir çok şiiri vardır. Biz de sadece ik dar değil muhalefet de şiirle uğraşmış r.
Köroğulu, Pirsultan Abdal gibi tarihte devlete isyan etmiş kişilerin de
şiirle içli dışlı olduklarını görüyoruz. Yani toplulukları harekete geçirmede şiir çok önemlidir. Bizim toplumumuzda okuma bilmediği halde
dahi şiir okuyan insanlar vardır. Anlıyoruz ki bizde şiir çok değerlidir.
Sadece bizde değil tabi ki. Mesela bugün İran’ı şekillendiren Humeyni
de bir şairdir.
Çok vahşi, üzerine binilmemiş atları terbiye edenlere seyis denir.
Siyaset de buradan gelmektedir. Bu açıdan siyaset sanat ilişkisi için
şunu söyleyebilirim ki; siyase vahşi ata, onu terbiye eden seyisi de
sanata benze yorum.”dedi.
Panelin ardından panelistlere günün anısına Genel Sekreter Yrd.
Doç. Dr. Selaha n Özyurt, Fen-Edebiyat Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren ve
Sosyal Bilimler ve Kültür Topluluğunun Akademik Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. Osman Keskiner tara ndan plaket verildi.
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OMÜ’DE YAŞLILAR HAFTASI
KUTLANDI
Yaşlıların Algı Dünyası
Yaşlılar Haftası dolayısıyla
OMÜ Yaşayan
Kütüphaneler
Topluluğu tara ndan ha a
boyunca çeşitli
etkinlikler
düzenlendi.

Y

aşlılar Ha ası dolayısıyla OMÜ Yaşayan Kütüphaneler Topluluğu tara ndan ha a boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Doç. Dr. Sinan Canan konuşmasında şunları söyledi: “Sizler, bakıma muhtaç insanlara yardım etmek için eği m alıyorsunuz. Sizi yap ğınız işlerden çok daha keyif alacak hale ge recek
bazı fikirlerim var. Bunları siz de biliyorsunuz ama eği m sürecinin çok fazla zaman alması
nedeniyle bunların farkına varamıyorsunuz. Yaşlandıkça beyin büzüşüyor. Bütün vücu a olduğu gibi beyninde kendini yenileme kapasitesi azalıyor. Yaşlılık bir hastalık değildir ancak
hastalıkların kolay ilerleyebileceği bir süreç r. Yaşlıların algı dünyasında neler olduğunu sadece gözlemleyerek çıkarabiliyorum. Hiçbir yaşlı birbirinin aynı değildir ama ortalama olarak
söyleyecek olursak duyuların azalmaya başladığını söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak yaşlıların
detaylara olan ilgileri, geleceğe dair planları giderek azalıyor. Gelecekle ilgili endişeler yerine
ânı daha fazla önemseme gerçekleşiyor.”
“Düşünmek beyni değiş rir.” diyen Yrd. Doç. Dr. Sinan Canan, “Beyin zorlandıkça gelişen
ve kapasitesinin sınırı bilinmeyen bir organdır. İnsanın bildiği tek şey görüp duyduğu değildir.
Yaşam bilgisi de mevcu ur. Diyelim ki yeni karşılaş ğınız biriyle ilk anda kişiyle ilgili bir fikir
edinirsiniz. Bu kişiyle ilgili böyle bir bilgiyi almanız çok zor ama hisleriniz kuvvetliyse kişiyle
ilgili ilk düşüncelerinizin doğru olduğunu görürsünüz. Bir kişinin iyi ya da kötü özelliklerini
kâğıda dökecek olsak ciltler alırdı. Ama biriyle ilgili bir in ba kurmanız saniyelerinizi alır. Peki,
bu in ba nerden geliyor? Bu beynimizin çalışma yöntemlerinden biridir. Beyniniz size her
bilgiyi söz olarak vermez. Duygularınız yoluyla size mesaj verir.” dedi.
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Doç. Dr. Sinan Canan

Açılış konuşmasını yapan Yaşayan Kütüphaneler Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. Faruk Tan, topluluğunun düzenlediği ilk etkinlik olması dolayısıyla heyecan duyduğunu
belirterek yararlı bir söyleşi olmasını diledi.

Yrd. Doç. Faruk Tan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü Öğre m Üyesi Doç. Dr.
Sinan Canan’ın konuşmacı olarak davet edildiği, “Yaşlıların Algı Dünyası” başlıklı söyleşi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Konferans Salonu’nda yapıldı. Söyleşiye; öğre m
üyeleri ve öğrenciler ka ldı.
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Kur’an ve Yaşlı

İ

lahiyat Fakültesi Öğre m Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan konuşmacı olarak
davet edildiği, “Kuran ve Yaşlı” başlıklı konferans düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa öğrem üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka ldı.
Prof. Dr. Mehmet Okuyan konuşmasında şunları kayde : “Yaşlılarla alakalı İslam inanışıyla ilgili sizlere bir bilgilendirme yapacağız. Kur’anı Kerim’e göre yaşlılık
iki hususta dikkate değer bir noktadır. Bizim literatürümüzde inançlı yaşlımızın düşünceleri daha önemlidir. Çünkü her hali sevaba dönüşen bir hayat süreci başlamış r. İleri yaşlar avantajlı yaşlardır. Günümüzde ih yar kelimesi kenara i lmişlik
ve düşkünlük olarak görülmektedir. Hâlbuki ih yar demek hayırlı insan demek r.
Hayrın ne olduğunu bilen, doğruyu ortaya koyabilen ve hayat tecrübesi olan insana
ih yar deriz.”
Prof. Dr. Mehmet Okuyan

Kuran’da yaşlının yeri ve önemini belirterek örnekler veren Okuyan, “Yaşlı insanlarla onların tecrübesi doğrultusunda ile şim kurmalı, haya merkez alan bir
önemle onlarla konuşmalıyız. Kuran’da yer alan yaşlı insanın önemi İnsan Hakları
Beyannamesinde bile yoktur. Kuran’ı Kerim’de bu konu evrensel bir şekilde işlenmiş r. Kuran Allah’ın her insana göndermiş olduğu bir kitap r. Namaz kılmak nasıl
önemliyse insanlığa gönderilen o kitabı incelemekte o kadar önemlidir. Okuyunca
göreceksiniz ki; herkesin kendisinden bir parça orada vardır.” Şeklinde konuştu.
Yaşlılığın insanın haya nda dışlayamayacağı bir im han alanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Okuyan, teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı

S

Yaşlanma, zamanın geçişine bağlı, hastalık söz konusu olmaksızın ortaya çıkan anatomik ve fizyolojik işlev değişiklerini tanımlar. Genellikle 65 yaş üstü, yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilir.” diyen Doç. Dr. Çağrı Ural konuşmasında şunları kayde : “Yaşlılık,
kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyal ve toplumsal yaşlılık olarak beş bölüme ayrılır.
Yaşlanmaya bağlı diş hekimlerini ilgilendiren değişiklikler: 1-Ağız mukozasında değişiklikler: Epitelyum ve bağ doku, 2-Derideki değişiklikler, 3-Alveol kemiği ve maxiollomandibuler ilişkilerdeki değişiklikler – Rezorbsiyon, 4-Tükürük salgısındaki değişiklikler,
5-Dil ve tat duyusundaki değişiklikler, 6- Psikolojik değişiklikler olarak tanımlanabilir.
Bugün ba toplumlarında yaşlı hastaların %50’si total protez kullanmaktadır. Bu oran
ülkemizde daha yüksek r. 65 yaşın üzerinde ve ağız diş sağlığı problemi bulunmayan
bireylerin toplumdaki yüzdesi, %10’lara kadar düşebilmektedir. Mikroorganizmalar tek
başlarına ağız diş sağlığımıza zarar veremezler. Bunu gerçekleş rmek için hekim tedavisi tek başına yeterli değildir.”
“Ülkemizde diş hekimi ve hasta koordinasyonu yok.” diyen Doç. Dr. Çağrı Ural, uzun
süren tedavilerin beraberinde stresi, yorgunluğu ve sürekli bir uzaklaşmayı da ge rdiğini de vurguladı.
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Doç. Dr. Çağrı Ural

ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinden Doç. Dr. Çağrı Ural’ın konuşmacı olarak davet edildiği, “Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı” başlıklı konferans düzenlendi.
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Yaşlıların Hukuksal Hakları

S

ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda “Yaşlıların
Hukuksal Hakları” başlıklı konferans
düzenlendi.
Konferansa, Samsun Barosu Yöne m Kurulu Üyesi Av. Adnan Aydın konuşmacı olarak
davet edildi.
Samsun Barosu Yöne m Kurulu Üyesi Av.
Adnan Aydın konuşmasında şunları kayde :
“Yaşlılarla ile ilgili ilk büyük girişim 1982 yılında
Viyana’da yapıldı. Bununla birlikte bu konuda
büyük ilerlemeler görüldü. Yaşlıların kendi haya nı sürdürebilmesi için toplumdan destek
görmesi gerekiyor. Yaşlılar emeklilik yaşının
belirlenmesi ve emeklilik koşullarının tanımlanmasında söz sahibi olmalıdır. Yaşlılara bireysel potansiyellerini ve yeteneklerini gerçekleş rebilecek imkân sağlanmalıdır. 2002 yılında tekrar birçok ülkenin ka lımıyla büyük bir
toplan daha düzenlendi. Ve bu toplan yla birlikte yaşlılarla ilgili daha geliş rilebilir kararlar kabul edildi.”
Konuşmasını görsel bir sunumla da destekleyen Aydın, yaşlılar ile ilgili anayasada yer alan maddelerden söz e . Av. Adnan Aydın,
“Huzurevinde çalışan görevlilerin bir farkı vardır. Söz konusu görevli kişi, yaşlıya herhangi fiziki ya da ruhsal bir hakare e bulunması halinde 3’te 1 oranında daha fazla ceza almaktadır. Yine başka bir maddede kendini idare edemeyecek bir yaşlıyı terk eden kişi, üç aydan
iki yıla kadar ceza almaktadır. 98. maddeye göre ise, sokakta mağdur bir durumda bulunan yaşlı insanlara yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine ge rilmemesi, dolayısıyla kişinin o halde bırakılması veya ölmesi durumunda üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. O
yüzden bu insanlarımızı gerekli birimlere bildirerek vatandaşlık görevimizi yerine ge rmemiz gerekmektedir.” dedi.
Öğre m üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de yer aldığı konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi. Konferansın sonunda,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Av. Adnan Aydına plaket takdim e . Konferansın ardından
film gösterimine geçildi.

Pinhani OMÜ’de Konser Verdi

Y

aşlılar Ha asında OMÜ Yaşayan Kütüphaneler Topluluğu tara ndan
organize edilen konserde
Pinhani grubu OMÜ’lü
öğrencilerle bir araya
geldi.
BESYO Kapalı Spor
Salonu’nda verilen konsere çok sayıda öğrenci
ka ldı. Öğrenciler, gurubunun sevilen şarkılarını
hep bir ağızdan söylediler.
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ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ ANMA
ETKİNLİKLERİ
KONFERANS

Küresel Emperyalizm Ve Çanakkale
Celal Bayar
Üniversitesi
Öğre m Üyesi
Prof. Dr. Mehmet
Çelik’in konuşmacı
olarak davet
edildiği, “Küresel
Emperyalizm
ve Çanakkale”
başlıklı Konferans,
OMÜ Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezi Mavi
Salon’da verildi.

O

Prof. Dr. Mehmet Çelik

Yrd.Doç.Dr. Osman Keskiner

MÜ Sosyal Bilimler ve Kültür Topluluğu tara ndan
düzenlenen konferansa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, Celal Bayar Üniversitesi
Öğre m Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, öğre m üyeleri ve çok
sayıda öğrenci ka ldı.
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Bu yüzden üniversite öğrencilerini daha çok önemsiyorum.
Gözünüzdeki gözlüğün rengi dünyanın gerçeğine uygun olursa bizler geleceğimize kendimizi daha emin olarak teslim ederiz. OMÜ benim de üniversitem sayılır. Bir yıl bu üniversitede
görev yap m. Bu konferans teklifini zaten geri çeviremezdim.
Beni sizlerle buluşturan Rektör Beye ve çalışma arkadaşlarına
teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmasını
yapan Sosyal Bilimler
ve Kültür Topluluğu
Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. Osman Keskiner,
“Hepiniz hoş geldiniz.
Kıymetli hocama bu
kadar yoğun programı
içerisinde bizi kırmayıp
geldiği için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceği her sözün çok değerli olduğunu biliyorum. Yararlı bir
konferans olmasını diliyorum.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Mart bizde zafer aylarından biridir. Millet olarak tarihimizin en sıkın lı günlerinin yaşandığı
günlerde, 12 Mart’ta İs klal Marşı kabul edildi. Daha sonra
varlık yokluk meselemiz olan Çanakkale ne ceye ulaş . Yani
mart ayı için söyleyecek söz çok. Son 25 senedir Çanakkale
bütün Türkiye’de düzenlenen konferans ve çeşitli etkinliklerle
insanlara anla lmış durumdadır. Konferansa ka lmak istemeyen bazı arkadaşlar ‘Yeni ne söylenecek?’ diye düşünmüş olabilirler. Bugün sizlere Çanakkale’nin savaş kronolojisini, maddi
unsurlarını, savaşın sa alarını ya da ge rilerini ve götürülerini anlatamayacağım. Çanakkale felsefesinin üzerinde durmak
is yorum.” şeklinde konuştu.

“Üniversitelerden
teklif geldiğinde programım ne kadar yoğun
olursa olsun zaman
ayırmaya gayret ediyorum.” diyen Celal Bayar
Üniversitesi Öğre m
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik öğrencilere
hitaben, “Sizler geleceğimizin temina sınız.

“Çanakkale’yi kutlamaktan ziyade anmak ve algılamak gerekir.” diyen Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Bizim tarihimizde çok
enteresan bir şey vardır. Sevr Antlaşması. Kendilerini Sevr
Antlaşmasının etra nda konuşlandıranlar Sevr’i yır p a klarını ve Lozan Antlaşmasını imzaladıklarını söylüyorlar. Ama
dediğimiz zaman bunu tar ş rmıyorlar bile, bunu bir iman
meselesi haline ge rmişler. O Sevr haritası, halka daha sonra,
‘Siz gitmiş niz buraları biz kurtardık’ demek için masa başında uydurulmuş bir haritadır. Sevr bir barış antlaşması değildir.
Yeni bir dünya düzeni projesidir. %100 tatbik edilmiş r. Hiçbir antlaşma %100 uygulanamamışken Sevr uygulanmış r.
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Tarih boyunca, nesiller savaşmış r. Ancak hiçbir savaşta aynı nesil
yan yana bulunmamış r. Bu hiçbir coğrafyada vuku bulmamış r.
Çanakkale bu konudaki tek is snadır. Çanakkale, insanlık tarihinde
dede, oğul ve torunun yani üç neslin aynı siperde savaş ğı tek savaş r. Osmanlı o savaşta hangi alay hangi tabur hangi birlik nerede
savaşmışsa oraya bir anıt dikmiş r. Bazen bu düz bir taş bazen tam
bir anıt oldu. O şehitler o anıtlara yazıldı. Dünyanın en canlı ve hatasız açık hava müzesi Çanakkale idi.” dedi.
“Çanakkale’nin şiiri hiç yazılmadı. Çanakkale’nin romanı hiç yazılmadı. Çanakkale’nin hikâyesi hiç yazılmadı. Benim gibi eminim
sizler de benim yaşımda olanlar Çanakkale’yi Mehmet Akif’in şiirinden öğrendiler.” diyen Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Ben lisedeyken
Mehmet Akif’in de Çanakkale’ye cepheye gi ğini, yani orada gördüğünü, ruhunun bundan çok etkilendiğini ve bunun üzerine o şiiri
yazdığını zannediyordum. Sonra üniversite yıllarında Kuşçubaşı Eşref’in ha ralarını okuyunca bak m ki şiiri orada yazmamış.
Akif kadar Mehmetçiği benimseyen, anlayan ve yücelten bir insan Türk Mille nin askerlik tarihinde bile gelmemiş r, bunu size
söyleyeyim.” şeklinde konuştu.

TİYATRO

Çanakkale Destanı Omü’de Sahnelendi

S

amsun Tabip Odasının 14 Mart Tıp
Bayramı dolayısıyla
Çanakkale Savaşı’nda hayanı kaybeden bbiyelileri
anmak amacıyla organize
e ği ve tek perdede sahnelenen oyuna; Samsun Milletvekili Cemale n Şimşek,
Samsun Tabib Odası Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Sağlık-Sen Samsun
Şube Başkanı İlhan Öksüz ve
davetliler ka ldı.
Oyun öncesi konuşma
yapan Tabip Odası Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Tıp Bayramı’nın Çanakkale Savaşı’nın yıldönümüne gelmesi dolayısıyla, savaşta haya nı kaybeden bbiyelileri bu oyun vesilesi ile anmak istedik. Hepinize teşekkür ederim.” dedi.
Çanakkale Savaşı’nın sürdüğü yıllarda yaşanan zorlukların ve kazanılan zaferin
sahnelendiği oyun büyük beğeni topladı. İzleyicilerin ayakta alkışladıkları oyunun
sonunda Samsun Milletvekili Cemale n Şimşek yatro topluluğuna teşekkür ederek
plaket ve çiçek takdim e .
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14 MART TIP BAYRAMI KUTLANDI

Mehmet Tugay Yumuk

Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu

OMÜ Tıp Fakültesi ve Samsun
Tabip Odası işbirliğiyle düzenlenen, “14 Mart Tıp
Bayramı Kutlama
Töreni” OMÜ Tıp
Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da
yapıldı.

E

tkinliğe; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan ve eşi Uzman
Dr. Ayşen Akan, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Tıp Fakültesi Başhekimi
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Mithat Günaydın, İl Emniyet Müdürü
İsmail Türkmenli, İl Sağlık Müdürü, dekanlar, öğre m üyeleri, öğrenciler ve
davetliler ka ldı.

Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın

Açılış konuşmasını yapan Samsun
Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Hepiniz hoş geldiniz. Bu
vesileyle bütün meslektaşlarımın bayramını kutluyor ve bugünün bir milat
olmasını temenni ediyorum. Bugüne
bayram diyebilmek için kutlayanların
mutlu ve huzurlu olması gerekir. Hekimler tarih boyunca dünyanın her yerinde toplumun ileri geleni, sözlerine
kulak verilen kişileri olmuştur. Ancak
günümüzde hekimlik bir sanat olmaktan çıkarılmış r. Bunda teknolojinin,
hekimlerin, hastaların ve yöne cilerin
payı vardır. Hastalar hekimi kendisine
her an hizmet etmekle yükümlü bir
köle gibi görmeye başlamış r. Samsun
Tabip Odası olarak bütün hekimlerin sorunlarını dile ge ren
çalıştaylar düzenledik ve ilgili makamlara gönderdik. Samsun
milletvekili Prof. Dr. Tülay Bakır, ‘Sağlıkta Dönüşümün 2023
Hedefleri Raporu’ isimli 400 sayfalık kitabının yaklaşık 40 say-

64

fasını çalıştaylarımızın sonuçlarını alarak hazırlamış ve bu rapor başbakanımıza, sağlık bakanımıza ve sağlık komisyonuna
sunulmuştur. Kendisine güvenilen, maddi ve manevi kaygıları
olmayan, mesleğinde en kaliteli hizme vermesi için önündeki engellerin yok edildiği hekimler görmek dileğiyle.” dedi.
Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Stajyer Doktor Mehmet
Tugay Yumuk, “ Sadece böyle törenlerde değil, her gün ve
her saat öğrencilerle iç içe olan hocalarıma ve Samsun Tabip
Odası Başkanına bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Öğrenci gözüyle bakmak gerekirse bizler mezun olduktan sonra hekimliğin birinci kuralı olan hastaya zarar
vermeme ilkesiyle yolumuza devam etmek is yoruz. Bizler,
hocalarımızdan hastalara anne ve babamızmış gibi davranmamız gerek ğini öğrendik. Fakültemiz, TUS sınavına göre konuşacak olursak ülkemizde 11. Sırada. Ben de OMÜ Tıp Fakültesi
öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum ve bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum.” diye konuştu.
Sözlerine, “Sorunların konuşulmayacağı bir 14 Mart Töreni
diliyorum.” diyerek başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali
Haydar Şahinoğlu, “Türk hekimliğinin 186. Yıl dönümü hepimize hayırlı olsun. 14 mart 1827 p eği minin bilimselliğe yönelişinin tarihidir. Sorunlarımız bitmeyecek gibi. Sağlık adına
son 3-4 yıldır çok önemli değişiklikler ve gelişmeler yaşandı.
Sorunlarımız kısmen görülüyor ve bu sorunlara müdahale
ediliyor. Part- me çalışan hekimler istedikleri zaman pra k
yapamayacaklar. Bu bizim için önemli bir sorun. Hekimliğin,
böyle bir anlayışla 6 yıllık p eği mi ve sonrasındaki uzmanlık
eği minin ardından zarar görmeyeceği düşünülemez. Ancak
bunun düzel lebileceğini düşünüyorum. Tıp fakültelerinin
hızlı bir şekilde çoğalması da çok üzücüdür. OMÜ Tıp Fakültesi
Dekanı olarak, ben bile hala mükemmel bir p eği minden
söz ederken tedirgin oluyorum. Tıp fakültelerinin sırf hekim
açığını kapatmak için açılması yanlış bir yaklaşımdır.” şeklinde
konuştu.
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Rektör Prof. Dr. Rektör Akan, “Sorunsuz bir 14 Mart deniyor ama hayat sorunsuz değildir ve sağlık konusu hiçbir zaman
sorunsuz olmayacak r. Sorun olmasa bile p eği mini nasıl iyi
hale ge receğiz diye konuşmaya devam edeceğiz. Sorunlar konuşarak çözülür. Konuşmak iyidir, haya ayız ve bir şeyleri çözebiliyoruz demek r. Hekimlik, şamanlıktan başlayan bir süreç.
Hekim, tanrı ve insan arasında aracı bir düzeydeyken doktor
oldu ve şimdi teknisyen düzeyine indi. Hastaya dokunmadan
filmlerle tedavi eden bir hekimlik anlayışı var. Performans çok
fazla yorucu oldu. Bir üniversite hocasının puan hesaplaması
çok üzücü. Tıp fakültesinin asıl amacı eği mdir. Tabip ve uzman
ye ş rmek r. ‘Bizim işimiz hasta bakmak değil, eği m vermekr’ diyen hocalarımız ayda 45 dakika dersle ye niyor. İşimize
gelince ‘bizim işimiz hasta bakmak değil, eği mdir’ diyoruz.
Eği m ver dendiğinde ise yine yokuz. Genelleme yapmayalım.
Türkiye’de hastaların hekimleri eskisinden daha değersiz görmesine sebep olan küçük bir yüzdedir. Ancak o hekimler çok göze
ba yor. Başka meslekte göze batmayacak hatalar hekimlikte en
ön planda oluyor, çünkü hekimler insanın en değerli şeyi olan
canıyla ilgilenmektedirler. Asistan sayısının azalmasını eleş riyoruz. Şu an dünyada en çok sağlık kurumuna en rahat ulaşan
mille z. Hastanelerimiz bununla övünüyor. Bu hızla giderse
şehirlerde kalp anjiyosu çekilmemiş hastane kalmayacak. Medyada an biyo klerle ilgili yapılan şeyler yer aldı. Bu konuların
üstüne gidilmesi gerek ğini düşünüyorum. Bir yandan hekim
olarak bakarken, bir yandan da yöne ci olarak bakarak kaliteyi
ar rmak için çabalıyorum. Sorunları açıkça dile ge rebiliyoruz,
bunu yapamadığımız zamanlar oldu. O yüzden bugünümüze,
haya a olduğumuzu gösterebildiğimiz için şükredelim diyorum.
Ka lımınız için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise yap ğı konuşmada şunları kayde : “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir
memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, gününüzü yürekten kutluyorum. 14 Martla ilgili şeyler paylaşıldı. Hekimler çok önemli bir görev yapıyor. Belirli meslekler vardır ki bu mesleklerde
mesai içi, mesai dışı, ta l, bayram gibi bir takım gerekçelerle
o hizme n sunumunda gecikme gösteremezsiniz. Bunlardan ilk
akla gelenler güvenlik ve sağlık hizmetleridir. Bu bakımdan bu
görevleri yapan bütün çalışanlar büyük bir özveri içinde görevlerini sürdürüyorlar. Bu meslek gruplarında çalışanlara onlardan
yararlanan vatandaşlar olarak teşekkür etmeliyiz. Türkiye’de
sağlık alanında büyük değişim ve dönüşümler gerçekleş riliyor. Görüşler oldukça fazla, bugünde konu taraflarının bu tür

sorunları dile ge rmesi gayet doğal. Tar şılıp çözüm ge rilmesi
adına oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Samsun’u sağlık hizmetleri bakımından Türkiye’nin diğer kentleriyle kıyasladığımızda iyi bir konumda olduğunu ve Türkiye ortalamasının
üstünde olduğunu ve daha iyi bir noktaya gelinmesi için bütün
kurum ve kuruluşların çalışmalarını sürdürdüğünü söylemek
is yorum. Sağlık hizme veren kurumlara bak ğımızda ilimizde sağlık alanında toplam 12 bin 366 çalışan hizmet yürütüyor.
Hastanelerimizin yatak doluluk oranı %90 gibi bir oranla üniversite hastanesinindir. Özellikle ifade etmek isterim ki hangi gerekçeyle olursa olsun izah edilemeyen hekimlere olan şidde ,
zlikle takip ediyor ve şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına
yapılan bu saygısızlığı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Gerekli bütün kurum ve kuruluşlarca bu olayları takip ediyor ve bu
tür olayların tekrarlanmasını temenni ediyoruz. Bu tür sorunların yaşanmadığı, hekimlerin gerekli saygıyı gördüğü 14 Mart’lar
diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ”

Açılış konuşmalarının ardından hekimlik mesleğinde 30,
40, 55 ve 60. yıllarını dolduran hekimlere plaket takdim edildi. Meslekte 30 yılını doldurmuş olan Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan ve eşi Uzman Dr. Ayşen Akan da plaketlerini Vali Hüseyin
Aksoy’dan aldılar.
Tören, Samsun Tabip Odası tara ndan düzenlenen, “Çocuk
Gözüyle Hekim” başlıklı kompozisyon ve resim yarışmasında
dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından
çekilen ha ra fotoğra yla sona erdi.
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OMÜ’DE NEVRUZ KUTLANDI
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Öğrenci
Konseyi Eği m
Fakültesi önünde
düzenlediği
etkinlik ile Nevruz
bayramını kutladı.
Şenliğe çok sayıda
öğrenci ka ldı.

Ş

enliğin açılış konuşmasını OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Suat Ortahisar yap . Ortahisar konuşmasında şunları
kayde : “Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan’da ortaya çıkan ve Türklerle beraber Anadolu’ya ve bütün Türk coğrafyasına
yayılarak binlerce yıldır ananevi törenlerle kutlanan Nevruz /Yeni
yıl bayramı Türk topluluklarında; Nevruz, Noruz, Navrız, Nevvroz,
Naurus, Ergenekon ve Bozkurt gibi adlarla anılmakta ve bütün Türk
boylarında kutlanmaktadır.

Hiç şüphe yok ki, Nevruz/Yeni yıl bayramı Türk kültür öğelerinin
en temel ve köklü parçalarından birisidir. Türkiye’mizin zor bir süreçten geç ği bu günleri Nevruz gibi milli bayramlarımıza, adet ve
an’anelerimize sıkı sıkıya sarılarak, millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağımıza inancımız sonsuzdur. Türk’ün en büyük ve
eski bayramlarından olan Nevruzunuzu kutlar, tüm Türk dünyasına
hayırlı olmasını temenni ederim.”

Suat Ortahisar

Milletleri millet yapan onların manevi değerleri, adet an’analeri,
merasimleri ve diğer kültür unsurlarıdır. Bir mille ayakta tutan,
onu yaşatan ve devamını mümkün kılan bu tür kültür öğeleridir.

Konuşmanın ardından yakılan nevruz ateşinden atlayan öğrenciler daha sonra örs de çekiç ile
demir dövdüler. Yumurta yarışması ve halatla ip çekme yarışması da yapan öğrenciler Aşık Obalı’nın
(Mustafa Bilir) çalıp söylediği Türkülerle eğlendiler.
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AVRASYA’NIN ORTAK PAYDASI:
NEVRUZ

N

Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk
Dili ve Edebiya
Bölümü Öğre m
Üyesi ve Rektör
Danışmanı Doç.
Dr. Bekir Şişman,
Nevrûz’u anla .

evrûz, Farsça nev (yeni) ve rûz (gün) sözcüklerinin bir araya ge rilmesiyle oluşturulmuş bileşik bir sözcüktür. Yenigün
demek r. Nevrûz, yeniliği, yeni yıla girmeyi, baharın gelişini, tabia n yeniden dirilişini, sıkın lardan
kurtulmayı, huzur ve kardeşliği, birlik ve beraberliği
temsil eder. Zaten bayramların da gerçek işlevi budur. Bugüne ideolojik sahiplenme, onun özüne ve
işlevine aykırı düşer. Bugünün terör ve bölücülük
düşüncesiyle anlamsal olarak hiçbir ilgisi olamaz.
Nevrûzu ça şma kültürünün bir aracı olarak kullanmak, temelde ondan asla nasiplenmemiş olmanın
bir göstergesidir.
Güneş, 21 Mart’tan önce güney yarımküreye
daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart’tan
sonra kuzey yarımküre lehine döner. Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan Orta Asya Türkleri, Anadolu Türkleri ve İranlılar gibi bazı Ön Asya toplulukları,
21 Mart’ı bütün varlıklar için yeniden uyanış günü
olarak kabul etmekte ve bugünü Nevrûz Bayramı adı
al nda kutlamaktadırlar.
Doç. Dr. Bekir Şişman

Nevrûz yalnızca Türklerin değil; İran, Hindistan,
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Afganistan, Tacikistan, Irak, Anadolu ve Balkan coğrafyasında
yaşam alanı bulmuş milletlerin ve boyların da ortak bayramı olmuştur. Aslında bu bir zenginlik r ve Avrasya
olarak tanımlayabileceğimiz bu büyük coğrafyanın ortak bir değeridir. İşte Nevrûz’un stratejik önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Avrasya coğrafyasında dini bayramlar dışında aynı gün kutlanan bu çapta başka
bir bayram söz konusu değildir. Bu durum dostluk ve kardeşlik açısından bir rsat olarak değerlendirilmelidir.
Ortak belleğimizde var olan bu tür kültürel değerlerden, birlik ve beraberliğimizin temini noktasında daha
fazla is fade edilmelidir.
Nevrûz, Türk kültür coğrafyasına ve Türk insanın dimağına o kadar çok işlemiş r ki edebiya mızda
Nevrûziyye adı verilen bir tür doğmuş ve gelişmiş r. Ha a klasik edebiya mızda sevgililerin kavuştuğu gündür Nevrûz. Yine Nevrûz, Osmanlı sarayında davetlilere ikram edilen bir macuna ve Türk musikisinde bir makama ad olmuştur. Ayrıca Türk tarihinde Atabeg Nevrûz, Nevrûz Han, Emir Nevrûz, Nevrûz Mirza, Nevrûz Ahmet, Nevrûz Bay gibi adlarla anılan pek çok hükümdar ve kumandan mevcu ur. Yine Nevrûz, Anadolu’nun
pek çok yöresinde yer adı olarak kullanılmış ve bir çiçeğin adı olmuştur. Kısaca Nevrûz, Türk kültürüne ve
töresine mal olmuştur.
Nevrûz sözcüğü coğrafi ağız farklılıkları nedeniyle Azerilerde ve Türkmenlerde “novruz”, Başkurt ve Kazaklarda “navruz”, Kırgızlarda “noruz”, Özbeklerde ise “növroz” şeklinde telaﬀuz edilmektedir. Nevrûz bayramı,
bütün Orta Asya Türk boylarında kutlanmakta olup; ayrıca bu coğrafyalarda Nevrûz günü resmi ta ldir.”
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DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ OMÜ’DE
KUTLANDI
OMÜ Tiyatro
Topluluğu (OMÜ
TİT) tara ndan
“27 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü”
dolayısıyla,
Haldun Taner’in
yazdığı, “Eşeğin
Gölgesi” adlı
oyunu sahneledi.

O

yun öncesi Topluluk Başkanı Tufan
Yayla, her yıl farklı
bir yatro sanatçısının kaleme aldığı ve bu yıl Göksel
Kortay tara ndan hazırlanan
‘’Dünya Tiyatro Günü’’ bildirgesini okudu.
Program, günün anısına
Daire Başkanı Güngör Kural’ın
oyunun yönetmeni Sebaha n Çağatay Çubukçu’ya
çiçek vermesi ile son buldu.
Geceye; Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanı Güngör Kural,
davetliler ve çok sayıda öğrenci ka ldı.

KÜTÜPHANE HAFTASI

K

ütüphane Ha ası, OMÜ Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tara ndan okuma etkinliği düzenlenerek kutlandı.

Düzenlenen etkinlikte OMÜ de okuyan öğrenciler ve akademik ile idari personel 1 saat boyunca kitap okudular. Simit ve çay ikramının yapıldığı etkinliğe, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı
Ömer Bozkurt da ka ldı.
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2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI
“2012 yılı OMÜ
özdeğerlendirmesi
için veri toplama
sürecinde
akademik ve
idari birimlerin
yükümlülükleri”
ile ilgili toplan
düzenlendi.

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

O

MÜ Kalite Geliş rme ve izleme Koordinatörlüğü tara ndan, OMÜ Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nde, “2012 yılı OMÜ
özdeğerlendirmesi için veri toplama sürecinde akademik ve idari birimlerin yükümlülükleri” ile ilgili toplandüzenlendi.
Toplan ya; Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Mahmut Aydın ile tüm akademik-idari birim
yöne cileri, akademik birim sekreterleri ve Kalite Geliş rme Ekibi sorumluları
ka ldı.
Toplan da konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: “Kalite Güvencesi kapsamında kurumların
özerkliliği, hesap verebilirliği, performans göstergelerinin hesaplanması,
değerlendirilmesi, rekabet, mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı ve şeﬀaflık temel göstergeler olarak ortaya çıkmış r.
Üniversite olarak stratejik amaçlarımızın bir tanesi
eği m kalitesini ar rmak, diğeri uluslararasılaşmayı
ar rmak, üçüncüsü ise üniversite-sanayi işbirliğini,
üniversite-toplum işbirliğini ar rabilmek r. Bütün
bunları yapabilmemiz için de bunlarla ilgili hedefler
oluşturmamız gerekiyor. Hedefler oluştururken de kurumun bir fotoğra nı çekmemiz gerekiyor. Veriler ve
akışlar ile ilgili sorunlarımız var. Bu sorunları birlikte
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Prof. Dr. Mahmut Aydın
nasıl çözebiliriz konusunu da bu ortamlarda konuşmamız lazım. Düzgün bir bilgi alış verişiyle güvenilir
bir veri havuzu oluşturmamız lazım ki; üniversitemizin
gelişimini planlayabilelim ve önümüzü daha rahat görebilelim.” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın da, “Bologna Süreci, Otomosyon ile ilgili çalışmalar ve bilgi
yöne m sistemi” ile ilgili bilgi verdi. Bu kapsamda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sedat Eken
tara ndan “Öğrenci İşleri Modülü ve Ders Bilgi Paketleri Veri Girişi” sunumu yapıldı.
Kalite Geliş rme ve İzleme Koordinatörü Yrd. Doç.
Dr. Yakup Keskin 2012 yılı OMÜ özdeğerlendirmesi
için veri toplama sürecinde akademik ve idari birimlerin yükümlülükleri kapsamında; “Bologna Süreci ve
Bükreş Bakanlar Konferansı”, “Kurumsal Değerlendirme (Özdeğerlendirme)”, “YÖK Kurumsal Değerlendirme Modelleri”, “Bilgi Yöne mi (Veri İşleme Süreci)”,
“2011 OMÜ Özdeğerlendirme Raporu”, “Raporlama
Aşamasında Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Kurumsal
Sorumluluklar”, “Performans Gösterge Tablosu Üzerine Fikir Alış Verişi” sunumları yapıldı.
Yrd. Doç.Dr. Yakup Keskin, “Süreç yöne mi temel
alınarak katetmeye devam e ğimiz kalite yolculuğumuz geçmişin değerlendirilmesi, iç ve dış faktörlerin
analizi ve geleceğin stratejik olarak planlanması adımları ile sürekli iyileş rme yaklaşımını esas almaktadır.”
dedi.
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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NDE
AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Dekan Prof.
Dr. Şenol Eren,
fakültenin
mevcut 13
bölümü,
öğrenci sayıları,
öğre m üyesi
sayıları, yayın
ve a f sayıları
ve yürütülen
TÜBİTAK
projeleri
konularında
genel ve
ista s ksel
bilgiler verdi.

F

Toplan nın başında Fen-Edebiyat
Fakültesi ile ilgili genel bir sunum yapan
Dekan Prof. Dr. Şenol Eren, fakültenin
mevcut 13 bölümü, öğrenci sayıları, öğre m üyesi sayıları, yayın ve a f sayıları
ve yürütülen TÜBİTAK projeleri konularında genel ve ista s ksel bilgiler verdi.

Prof. Dr. Şenol Eren

en Edebiyat Fakültesi Lacivert
Salon’da düzenlenen toplan ya;
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez
ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, bölüm başkanları ve Fen-Edebiyat Fakültesi
öğre m üyeleri ka ldı.

Prof. Dr. Şenol Eren’in ardından sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, öğre m üyelerine üniversitede devam eden eği m öğre m faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Konuşmasında TÜBİTAK’tan proje
ve patent almanın önemine vurgu yapan Rektör Akan, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde son dört yılda
yeni sosyal bölümler oluşturulduğuna ve bu bölümlerin öğrenci almaya başladıklarına da dikkat çek .
“Bu fakülte bünyesinde aslında Çin Dili ve Edebiya ile Rus Dili ve Edebiya Bölümlerinin olması bir
bölgesel sorumluluktur.” diyen Rektör Akan, lisansüstü eği me de ağırlık verildiğini ve lisansüstü tez yönetmenin de çok önemli olduğuna dikkat çek . Çeşitli fen branşlarında uzaktan eği mle tezsiz yüksek
lisans eği mine başlanacağını; bunun ileride sosyal branşlar için de yapılabileceğini kaydeden Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan ayrıca; Merkezi Kütüphanede bulunan, Tıp ve Diş Hekimliği’ne ait kitapların dışında kalan kitapların tamamının Öğrenci Yaşam Merkezi’nin yanına yapılacak olan yeni kütüphaneye
taşınacağını söyledi
Toplan , öğre m üyelerinin dilek ve temennilerini iletmeleriyle sona erdi.
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ADEK TOPLANTISI YAPILDI
OMÜ Akademik
Değerlendirme ve
Kalite Geliş rme
Kurulu (ADEK)
toplan sı yapıldı.

R

ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın başkanlığındaki toplan ya; Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Halis Sönmez ve Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahatn Özyurt, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Rektör Danışmanları; Prof. Dr. Abdurrahman
Aksoy ve Doç. Dr. Bekir Şişman ve ADEK Kurulu üyeleri ka ldı.
Toplan da, OMÜ Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliş rme Kurulu görev ve sorumlulukları,
2011 yılı OMÜ Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirmesi, 2012 yılı OMÜ Özdeğerlendirme Raporu
hazırlık çalışmaları, 2012-2013 Eği m/Öğre m Yılı
OMÜ İyileş rme Eylem Planları Hazırlık ve Değerlendirme Çalışmaları ve OMÜ 2014-2018 İkinci Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları konu başlıkları görüşüldü.
Toplan da iç değerlendirme çalışmalarının öneminden ve çalışmalar esnasında veri toplama konusunda yaşanan sıkın lardan bahseden Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan, üniversitenin bir veri havuzunun
oluşturulması gerek ğini vurgulayarak bu konudaki
çalışmaları başla .
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Toplan da ayrıca; OMÜ-ADEK 2011 Özdeğerlendirme Raporu’nda ortaya konmuş olan iyileşrilmeye açık alanlardan, araş rma-geliş rme faaliyetleri, sanayi ile işbirliği, uluslararası eği m ve
eği m-öğre m faaliyetleri etkinliğinin ar rılması
gibi bazı konular ele alınarak, çalışma grupları oluşturuldu. Gruplardan bu konularda 2014-2018 Stratejik Planında yer alması için amaç ve hedeflerin
oluşturulması istendi.
Toplan nın sonunda Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu tara ndan ADEK Üyelerine çalışmalara verdikleri
destekten dolayı “Teşekkür Belgesi” verildi.
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SAMSUN İLİ İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMİ
KURULACAK

Prof. Dr. Azer KASIMZADE

Samsun ilinde
depremle ilgili
erken uyarı sistemini tar şmak
amacıyla toplan
düzenlendi.

G

eç ğimiz Mayıs ayında “Samsun ilinin
Deprem Riski ve Alınabilecek Önlemler Sempozyumu”nda Samsun ilinin
yol haritası oluşturuldu ve Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ile işbirliği çerçevesinde Karadeniz Bölgesi’nde deprem uyarı cihazı yerleşrmek için Samsun ili merkez seçildi.
Samsun ve çevresinde oluşabilecek bir afet
durumunda depremin haber verilmesi ve hızlı
müdahale edilmesi için bu sistem gerekliliği ortaya
konuldu.
İki ayağı olan bu sistemde; önce depremi haber
almak, sinyalin ardından ise hızlı müdahale ilişkin
kurumları uyararak hemen deprem bölgesine ulaşrmak hedeflenmektedir. Depremden hemen sonra şiddet haritaları üreterek hasarlı binaları tespit
edip can kayıplarını azaltmak için afet ile ilgili çalışan kurumları yıkılan binalara yakın zamanda ulaşmasını sağlamak ana hedefler arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili olarak Samsun Valiliği İl Afet Müdürlüğü ev sahipliğinde, Samsun Milletvekili Prof.
Dr. Tülay Bakır’ın, OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğre m üyesi Prof. Dr. Azer A. Kasımzade’nin
ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araş rma Ens tüsü Ulusal Deprem İzleme
Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat’ın ka lımlarıyla, Samsun ili için “Erken Uyarı Sistemi”nin
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kurulmasının ilk ayağı olan depremi haber almak
için ilgili aygıtların bölgede yerleş rilme plan programının tar şılması amacıyla bir toplan düzenlendi.
Toplan ya; Samsun Milletvekili Prof. Dr. Tülay
Bakır, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araş rma Ens tüsü Ulusal Deprem İzleme
Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, OMÜ İnşaat
Mühendisliği Bölümü Öğre m Üyesi Prof. Dr. Azer
A. Kasımzade ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erkan Koparmal ve teknik personel ka ldı.
Samsun’un Deprem Stratejisi ve Eylem Planının
(SADSEP) Hazırlanması Kurulu Üyesi OMÜ İnşaat
Mühendisliği Bölümü Öğre m Üyesi Prof. Dr. Azer
A. Kasımzade yap ğı konuşmada, son yüz yılda Kuzey Anadolu Fayının (KAF) dünyanın en ak f doğrultu a mlı faylarından birisi olduğunu ve bu fayın
1939 yılından i baren her 10-15 yılda bir tahripkar
depremler üretmiş olduğunu, ancak bazı tektonik
araş rmacıların Bar n depremini (1966, M6.6) örnek göstererek; Kuzey Anadolu fay ha nın ak vitesine oranla ona paralel Karadeniz sahil ters fayı
ak vitesinin daha yüksek olduğunu ve bu bakış açısının değerlendirilerek deprem uyarı cihazlarının
yerleş rilmesinin gerek ğini söyledi. Prof. Dr. Azer
A. Kasımzade, bu konuya bağlı olarak, deprem uyarı sistemi kurulumu için mevcut iki farklı yaklaşımın
değerlendirilmesi gerek ğine de dikkat çek .
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KIRSAL KALKINMA OMÜ İLE
HIZLANACAK
Samsun
Milletvekili Prof.
Dr. Tülay Bakır,
kırsal kalkınmayla
ilgili Türkiye’de
ve Samsun
bölgesinde
yapacakları
çalışmalar
hakkında OMÜ’lü
akademisyenlerle
bir araya gelerek
karşılıklı fikir
alışverişinde
bulundu.

Ü

niversite ziyare ni Ziraat Fakültesinden
başlatan Samsun Milletvekili ve OMÜ Tıp
Fakültesi eski öğre m üyesi Prof. Dr. Tülay
Bakır burada; “Tıbbi ve Aroma k Bitkiler”, “Kanatlı
Hayvan Ye ş riciliği” ve “Kültür Mantarı Ye ş riciliği”
konuları üzerine bir toplan gerçekleş rdi. Toplan ya Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve
konu ile ilgili öğre m üyeleri ka ldı.
Tülay Bakır yap ğı konuşmada, “Tarım hem dünya
hem de ülkemiz açısından ekonomik yönden çok önemli. Sağlıklı beslenmek is yorsak gıda üre mine zlik göstermeliyiz. Samsun milletvekili olarak Ziraat Fakültemizin çalışmalarını takdirle izliyorum. Bu bahse ğim konu başlıkları al nda kırsal kalkınma adına neler yapabiliriz bunu konuşmak için sizlerle bir araya
geldim. Özellikle aroma k bitkiler ile p alanında neler yapılabilir? Bu konularda siz hocalarımdan alacağım yardımlarla bölgemizde önemli bir yol kat edeceğimizi sanıyorum. Bizim ülke olarak baş tacı etmemiz
gereken Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler yıllarca destek görmediler. Hiçbir şey için geç değil.
Hep beraber el ele vererek kırsal kalkınmada köylerimizdeki vatandaşlarımızı kalkındırmalıyız.” dedi.
Samsun Milletvekili Tülay Bakır Ziraat Fakültesindeki toplan nın ardından İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesine geçerek, “Kadın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplan ya ka ldı.
İşletme Bölümü Salonu’nda yapılan toplan ya İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fa h
Yüksel ve öğre m üyeleri ka ldı. Tülay Bakır burada yap ğı konuşmada, “Kırsal kesimlerdeki kadınlarımız
ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca köylerimizdeki kadınlar ülkemize ekonomik katkı sağlamak için çok
istekliler. Bu kadınlara ne tür faydamız olabilir diye sizlerle bir araya geldim.” dedi.
Son olarak Fen Edebiyat Fakültesini ziyaret eden Samsun Milletvekili Tülay Bakır, burada da akademisyenlerle bir araya geldi. Bakır, Fen Edebiyat Fakültesinde yap ğı konuşmada şunları kayde : “Samsun’un
tarihini, tarihi değerlerini tanımak ve tanıtmak için çalıştay düzenlemek is yoruz. Burada yapacağımız toplan yol haritamızı belirlemek için bizlere ışık tutacak. Ka lımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
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İNTERN ÖĞRENCİLERİN
SORUNLARI KONUŞULDU
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Hastanesinde
intern
öğrencilerin
sorunları ile
ilgili toplan
düzenlendi.

O

MÜ Tıp Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen toplan nın açılış konulmasını yapan
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Faruk Bağırıcı, dekanlığa gelen intern öğrencilerin
sorunlarıyla ilgili şikâyetlerin artması sonucu böyle
bir toplan nın düzenlendiğini söyledi.
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Bağırıcı, “Şikayetler üzerine konuyu internlerle bir araya gelerek
çözmeye çalışmakta bulduk. Detaylarını size Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğrem Üyesi Prof. Dr. Murat Günaydın verecek. Sorunlar ya da sorunlarınız tar şılacak ve çözüm önerileri
nelerdir bunlar görüşülecek. Ka lımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Bağırıcı’nın ardından söz alan Prof. Dr. Murat
Günaydın ise, “Öğrenci arkadaşlarımızla ben sık
görüşme halindeyim. Son dönemde öğrenci arkadaşlarımızı mutsuz gördüm. Dekanlığa durumları
ile yoruz. Dekanlıkta sorunları çözmeye çalışan bir
tutum sergiliyor. Gördüğünüz gibi hastane yöne mi
burada bu konuda onların ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Konuyu ortaya koyup çözüm önerilerini arayacağız. Toplan mızda intern arkadaşlarımız
konuşacak.” diye konuştu.
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Toplan ya ayrıca; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
A. Haydar Şahinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş,
Başhekim Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, öğre m
üyeleri, doktorlar, başhemşire ve hemşirelerin yanı
sıra çok sayıda intern öğrenci ka ldı.
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE
ULUSLARARASILIK
Sosyal Bilimler
Ens tüsünde
Lisansüstü Eği mde
Uluslararasılık
konulu toplan
düzenlendi.

osyaal Bilimler Ens tüsünde düzenlenen “Bilgi ve Düşünce Toplan ları” çerçevesinde
OM
MÜ Uluslararassı İlişkiler Birimi Baaşkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan “Lisansüstü Eği mde
Uluslararasılık” konulu bir sunum geerçekleş rdi. Prof. Dr. Mennan konuşmasında, üniversitelerin ulusslararasılaşmaalarının bir tehdit değil, bir ih yaç ve bir rsat olduğunu belirterek, OMÜ’de
haalen 64 farklı ülkeden 1.1
100 uluslararası öğreencinin öğrenim gördüğünü; hedefin ise, toplam öğrenci
saayısının yüzzde beşine ve on yıl sonra da yüzdee onuna ulaşmak olduğunu söyledi.
Uluslararrasılaşmanın önündeki en önemli engelin yabancı dil olduğunu ve akademik çalışma yapmayı
dü
üşünenlerin öncelikli olarak bu sorunu hallettmeleri gerek ğini vurgulayan Prof. Dr. Hüsrev Mennan,
TÜ
ÜBİTAK ve Milli Eği m, DAAD, Fulbright, İslam
m Kalkınma Bankası burslarından da söz e .
ABD’nin 1950’lerde yabancı öğrencileri ken
ndi ülkesine çekmek için projeler geliş rip, teşvikler vererrek uluslaraarasılaşmaya başladığına, Türkiye’nin ise bu işe yeni başladığına ve şu anda yirmi al bin
ulluslararası öğrenciye sah
hip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hüsrev Mennan, dışarıda öğrenim gören
Tü
ürk öğrenciilerin sayısının ise elli dört bin oldu
uğunu belir . Prof. Dr. Mennan konuşmasında; “30 farklı
üllke ile akad
demik değişim anlaşmamız var. Bu üniversitelerle bizim birimimiz arcılığı ile yahut bireysel
ollarak ir baat kurulup
p ortaak proje
j yap
pıldığı
ğ ndaa BAP kaps
p amında gidişş-dönüşş ve barınma ücretlerinin
kaarşşılanmakttadır. Öğğrenci ve öğr
ğ e m üye
y lerin
nin Erasmus pr
p oggramından yararlanmaları iççin her türlü
deesteği veriyyoruz.” dedi.

- özenilen üniversite -

75

TOPLANTI
2013 / Ocak-Şubat-Mart

KADIN VE TOPLUM SAĞLIĞI TOPLANTISI
HÜLYA AKSOY’UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ
“Kadın Sağlığı Eği m Projesi” kapsamında,
Tıp Fakültesi
Dekanlığı Mavi
Salon’da, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi
Hülya Aksoy’un
da ka lımıyla
bir toplan
düzenlendi.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama
ve Araş rma Merkezi ile Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen, “Kadın Sağlığı Eği m
Projesi” kapsamında, Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon’da, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un da ka lımıyla bir
toplan düzenlendi. Toplan nın sunumu Öğre m Görevlisi Selda
Rızalar tara ndan yapıldı
OMÜ’de okuyan ve çalışan tüm kadınların eği minin hedeflendiği proje kapsamında verilen eği mler; OMÜ Sağlık Yüksekokulu

Öğre m Üyeleri Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Yrd. Doç. Dr. Birsen
Altay, Öğre m Görevlileri Selda Rızalar ve Afitap Özdeli Kara ve
Araş rma Görevlisi Damla Nur Meral tara ndan yürütülüyor. Ara
ta l döneminde yapılan personel eği mlerinin ardından gerçekleşen eği mler, Tıp Fakültesi Hastanesinde Hemşirelik Hizmetleri
Müdürlüğünün desteği ile devam ediyor.
Kadın ve Toplum Sağlığı Eği mi Toplan sı’na; Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Demir, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem
Kayan ve çok sayıda sağlık çalışanı ka ldı.

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI VE OMÜ
ORTAK EĞİTİM PROJELERİ ÜRETECEK

R

ektörlük Toplan Salonunda yapılan görüşmeye; İlkadım Kaymakamı
Ahmet Narinoğlu, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Hakan
Leblebicioğlu, öğre m üyeleri ve kaymakamlık çalışanları ka ldı. Toplan da konuşan Prof.
Dr. Hakan Leblebicioğlu, üniversite ve toplum
işbirliğine vurgu yaparak, “İlkadım Kaymakamlığı ile; gençlerin eği mi, mezuniyet sonrası
sürekli eği m, çocuk üniversitesi, kadın ve
toplum alanlarında birlikte çalışma kararı aldık. Üniversitemiz ve İlkadım Kaymakamlığıyla
bu kapsamda çalışma gurupları oluşturacağız.”
dedi.
İlkadım Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ise İlkadım İlçesinin Samsun’un yüzü olduğunu belirterek şunları kayde : “İlkadım ilçemiz yaklaşık
350 bin insanımızı barındırıyor. Dolayısıyla, eği m ve sağlık konularının yoğunlaş ğı bir bölge. Üniversitemizle yapacağımız işbirliğiyle, Valiliğimiz tara ndan gerçekleş rilen “Samsun 2019 Eği m Vizyonu” projesinin çık ları bizim için yol gösterici olacak r. Üniversitemiz ile karşılıklı
nasıl projeler üretebiliriz, ilçemize ve Samsun’a nasıl faydalı olabiliriz diye burada toplandık. Çok yararlı bir toplan oldu. Kısa sürede ortak
çalışabileceğimiz alanlar belirlendi. Oluşturulan takvim çerçevesinde bu projeleri hayata geçireceğiz.”
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KAMUDA KARİYER HEDEFİ
NASIL OLMALI?
İk sadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
tara ndan
düzenlenen,
“Kamuda
Kariyer Hedefi
Nasıl Olmalı?”
başlıklı seminer,
İk sadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Konferans
Salonu’nda
gerçekleş .

V

ergi Müfe ş Yardımcıları; Kerim İspir ve
Hüseyin Yazıcı seminerde konuşmacı olarak yer aldılar.

Açılış konuşmasını yapan İ.İ.B.F. Dekan yardımcısı Doç. Dr. Nure n Öztürk, “Mesleki tercihlerimizi erken yapmamız lazım. Mesela bir Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrenci doktor olacağını, Eği m
Fakültesi öğrencisi öğretmen olacağını düşünüyor.
Bu yönde kariyer planlaması yapıyor. Bizim fakültemizin en önemli özelliği ise birçok sektörde iş bulabilme imkânının olmasıdır. Ama buradaki önemli
nokta ise mesleğinizi önceden belirlemenizdir. Özel
sektör mü seçmelisiniz, kamu sektörü mü? Seç ğiniz sektörde ne olmak is yorsunuz bunu bilmelisiniz. Sonradan seçilen sektörde de ne olmak istediğini seçmeniz lazım. Hedeflerinizi ne kadar önceden
belirlerseniz bu sizin için o kadar iyi olur.” dedi.
Etkinliğin amacına ve kamu sektörünün ayrıcalığına değinen Hüseyin Yazıcı, “Üniversiteden mezun
olunca ya da mezun olma aşamasında o klasik soru
aklımıza gelir. Ne iş yapacağım? Biz de bu soruya
cevap bulmak ve size hedef belirleme noktasında
yardımcı olmak için buraya geldik. KPSS bir piyasa
ve sizlere de maalesef söylüyorum ki; bu piyasanın eksik bilgili ajanlarısınız. Üniversiteyi bi rdiğimizde önümüze iki yol çıkıyor; mesleki kariyer ya
da akademik kariyer. Biz mesleki kariyerden kamu
sektörünün ayrıcalıklarından bahsetmek is yoruz.
Kamu sektörü sizin hangi üniversiteden mezun ol-
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duğunuzla ilgilenmez. Kamu sektörü sizden hiçbir
iş tecrübesi istemiyor. Başlangıç i bariyle özel sektörde göremeyeceğiniz maddi ve sosyal imkânlarla
birlikte manevi statü başka hiçbir alanda yoktur.”
şeklinde konuştu.
Kamu Personeli Seçme sınavının içeriğinden ve
bu süreçte öğrencilerin önlerine çıkan zorluklardan
bahseden Hüseyin Yazıcı, “KPSS hazırlık süreci çok
meşakkatli bir süreç. 1,5 yıl haya nıza ipotek koyacaksınız. Sonrasında rahat olacağınız yaklaşık 40
yıllık bir iş haya için. Bu süreçte mo vasyon çok
önemli. İnancınızı kaybe ğiniz an sınavı da kaybedersiniz.” diye konuştu.
İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Fa h Yüksel, öğre m
üyeleri ve çok sayı da öğrencinin ka ldığı seminer
soru-cevap bölümü ile sona erdi.
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BANKACILIĞA BİR DE BURADAN BAK!
OMÜ Ekonomi
ve Kariyer
Topluluğu
tara ndan
“Bankacılığa Bir
de Buradan Bak!”
etkinliği Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezinde
gerçekleş .

O

MÜ Ekonomi ve Kariyer Topluluğu tara ndan düzenlenen ve konuşmacı olarak Finansbank İşe Alım ve Stratejik Yöne m Müdürü Barış Yeşilyurt’un davet
edildiği “Bankacılığa Bir de Buradan Bak!” etkinliği Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezinde gerçekleş .
Açılış Konuşmasını yapan Ekonomi ve Kariyer Topluluğu Yöne m Kurulu üyesi Merve
Mert, “Yolun başında olan biz öğrenciler için iş haya na adım atarken önümüze çıkabilecek
engellerde bize yol göstermesi açısından bu etkinliği Finansbank ile gerçekleş rdik. Umarım
verimli bir etkinlik olur. Etkinliklerimizden haberdar olmanız için omukariyer.net sayfamızı
takip etmeniz yeterlidir” dedi.
Seminerde ; Finansbank Career 2.0 programı çerçevesinde öğrencilerin kariyerlerine
yönelik nasıl cv yazacakları, iş görüşmesinde nelere dikkat etmeleri gibi teknik konuların yanında, öğrencilerin bankacılığı tercih etme nedenleri, bankacılığı tercih etmeleri halinde kendilerini nelerin beklediği gibi konulara değinildi. Etkinlikte öğrencilere yönelik konuşan Barış Yeşilyurt şunları kayde : “Biz bu toplan ları yaklaşık 20 Üniversitede yapıyoruz. Öğrenci
arkadaşlarımıza iş haya na a lma noktasındaki temel konularda yardım etmeyi amaçlıyoruz.
Öğrenciler Üniversiteye girerken hangi üniversiteleri gireceklerini aldıkları puanlar belirliyor
ve ‘öğrenciler benim puanım buna ye geldim’ diyorlar. Mesleğinizi önceden belirlemelisiniz.
Çünkü bir meslekte yaklaşık olarak 40 yıl geçireceksiniz. Onun için seçeceğiniz işi iyi seçmelisiniz. İstemediğiniz bir işte çalışmak ne sizi mutlu eder nede yap ğınız iş verimli olur. Kendinizi
gerçekleş rmeniz adına size birkaç önerim var. Bunlardan ilki; okuyup araş rmak r. Ben okumam diyen, duran, bisiklet üzerindeki insan misali düşer. Belki şuan rekabe hissetmiyorsunuz ama her
sene sizin gibi mezun olan binlerce genç var. İşte bu noktada sizin en temel farklılığınız okuyup araş rmak
olacak r. En az bir dergiye abone olun; bu sizi okuma araş rma konusunda düzenli bir hale sokacak ve
bir konuda uzmanlaşmanızın yolunu açacak r. Staj yapın; iş haya na adapte olma ve referans açısından
bu çok önemli. Kendinizi tanıyın; neyi meslek olarak seçmek is yorsunuz? Siz neye daha yatkınsınız bunu
bilin. Yabancı dil öğrenin. Ar k bunu anlatmaya bile bir gerek yok yabancı dil öğrenmek günümüz iş haya nda bir zorunluluk.”
Etkinlik sonunda ka lımcılara Finansbank tara ndan ser fika verildi.
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AYDA 10 DAKİKA İLE BİR ÖMÜR SAĞLIK

S

amsun Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle,
“Ayda 10 Dakika ile Bir Ömür Sağlık” sloganıyla
yürütülen, Samsun Kadın Sağlığı Eği m Projesiyle
ilgili olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Senato
Salonu’nda seminer düzenlendi.
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Öğre m Görevlisi Selda Rızalar tara ndan verilen seminerde; kadınların en sık
karşılaş ğı sağlık sorunları, sağlığı koruyacak basit ama etkili
çözüm yolları, sorunlarda başvurulması gereken merkezler,
kanserin nedenleri ve önleme yöntemleri, meme kanseri,
rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve menopoz konularına değinildi.

OMÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU VE
GOETHE ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

G

oethe Ens tüsü Müdürü Hans-Werner Schmidt’in başlatmış olduğu ve daha önce İzmir’de gerçekleş rilen, “Metodik ve Didak k” semineri, OMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda düzenlendi.
Almanca hazırlık sını okutmanlarına yönelik olarak düzenlenen
metodik ve didak k semineri uygulamalı olarak, Goethe Ens tüsü’nde
danışmalık ve eği m hizme veren Judit Szklenar tara ndan verildi.
Seminere yüksekokulun Almanca öğre m elemanları ka ldı. Seminerde hazırlık sınıflarıyla ilgili sorunlar tar şılarak, bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri ge rildi ve ile şime dayalı yabancı dil öğre mi ile ilgili
yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler üzerinde duruldu.
Hizmet içi eği mlerin faydalı olduğunu belirten Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Zeki Karakaya, “Bu vesileyle öğre m elemanları en son yöntem ve teknikleri tanıma imkânı buluyorlar. Yüksekokulumuzun Goethe Ens tüsü’yle işbirliği devam edecek r. Güz döneminde de test hazırlama seminerleri yapılacak.” dedi.

OMÜSEM’İN İLK MEB ONAYLI SERTİFİKALI
EĞİTİM PROGRAMI

Ü

niversitemiz Sürekli Eği m Merkezi (OMÜSEM) ile
Atakum Halk Eği m Merkez Müdürlüğü arasında Milli
Eği m Bakanlığı (MEB) onaylı ser fika programlarının
açılması yönünde imzalanan protokol gereğince, toplam kırk saatlik “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üre m, Dolum
ve Depolama Eği mi” verildi.
Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu öğre m elemanları; Yrd. Doç.
Dr. Özgür Özdamar, Öğr. Gör. Ahmet Böğrek ve Öğr. Gör. Yusuf
Yakut tara ndan verilen eği mde; sınaî ve bbi gazların kimyasal yapıları, üre m yöntemleri, kullanım alanları, gazların tüplere
dolumu ve depolama koşullarının yanı sıra, işçilerin çalışma esnasında iş güvenliği tedbirlerini alarak çalışmaları ve iş kazalarının en aza
indirilmesi için “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” eği mi verildi.
- özenilen üniversite -
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OMÜSEM VELİLERE SINAV STRESİYLE
BAŞ ETME YOLLARINI ANLATTI
Samsun Merkez
ve İlçelerinde,
Samsun Valiliği
koordinasyonu ile
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sürekli
Eği m Merkezi
(OMÜSEM)
tara ndan, “Sınav
Stresi ve Başetme
Yolları” konulu
seminerler organize
edildi.

Y

aklaşan SBS ve YGS sınavları öncesinde 8. ve 12. sını a okuyan öğrenci velilerini bilgilendirmeyi
amaçlayan seminerler, OMÜ Tıp Fakültesi’nde görev yapan psikiyatrist öğre m üyeleri tara ndan
verildi.

Samsun Atatürk Kültür Merkezin’de düzenlenen seminer ise OMÜ Tıp Fak. Öğrt. Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Rifat Şahin tara ndan verildi.

P

rof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, “Çocukların kişilik gelişiminde 3 boyut çok
önemlidir. Bunlardan birincisi sevgi
ve şe at boyutudur. Sevgi ve şe at boyutunun makul düzeyde olması gerekir. Eğer
eksik sevgi ve şe at olursa ya da aşırı sevgi
şe a en dolayı kişiye sınırlama ge rilmez ise
bunlar sıkın oluşturur. İkinci boyut, disiplin
boyutudur. Üçüncü boyutu ise demokra k
bir ortamın olup olmamasıdır. Evde demokrak bir ortam varsa, herkes kendi düşüncesini
rahatlıkla açıklayabiliyorsa, herkesin düşüncesine saygı gösteriliyorsa ve kararlar verilirken
herkesin görüşü alınarak karar veriliyorsa o
evde yaşayan genç ve çocuk kendisine de değer verildiğini bilir ve bu demokra k ortam içersinde önce
kendi öz saygısını bizim istediğimiz düzeylerde geliş rebilir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Rifat
Şahin

Çocukların küçük yaşlardaki en önemli figürlerin aileleri olduğunu ama bunun zamanla değiş ğini vurgulayan Şahin, “Daha küçük yaşlarda çocuklar için en önemli figürler bizlerdik. O zamanlarda onlara dünyanın en bilgilisi, en yakışıklısı, en güzeli gibi
görünürdük. Ama şimdi 17-18 yaşlarında işler tersine dönüyor. Biz onların gözlerinde
cahil, pek çok şeyi bilmeyen, pek çok şeyden anlamayan, hele onu hiç anlamayan insanlar olduk. Bu toplumsal yönden çocukları arkadaşlarına yönelten bir gelişmedir.
Arkadaşları onlar için en önemli figürleri olmaya başlar. Bazı film yıldızları ya da pop
sanatçıları onlar için daha ideal olmaya başlarlar.” dedi.
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Sınavların sadece çocukların değil, velilerin de gözlerinde çok büyütüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin şöyle devam e : “Bir çocuğun üniversite sınavına girecek olması ailenin bütün haya nı değiş riyor. Üniversite sınavı ailenin yaşamına
yön veren bir faktör oluyor. Normal koşullarda gezisini yapan, ta line giden insanlar
‘bu sene çocuğumuz sınava girecek’ diye bütün bu gezilerden vazgeçiyor. Bir tara an
özel dershanelere paralar akı yoruz, bir tara an da bunun karşılığını bekliyoruz. ‘Sınav
sırasında heyecanlanıyorum, o yüzden başarısız oluyorum’ diyen çocukların oranı çok
düşük. Önemli olan çocukların heyecanlanması değil. Bazen heyecanlanma çok aşırı
boyutlara gelir ki, çocuklar yapacak olduklarını da yapamayacak duruma gelirler. Sınavdan sonra çocuklar
yap kları doğruları değil, yap kları yanlışları düşünürler. Böyle olunca da kendilerine bir gerekçe bulmaya
çalışırlar. Başaramama, anne ve babalarına karşı mahcup olma korkusu, arkadaşlarından geri kalma korkusu, geleceklerini tehlikeye atma korkusu bunların hepsi çocuklarda gerginlik, duygularda oynaklık, ö e
ve haksızlığa uğramış duygusu oluşturuyor. Biz de çocuklara ‘bana layık olman gerekir’ mesajı veriyoruz.
Sınavı sadece çocuklarımız değil, bizler de gözümüzde çok büyütüyoruz. Buradaki değerlendirmeyi yaşamın olmazsa olmaz bir parçası gibi değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
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Doç. Dr. Seher Akbaş

afra Öğretmenevi’nde
OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğre m Üyesi Doç. Dr. Seher Akbaş
tara ndan verilen seminerde ise
velilere, öğrencilerin okul başarısın ar rmak için anne-baba olarak
neler yapabilecekleri, öğrencilerin
nasıl ders çalışmaları gerek ği, sınav kaygısının nedenleri hakkında
bilgi veren Doç. Dr. Seher Akbaş,
“Çocukların kişilik gelişiminde 3
boyut çok önemlidir. Bunlardan
birincisi sevgi ve şe at boyutudur.
Sevgi ve şe at boyutunun makul
düzeyde olması gerekir. Eğer eksik sevgi ve şe at olursa ya da aşırı sevgi şe a en dolayı kişiye
sınırlama ge rilmez ise bunlar sıkın oluşturur. İkinci boyut, disiplin boyutudur. Üçüncü boyutu
ise demokra k bir ortamın olup olmamasıdır. Evde demokra k bir ortam varsa, herkes kendi
düşüncesini rahatlıkla açıklayabiliyorsa, herkesin düşüncesine saygı gösteriliyorsa ve kararlar
verilirken herkesin görüşü alınarak karar veriliyorsa o evde yaşayan genç ve çocuk kendisine de
değer verildiğini bilir ve bu demokra k ortam içersinde önce kendi öz saygısını bizim istediğimiz
düzeylerde geliş rebilir” dedi.

OMÜSEM’DEN HİZMET İÇİ BİLGİSAYAR BAKIM ONARIM
VE YAZILIM YÜKLEME EĞİTİMİ VERİLDİ

Ü

niversitemizde çalışmakta olan teknik personelin bilgisayar ile ilgili bilgilerini yenilemek ve personele bilişim konusundaki son gelişmeleri
aktarmak amacıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eği m Merkezi’nce (OMÜSEM) düzenlenen hizmet içi “Bilgisayar Bakım Onarım
ve Yazılım Yükleme” eği mi verildi.

Doç. Dr. Bünyamin Karabulut’un proje liderliğinde ve Öğr. Gör. Cem Baş, Öğr. Gör. Kemal Özcan, Bilgi İşlem Daire Başkanı
Murat Özdemir, Teknisyen Ersan Salihoğlu ve Tekniker İsa Ergin tara ndan verilecek eği m 20 saat sürdü.
Eği m kapsamında; bilgisayar donanımı, bilgisayarlarla ilgili elektriksel kavramları aktarmak ve bilgilendirmek, donanım arızası, tespi ve giderilmesi, donanım parçası montajı ve tes , gömülü yazılımlar, işle m sistemlerinin ve donanım sürücülerinin
kurulması konularında bilgi verildi.
İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi bilgisayar laboratuarında gerçekleşen eği me, üniversitenin farklı birimlerinden 36 personel ka ldı.
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KARİYERİN YOL HARİTASI

Hakten Yaşar KILIÇ

“Kariyerin
Yol Haritası”
başlıklı söyleşi,
Mühendislik
Fakültesi
Konferans
Salonu’nda
gerçekleş .

O

MÜ Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu tara ndan düzenlenen, Türk Telekom Genel Müdür
Yardımcısı Hakten Yaşar Kılıç’ın davetli olarak
ka ldığı, “Kariyerin Yol Haritası” başlıklı söyleşi, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleş .
Endüstri Mühendisi Kılıç’ın mesleki deneyimlerini paylaş ğı etkinlikte Kılıç, mezun olmadan ne gibi stratejiler izlediğini, neden bu sektörü seç ğini, nasıl iş bulduğunu, iş haya nda
nasıl yükseldiğini anla .
“Swot Analizi”nin öneminden ve analizin kendi haya na ka klarından bahseden Kılıç, “Ben 4. sınıfta iken ilk dönem hocamızın aracılıyla her ha a bir gün farklı şirketlerde staj yapıyorduk. İkinci dönem
belirli bir firmada çalışmaya başlamayı is yordum. Bunu da hocamın aracılığıyla yapmak is yordum.
İdealist olduğumu ve ne yapmam gerek ğini sordum. Fakat asıl amacım, hocam bir şirke arar ve ben
de böylece bir işe girerim idi. Hocam bana öncelikle swot tes yapmam gerek ğini söyledi. Güçlü ve
güçsüz yanlarımı, hedeflerimi, bu hedeflerime ulaşmak için neler yapmayı planladığımı yazmamı söyledi. Hocam bana o an iş bulamadı. Ama bana bir hayat dersi verdi. Ben her yıl eksik yanlarımı güçlendiriyorum. Şu an en önemli firmalardan birinin Genel Müdür Yardımcısı olamama rağmen hala kendimi geliş rmeye çalışıyorum. Siz öğrenciler bunu yaparak kendinize ya rım yapabilirsiniz. Bu günleri iyi
değerlendirin.”dedi.
İş haya nda çalışan personelin fikirlerini almanın önemli olduğuna değinen Kılıç, “Biz yöne ciler
işlerin içine tam olarak giremiyoruz. En azından işçiler kadar giremiyoruz. Ben işlerimde bu kadar çok
verim alıyorsam bunu asıl sebebi çalışan personelimin fikirlerine değer vermemdir. Ben iş haya mda
risk alarak yükseldim ve çok çalışarak yükseldim. Yani siz de çok çalışır ve risk alırsanız önünüze rsatlar
çıkabilir. ” şeklinde konuştu.
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ŞİİR NİYE?
Türk
Edebiya nın
yaşayan önemli
isimlerinden şair
Haydar Ergülen
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Türk
Dili ve Edebiya
bölümünde
öğrencilerle
“Şiir Niye?”
başlıklı bir söyleşi
gerçekleş rdi.

K

onuşmasında 80 sonrası Türk Şiiri, Üç Çiçek ve Şiir A dergileri üzerinde yoğunlaşan Ergülen, Kelebeğin Rüyası’ndan İkinci Yeni şiirine kadar oldukça geniş bir konu yelpazesinde konuştu. Ergülen
ayrıca, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Nilgün Marmara, İlhan Berk gibi Türk Edebiya nın önemli isimleriyle ilgili yaşamış olduğu anılarını paylaş . Ergülen söyleşisinde, Nar, İdiller Gazeli, Küs Nefes gibi sevilen
şiirlerini de dinleyicilere okudu.
Öğrencilerin sorularıyla devam eden söyleşi sonunda Türk Dili ve Edebiya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Demir, günün anısına Haydar Ergülen’e kapağında şairin kendi fotoğra nın bulunduğu ahşap bir de er
armağan e . Söyleşi sonrasında Haydar Ergülen okurlarına kitaplarını da imzaladı.

Haydar Ergülen

Söyleşiye çok sayıda öğre m görevlisi ve öğrenci ka ldı.
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MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR
MİMARLIK FAKÜLTESİNİ ZİYARET ETTİ
Eski Bayındırlık
ve İskan Bakanı AKP
Samsun Milletvekili
Mustafa Demir,
OMÜ bünyesinde
kurulan Mimarlık
Fakültesinin kısa
zamanda Türkiye’nin
önemli fakülteleri
arasına gireceğine
inandığını, ülkenin
iyi eği m almış
mimarlara her
zaman ih yacı
olduğunu söyledi.

M

illetvekili , 2013-2014 eği m ve öğre m yılında öğrenci almaya başlayacak olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesini ziyaret e . OMÜ İlkadım
Kampüsünde Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut ve
öğre m üyeleri tara ndan karşılanan Milletvekili Mustafa Demir,
restorasyon çalışmaları devam eden fakülte binasında incelemelerde bulundu.
AK Par İl Yöne m Kurulu üyeleri; Ahmet Mercimek, Yasemin
Altuncu, Meliha Bayraktar ve Atakum ilçe teşkila üyelerinin eşlik
e ği ziyare e Milletvekili Demir, Dekan Prof. Dr. Ahmet Bulut’tan
fakültenin kuruluş çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldı.
Mimarlık Fakültesinin kuruluşunun şehir için önemli bir şans olduğunu vurgulayan Milletvekili Demir, kısa sürede fakültenin
Türkiye’nin önde gelen mimarlık fakülteleri arasında yerini alacağına inandığını kayde . Fakültenin kuruluş aşamasında her türlü
desteğin sağlandığını, görevlendirilen dekan, öğre m üyelerinin
büyük gayret ve emek sergilediğini ifade eden Demir, fakültenin vereceği eği m kalitesiyle alanında örnek gösterilecek genç mimarların ye şmesinin ülkeye önemli kazanımlar katacağını belir . Özellikle tasarım konusunda genç mimarların ye şmesinin önemli olduğunun al nı çizen milletvekili Demir, “Mimarlık fakülteleri çalışma alanı olarak bulundukları her yere bir este k ve güzellik katarlar.
Bir mimarın bakış açısıyla este k ve kullanışlı mekânların, yapıtların kazanımı mümkündür. OMÜ bünyesinde bir mimarlık fakültesinin
eği m ve öğre me başlamasını önemli bir kazanım olarak görüyorum. Eği m kalitesi ile Samsun’dan Türkiye’nin önemli mimarlarının
ye şeceğine inanıyorum. Özellikle teorik yanında uygulama eği mlerinin genç mimarlara büyük kazanımlar katacak r. Fakülte yöneminin u unun geniş ve önemli projelerinin olduğunu görüyoruz. Ye ş recekleri mimarların alanlarında en iyi olmaları için her türlü
olanağı sağlayacakları ortadadır.” dedi.
Fakültenin kuruluş aşamasında kendisi de mimar olan Samsun Milletvekili Mustafa Demir’in önemli desteğinin olduğunu belirten
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut, Milletvekili Mustafa Demir’e katkılarından dolayı teşekkür e . 2013–2014 eği m
öğre m yılında öğrenci alımına başlayacaklarının bilgisini veren Dekan Bulut, “Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama ile peyzaj mimarlığı olarak 4 bölümden oluşmaktadır. Akademik yapılanmasının hızla tamamlayan fakültemizde diğer bölümleri de
açmayı planlıyoruz. Fakültemizin yeni kurulmasını geliş rmede büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Geçmişle barışık, geleceğe projeksiyon tutabilen, bologna süreci ile uyumlu bir müfredat oluşturacağız. Kadromuza çok yakında katacağımız proje ve akademik deneyimi yüksek hocalarımızla Türkiye’nin en nitelikli mimarlık eği mi veren fakültesi olmaya çalışacağız.” diye konuştu. Bulut, Milletvekili
Mustafa Demir’in ziyare nin kendilerini memnun e ğini, düşünce ve tavsiyelerini her zaman önemsediklerini de sözlerine ekledi.
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İSPANYA’DAN REKTÖR AKAN’A
ZİYARET

İ

spanya/Valencia ve Samsun İl Milli Eği m Müdürlüğü
Comenius Regio Bölgesel Ortaklık Projesi (Promo ng
School A endance-Okula Devamı Teşvik) kapsamında
İspanya’dan Samsun’a gelen heyet, projenin ortaklarından biri
olan Ondokuz Mayıs Üniversitesini ziyaret e .
Valensiya Montserrat Belediye Başkanı Josep Maria Mas i
Garcia ve Valensiya Montserrat Kültür Müdürü Ángeles Jiménez
Jiménez de içerisinde yer aldığı heyet üyeleri, Rektör Akan’la
karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.
Samsun İl Milli Eği m Müdür Yardımcısı Tahsin Nas yap ğı
açıklamada, “Tek tek proje ortaklarımızı ziyaret ediyoruz.
Buradan da okullara giderek devamsızlık ile ilgili yapılan
faaliyetleri gözlemleyeceğiz. Rektörümüze desteklerinden
dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise ziyare en duyduğu
memnuniye dile ge rerek şunları söyledi: “Biz İspanyol halkıyla
hem iklimsel açıdan, hem de millet olarak karakteris k açıdan
oldukça benziyoruz. Bu çok güzel ve önemli bir işbirliğidir.
Projenin amacına ulaşacağına inanıyor, iş birliğimizin devam
etmesini diliyorum.”
Ziyare e Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Valensiya Montserrat
Belediye Başkanı Josep Maria Mas i Garcia’ya üniversitenin ve
Samsun’un sembolü olan kristal Atatürk heykeli ve el yapımı

kilim mo fi hediye e . Ziyare e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mahmut Aydın ve projenin üniversite temsilcisi Yrd. Doç. Dr.
Hacı Bayram Yılmaz da hazır bulundu.
Okula gelen çocukların başka yerlerde çözüm aramalarına
engel olup, onların eği m sürecinin içerisinde kalmaları ve
kendilerini gelecek için dezavantajlı duruma sokmalarının
önlenmesi amacıyla öğrencilere okul ortamının sevdirilmesi
amaçlandığı projenin yerel ortakları arasında; İl Emniyet
Müdürlüğü, Cumhuriyet Lisesi, İlkadım Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi, Belediye İlköğre m Okulu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eği m Fakültesi yer alıyor.
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SAMSUNSPOR’DAN REKTÖR AKAN’A
ZİYARET

S

amsunspor
Başkanı
Emin Kar, As Başkan
Recep Hun, Yöne m
kurulu Üyeleri; Mehmet Bank,
İbrahim İnan ve Genel Koordinatör Hasan Şengün, Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan’a nezaket
ziyare nde bulundular.
Kulübün son durumu hakkında bilgi verdikten sonra Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı maçları izlemeye davet eden Başkan
Emin Kar, Rektör Akan’a Samsunspor formasını ve porselen
bir futbol topu hediye e .
Ziyare en duyduğu memnuniye dile ge ren Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan konuklarına
teşekkür e .

DR. KANİTA DEDİÇ OMÜ’YE VEDA ETTİ

A

vrupa İnfeksiyon Hastalıkları Derneğinin “Observership” programı
ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde iki ha a boyunca staj yapan Dr. Kanita Dediç, OMÜ’den ayrıldı.
Bosna Hersek’te çalışan Dr. Kanita Dediç bilgi ve deneyimini ar rmak amacıyla
Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları Derneğine
başvurdu. Staj yeri olarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğini tercih eden ve 2 ha a klinikte kalan Dr.
Dediç, bu süre içerisinde günlük hasta vizitlerine ka ldı ve Hastane İnfeksiyon Kontrol
Komitesi’nin çalışmalarını yakından izledi.
Hastanemiz Merkez Laboratuarında otoma ze kültür sistemelerini de inceleyen Dr.
Dediç, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin de
çalışma sistemini takip e .
Staj süresinin sonunda İnfeksiyon Hastalıkları Bölümünde bir seminer sunan Dr. Dediç, çalışmalarının çok verimli geç ğini,
yeni bilgiler edindiğini ve Samsun’dan son derece memnun ayrıldığını kayde .
Kaldığı kısa süre içerisinde yeni dostluklar edindiğini, Türkiye ve Bosna Hersek insanının benzer kültürlere sahip olduğunu
belirten Dr. Dediç, bu tür birlikteliklere rsat tanıdığı için Ondokuz Mayıs Üniversitesine de teşekkür e .
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REKTÖR AKAN OMÜ GENÇLİK
TOPLULUĞUNU PLAKETLE ÖDÜLLENDİRDİ

R

ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan
Atasayar’ı ve Başkan Yardımcısı
Fercan Köksal’ı, “OMÜ Gençlik Fes vali”ni
ve bu fes val kapsamında 3 yıldır organize edilen “OMÜ Medya Ödülleri Töreni”ni
başarıyla gerçekleş rdikleri için plaketle
ödüllendirdi.
Topluluğun çalışmalarından duyduğu
memnuniye dile ge ren Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan, özverili çalışmalarından dolayı topluluk üyelerine teşekkür e . Ziyare e Gençlik Topluluğunu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Me n Eker de bulundu.

ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK
PERSONELİ MÜDÜRLERİNİ PLAKETLE
ÖDÜLLENDİRDİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu öğrem üyeleri yap kları açıklamada; Yrd.
Doç. Dr. Selaha n Özyurt’un görevi
süresince Yüksekokulunun gelişimine
önemli katkı sağladığı için plaket vermek istediklerini söylediler.

Plake en duyduğu memnuniyedile ge ren Yrd. Doç. Dr. Selaha n
Özyurt, ziyaretçilerine tek tek teşekkür ederek, Alaçam Meslek Yüksekokulunun, Türkiye’nin mesleki bilgi ve
beceriye sahip donanımlı ara eleman
ih yacını eksiksiz karşılamaya devam
edeceğini belir .
Fen-Edebiyat Fakültesi öğre m üyesi Prof. Dr. Hüseyin Demir, Alaçam Meslek Yüksekokuluna yeni müdür olarak
atandı.
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TİCARET LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİNİ ZİYARET ETTİLER
Muhasebe
Ha ası dolayısıyla,
Samsun Ticaret Lisesi
öğrencileri İk sadi
ve İdari Bilimler
Fakültesini ziyaret
e ler.

S

amsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMO) organizasyonuyla, Ticaret Lisesi
öğrencileri İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelerek Dekan Prof. Dr. Fa h Yüksel’İ ziyaret
e ler ve fakülte hakkında bilgi aldılar.

Dekan Prof. Dr. Fa h Yüksel
tüm meslek mensuplarının muhasebeciler ha asını kutlayarak
başladığı konuşmasında; Mali
Müşavirlik mesleğinin nitelikli
eleman ih yacını karşılayan İk sadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin caret lisesi öğrencileri için
tercihte avantajlı olduğunu ifade
e . İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesinin muhasebe camiasına
katkısının sadece lisans düzeyinde değil, yüksek lisans düzeyinde sürdüğünü ifade eden Dekan
Yüksel,
Muhasebeciler Odası
ile yapılan protokol kapsamında
mali müşavirlerin yüksek lisans
eği mlerine bu dönem başladıklarını, benzer programın talep edilmesi halinde, caret liselerindeki
meslek öğretmenleri için de yapılabileceğini söyledi. Yüksel, bu sayede meslek mensupları ve meslek
öğretmenlerinin kendilerini geliş rip güncel kalma imkanlarının olacağını ve bu konuda desteğe hazır
olduklarını da ifade e .
SMMO Odası Başkanı Ahmet Hayvalı da meslek mensuplarına verilen destek ve sıcak karşılama dolayısıyla teşekkür e ve “Muhasebe Ha ası” kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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SONSUZLUĞA BIRAKILAN İZLER
Samsun
MYO tara ndan
düzenlenen
ve Fotoğraf
sanatçısı Hamit
Yalçın’ın konuk
olduğu söyleşi
ve “Sonsuzluğa
Bırakılan İzler”
adlı fotoğraf
sergisi, OMÜ
İlkadım
Kampüsü’nde
gerçekleş .

E

tkinliğe; Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan,
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Men Eker, Güzel Sanatlar
Anabilim Dalı Başkanı
Sevgi Soylu Koyuncu,
SAMFAT Derneği Başkanı Yrd. Doç. Abdullah
Sezgin, FOCUS Derneği
Başkanı Emre Bostanoğlu, SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu, Öğre m üyeleri,
davetliler ve çok sayıda öğrenci ka ldı.

zel bir şey. Bugüne kadar hep tar şıldı; fotoğraf güzel sanatlardan biri midir? Ben fotoğra n belirli kriterler yerine ge rilerek
çekildiğinde bunun sanat olduğuna inanıyorum. Yani her eline
mikrofon alan ses sanatçısı olmadığı gibi, her deklanşöre basan
da fotoğraf sanatçısı değildir. Dijital fotoğrafçılıkla birlikte bu iş
çok daha kolaylaş . Teknoloji baş döndürücü bir şekilde gelişiyor ve nimetlerini bize sunuyor. Ben bu gelişmeleri fotoğrafçılık
alanına yapılan büyük bir katkı ve büyük bir devrim olarak görüyorum. Fotoğrafçılık bu güne kadar hep İstanbul’daydı. Belirli
isimler yapardı bu işi. Ama bugün Anadolu’nun her tara ndan
çok iyi fotoğraflar çeken genç jenerasyon var. Bugün ülkemizi
dünya çapında temsil edecek fotoğrafçılar ye ş rmek zorundayız. Derdimiz Anadolu fotoğrafçılığının iyi bir yere gelmesidir.”
diye konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Kurt, “Ömrünü fotoğraf sana na
adamış bir sanatçımızla bugün böyle bir etkinlik yapmak bizi çok
mutlu ediyor. Çünkü o kendisinin deyimiyle; ‘fotoğra an kazandığını fotoğrafa harcayan’ bir sanatçıdır.” dedi.

Konuşmaların ardından fotoğraf gösterimine geçildi. Gösterimde; Sonsuzluğa Bırakılan İzler, Büyüklere Boyama Kitabı,
Dört Mevsim Anıtkabir, Eşsiz Bir Morgan Resitali, Şeb-i Arus, Bir
Sevdadır Anadolu, Beyaz Camın Ünlüleri isimli fotoğraflar izlendi. Programın sonunda Prof. Dr. Yücel Tanyeri tara ndan Hamit
Yalçın’a teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

Söyleşi öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,
“Sanat konusu netameli bir konudur. Söylerken, konuşurken tek
tek kelimeleri seçmek gerekir. Sanatçılar ya da sanatçı ruhu taşıyan kişiler biraz etra ndan, bazen de kendinden kaynaklı seçilmişlik iddiası veya havası taşırlar. O yüzden ben bazı meslek sahiplerine karşı konuşurken hep tedirgin olurum. Bunlardan biri
de; psikolog ve psikiyatristlerdir. Çünkü, acaba şu anda ruhsal
durumumu tahlil ediyor mu? diye düşünürüm.” dedi.
Fotoğraf sanatçısı Hamit Yılmaz da, “Öncelikle şunu belirtmek is yorum ki; böyle çoşkulu bir kalabalığın önünde bulunmak çok mutluluk verici. Bu gün sizlerle dolu dolu, fotoğraflar
izleyip konuşacağız. Gelişen ile şim araçları ile birlikte bu gün
fotoğrafa olan ilgi yüksek düzeydedir. Bu fotoğrafçılık adına gü- özenilen üniversite -
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OMÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN
RESİM-HEYKEL SERGİSİ
“8 Mart Dünya
Kadınlar Günü”
kapsamında
açılan, “Kadın”
konulu resim ve
heykel sergisi
Büyükşehir
Belediyesi Sergi
Salonu’nda açıldı.

S

amsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Daire Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında açılan,
“Kadın” konulu resim ve heykel sergisi Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Prof. Dr. Me n Eker

Sergiye; OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Me n Eker, Samsun Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Kenan Şara, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Daire Başkanı Nemci
Çamaş, öğrenciler ve davetliler ka ldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Me n Eker konuşmasında: “Sergide yer alan eserlerin sahipleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği m Fakültesi Güzel Sanatlar Eği mi Bölümü Resim-İş Eği mi Bölümü
Araş rma Görevlileri ve öğrencilerden oluşmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınları Günü olması münasebe yle
“Kadın” konulu olması ve çalışmaların büyük bir çoğunluğunun bayan öğrencilere ait olması güne biraz
daha anlam katacak r diye düşünüyorum. Sergiye katkı sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesine çok
teşekkür ediyorum. Sergimiz 15 Mart 2013 tarihine kadar gezilebilir.” dedi.

Kenan Şara

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kenan Şara da; “Sanat önemli bir olgudur. Toplum
sanatsız olursa geleceğe bir şey bırakamaz. Geleceğe bırakabilecek en güzel miraslardan birisi de sana r,
sanat eserleridir. Üniversitemizin Güzel Sanatlar Bölümünün şehrimize daha fazla katkı vermesini, şehrimizde sanat eserlerinin artmasını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak katkımız devam edecek r. Bu
serginin yararlı geçmesini diliyorum.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin
açılışını yap lar.
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Etkinlik, “Sonsuzluğa Bırakılan İzler” isimli fotoğraf sergisinin açılışı ile sona erdi. Serginin açılışında konuşan
Hamit Yalçın, “Sergimi Samsun’da aç ğım için çok mutluyum. İlkadım Kampüsü’nde açılan ilk sergi olmasından
dolayı da ayrıca gurur duyuyorum” dedi. Paris, Lüksemburg, Uluslararası İzmir Fuarı’nda da sergilenen “Sonsuzluğa Bırakılan İzler” adlı fotoğraf sergisinde 16 eser yer aldı.
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AYDIN

T

ürkiye ve KKTC’nin gözde üniversiteleri, üniversiteye girecek
gençlerin tercihlerinde yer alabilmek amacıyla, Aydın’da düzenlenen
“Yüksek Öğre m Kurumları Tanı m ve
Kariyer Günleri”nde bir araya geldiler.

OMÜ
Yur çinde
düzenlenen
fuarlarda
tanı mlarına
devam ediyor.

Etkinlik kapsamında konuşan Aydın
İl Milli Eği m Müdürü Pervin Töre, “Üniversiteye hazırlanan gençlere hayallerini kurdukları üniversiteleri yakından tanıma rsa sağlamak, gençlere ve anne
babalara yeni bakış açıları kazandırmak,
hem Aydın’ın eği m başarısını ön plana
çıkarmak, hem de Aydın’ın tanı mına
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte Türkiye ve KKTC’den 30’un üzerinde üniversite yer alıyor. Yaklaşık olarak 10 bin üniversite adayına ve 5 bin veliye ulaşmayı amaçlayan etkinliğimize, ekonomik yetersizlikler yüzünden okul gezilerine ka lamayan ve üniversiteleri
yeteri kadar tanıma rsa bulamayan bireyler de ka larak, bizzat üniversite temsilcilerinden bilgi alabileceklerdir.” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte açılışı gerçekleş ren Aydın Valisi Kerem Al tek tek üniversite stantlarını gezerek bilgi
aldı. Aydın İl Milli Eği m Müdürlüğünün ev sahipliği yap ğı, 14-16 Kasım tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte
gösteriler, konferans ve söyleşiler yer alacak.

İSTANBUL

O

MÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen
üniversite tanı m fuarlarına ka larak, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin tanımını yapmaya devam ediyor.

11. ve 12. sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri ve
üniversitelerle ilgili bilgiyi birinci ağızdan alabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen
fuarlara ka lan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, öğrencilerle bir araya gelerek OMÜ’nün
bölümleri, ulaşım, konaklama, burs imkânları gibi çeşitli konularda bilgi veriyor.
İstanbul Final Eği m Kurumlarının düzenlemiş olduğu, devlet ve vakıf üniversitelerinden toplam 112 üniversitenin ka ldığı fuarda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaöğre m kurumlarında okuyan öğrencilerin yine ilgi odağıydı.

MERSİN

T

ürkiye’nin özel ve devlet birçok üniversitesi ile KKTC’de
eği m veren özel üniversitelerin ka ldığı ‘Mersin Yükseköğre m Tanı m Günleri’nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi de yerini aldı.
Toros Rotary Kulübü tara ndan bu yıl 11.’si düzenlenen ’Mersin Tanım Günleri’, Yenişehir CNREXPO Fuar Merkezi’nde açıldı. Açılışa Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Mezitli Belediye Başkanı Uğur
Yıldırım, Toros Rotary Kulübü Dönem Başkanı Tuncer Doğan ile öğrenciler
ka ldı.
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TENİS TURNUVASI
Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tara ndan
Rektörlük idari
birimleri arası
“Dostluk ve Dayanışma Masa Tenisi
Turnuvası”
düzenlendi.

H

er yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
ile Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selaha n Özyurt’un temsili karşılaşması ile başladı. Prof. Dr.
Hakan Leblebicioğlu’nun turnuvaya ka lan sporculara başarı dileklerini ileterek, “İyi oynayan
kazansın” dedi. Turnuvanın açılışına ayrıca; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Göngör Kural ve Şube
Müdürü İbrahim Tan da ka ldı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, “Dostluk ve Dayanışma Masa Tenisi Turnuvası” 29 Ocak 2013-07 Şubat
2013 tarihleri arasında oynanacak. 10 grup halinde gerçekleş . Turnuvaya; bu yıl16’sı erkek, 4’ü kadın
olmak üzere 20 kişi ka ldı.

Turnuva sonucunda bayanlarda Personel Daire Başkanlığı’ndan Filiz Birben 1., Hukuk
Müşavirliği’nden Gülşah Bircan 2., erkeklerde Proje Yöne m Ofisi’nden Ercan Ediz 1., İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı’ndan Yaşar Balcı 2. oldu.
Dereceye giren personele madalya ve kupalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selaha n Özyurt verdi. Törene ayrıca Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı
Güngör Kural ve Şube Müdürü İbrahim Tan da ka ldı.
- özenilen üniversite -
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OMÜ ULUSLARARASI ALANDA
BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEYE
DEVAM EDİYOR

İ

OMÜ
Sosyal Tesisler
işletmesine bağlı
olimpik yüzme
havuzunda iki
yıldır öğre m
görevlisi Erinç
Kuzucu tara ndan
yürütülmekte olan
Kule ve Tramplen
Atlama Kursu
sporcuları yeni
başarılara imza
a lar.

sveç’te
yapılan
“Uluslararası Gamma Cup” yarışmasına ka lan kurs sporcularından; Kıvanç Gür, “Kule
Atlama” disiplininde ikinci
olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.
Kurs sorumlusu Öğrem Görevlisi Erinç Kuzucu
yap ğı açıklamada “Üniversitemizde belirli hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımız,
başarı basamaklarını planlanan şekilde rmanmaktadır.” şeklinde konuştu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Müdürü
Ertuğrul Akan da, başarılarından dolayı sporcuyu ve antrenörü tebrik e .

MİLLİ SPORCULARDAN REKTÖR AKAN’A
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi tara ndan
düzenlenen “Kule ve Tramplen Atlama
Kursu”nda başarı elde eden 11-17 yaş
gurubundaki sporcular, Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan’ı makamında ziyaret e ler.
Kule ve Tramplen Atlama Kursu’nda eği m gören ve başarı elde ederek milli takıma girmeye hak
kazanan sporcular, aileleri ve antrenörleriyle birlikte Rektör Akan’a teşekkür ziyare nde bulundular.
Ziyare e, düzenlenen kursa ka larak Milli Takım
Kaptanı olmaya hak kazanan Tuğberk Yılmaz, birincilik madalyasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a
hediye e .
Ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez,
öğre m görevlisi Erinç Kuzucu, OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Ertuğrul Akan, Sosyal Tesisler İşletme Müdürü Selaha n Sağlam
ve Milli Takım Antrenör olmaya hak kazanan Caner Keleş ile Seda Çağlar ka ldı. Sporcuların aileleri OMÜ’nün verdiği destek dolayısıyla
Rektör Akan’a teşekkür e ler.
Elde e kleri başarı dolayısıyla sporcuları tek tek tebrik eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, sporcuların başarılarının devamını diledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin destek vermeye her zaman olduğunu dile ge ren Rektör Akan sporculara üniversitenin hediyelerini takdim e . Öğre m görevlisi Erinç Kuzucu da Rektör Akan’a forması hediye e .
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTELER

YÜKSEKOKULLAR

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Turizm Fakültesi
• Veteriner Fakültesi
• Ziraat Fakültesi

• Samsun Sağlık Yüksekokulu
• Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Yaşar Doğu Beden Eğitimi
• Spor Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu

• Adalet Meslek Yüksekokulu
• Alaçam Meslek Yüksekokulu
• Bafra Meslek Yüksekokulu
• Çarşamba Meslek Yüksekokulu
• Havza Meslek Yüksekokulu
• Kavak Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Samsun Meslek Yüksekokulu
• Terme Meslek Yüksekokulu
• Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
• Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLER
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Güzel Sanatlar Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü

KONSERVATUAR
• OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı

özenilen üniversite

Tel: 0 362 312 19 19
www.omu.edu.tr
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Adı - Soyadı

Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı

Atandığı Kadro

Ata Yakup KAPTAN
Emin ÖZTEKİN
Şamil IŞIK
Ahmet KÖROĞLU
Zerrin HEREN
Güzin GÖNÜLLÜ
Fevziye CANBAZ
Ayhan BOZKURT
Fatma AYDIN
Mehmet Hulusi ATMACA
Kemal BALCI
Hayriye SAYARLIOĞLU
Mehmet SAYARLIOĞLU
Gül Fatma YARIM
Zafer YAZICI

Eğitim Fakültesi / Resim-İş Eğitimi
Fen-Edebiyat Fakültesi / Atom ve Mol. Fiziği
Fen-Edebiyat Fakültesi / Katıhal Fiziği
Fen-Edebiyat Fakültesi / Atom ve Mol. Fiziği
Fen-Edebiyat Fakültesi / Anorganik Kimya
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları
Tıp Fakültesi / Nükleer Tıp
Tıp Fakültesi / Fizyoloji
Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıkları
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları
Tıp Fakültesi / Nöroloji
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları
Veteriner Fakültesi / Biyokimya
Veteriner Fakültesi / Viroloji

Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.

Uğur İNAN
Murat YENİSEY
İlker ERYILMAZ
Selim EREN
Esat BOZKURT
Tevfik ÖZEN
Servet KÜTÜKÇÜ
Osman EYÜPOĞLU
Kenan AYAR
Ahmet MUTLU
Hüseyin GENÇCELEP
Hasan TEMİZ
Faik Ahmet SESLİ
Hakan ÖZCAN
İlhan KARABIÇAK
Bahadır Bülent GÜNGÖR
Atilla Güven ATICI
Berna AYDIN
Oktay YAPICI
Nil GÜLER
Fatih ÖZKAN
Mehmet KEFELİ
Seher AKBAŞ
Harun ALBAYRAK
Eyüp Selim KÖKSAL
Mustafa OFLAZ
Ertan Sait KURTAR
İrfan ŞAKA

Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti
Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi
Fen-Edebiyat Fakültesi / Fonk. Teo. ve Fonks. Analiz
Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi / Genel Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyokimya
Fen-Edebiyat Fakültesi / Topoloji
İlahiyet Fakültesi / Din Sosyolojisi
İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kentleşme ve Çevre Sorunları
Mühendislik Fakültesi / Gıda Bilimleri
Mühendislik Fakültesi / Gıda Bilimleri
Mühendislik Fakültesi / Kamu Ölçmeleri
Mühendislik Fakültesi / Enerji
Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi
Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi
Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları
Tıp Fakültesi/ Adli Tıp
Tıp Fakültesi / Nükleer Tıp
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları
Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji
Tıp Fakültesi / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Veteriner Fakültesi / Viroloji
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Yap. ve Sulama
Ziraat Fakültesi / Hayvan Yetiştirme
Bafra Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
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Doç. Dr.
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Namık Kemal TOPÇU
İnci Çilingir SÜNGÜ
Deren Başak AKMAN
Sonat COŞKUNER
Esen ERSOY
Ayhan AK
Onur BEKİROĞLU
Gazi BERBER
Nurhayat YOLOĞLU
Özlem Akgüç ÇETİNKAYA
Gökhan KAYHAN
Naci MURAT
Ferhat AKYÜZ
Ferhat SAY
Gökçe Nur SAY
İsmail KÜÇÜKER
İdris VARICI
Enes ATMACA
Dilek GÜVENÇ
Serap TOPATAN

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Eğitim Fakültesi / İ.Ö. Matematik Eğitimi
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi
Eğitim Fakültesi / Müzik Eğitimi
Eğitim Fakültesi / İ.Ö. Matematik Eğitimi
İlahiyat Fakültesi / İslam Hukuku
İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi / Gazetecilik
İletişim Fakültesi / Gazetecilik
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Donanımı
Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği
Sivil Havacılık Yüksekokulu / Sivil Havaclık Ulaştırma
Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji
Tıp Fakültesi / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıp Fakültesi / Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü
Veteriner Fakültesi / Su Ürünleri ve Hastalıkları
Veteriner Fakültesi / Farmakoloji - Toksikoloji
Samsun Sağlık Yüksekokulu / Ebelik
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- özenilen üniversite -

Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
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Yrd. Doç. Dr.
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