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2013-2014 AKADEMİK YILI
AÇILIŞ TÖRENİ

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

38 yıllık köklü geçmişiyle, ülkemizin üniversiteleri ara-
sında saygın bir yer edinmiş olan Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinin 2013-2014 öğre  m yılı açılış törenini siz-

lerle birlikte gerçekleş  riyor olmaktan büyük mutluluk ve onur 
duyuyorum

Adını, Türkiye Cumhuriye  nin kurulmasıyla sonuçlanan is-
 klal mücadelemizin, Mustafa Kemal Atatürk tara  ndan baş-

la  ldığı gün olan 19 Mayıs’tan alan üniversitemizin hem men-
subu hem de rektörü olma sorumluğunu ve haklı gururunu 
taşıyorum. Beş yılı rektör olarak, yaklaşık 23 yıldır görev yap-
 ğım üniversitemizin sürekli gelişen, üreten bir eği  m ve bilim 

merkezi olması için gayret e   k. Birlikte çalış  ğımız bu süre 
zar  nda, desteğini bizden esirgemeyen üniversite mensupla-
rımıza, şehrimizin üst protokolüne, sivil toplum kuruluşlarına, 
bazı eği  m binalarımızın inşasında önemli katkı sağlayan ha-
yırseverlerimize ve Samsunlulara yürekten teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi 17 fakülte, 3 yüksekokul, 
11 meslek yüksekokulu, 5 
ens  tü, 21 araş  rma uygula-
ma merkezi, konservatuvarı, 
45.000 öğrencisi, 2051 aka-
demik personeli ve 4.500’e 
yakın çalışanı ile büyük bir 
ailedir. Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi lisansüstü eği  me, 
uzaktan eği  me ve uluslara-
rasılaşmaya verdiği önemle 
de ar  k Türkiye’de bir mar-
kadır. 

İnsanlar gibi kurumların 
da kendini geliş  rebilmesi 
için hedefl ere ih  yacı vardır. 
Ülkemizin seçkin üniversite-
leri arasında yerini almış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
de en önemli hedefi ; uluslararası bir üniversite, bir dünya üni-
versitesi olmak  r. Bugün, üniversitemizde 64 ülkeden 1300’ü 
aşkın uluslararası öğrenci öğre  m görmektedir. Erasmus ve 
Mevlana gibi uluslararası, Farabi gibi ulusal değişim program-
larından yararlanabilen öğrencilerimiz, üniversitemizde eği  m 
gören uluslararası öğrencilerle birlikte ’farklılıklar içinde birlikte 
yaşama’ kültürünü tecrübe ederek özümsemektedirler. 

Yüzyıllardır kültürel ve sosyal birlikteliğimiz ve birçok ortak 
hikâyemiz olan kardeş Bosna-Hersek Cumhuriye   ile eği  m-
öğre  m alanında güçlü ve yoğun işbirlikleri kurduk. Mevlana 
programı kapsamında Türkiye’de en fazla ikili anlaşma yapan ve 
en fazla değişim gerçekleş  ren Üniversite olarak, Bosna-Her-
sek’teki yedi üniversite ile Mevlana protokolü, beş üniversite 

ile ikili protokol imzaladık. 2013-2014 eği  m döneminde Bos-
na-Hersek ile 36 öğrenci, 68 öğre  m üyesi değişimi gerçekleş-
 rilecek  r. Değişim programları ve ortak toplan  lar; eği  min 

yanı sıra toplumların birbirini tanımasına ve kaynaşmasına kat-
kı sağlamaktadır. Kardeş olan iki ülke halkı, her alanda beraber 
çalışarak ve birbirlerine destek olarak birlikte güçlenecekler, 
yeni bir medeniye  n ana direklerini oluşturacaklardır. 

Samimi olarak düşünüyorum ki, ancak, Balkan ülkeleri, Kaf-
kas ülkeleri, orta Asya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve ha  a Afrika 
ülkeleriyle birlikte, özellikle eği  m ve bilim alanında birbirimize 
katkı sağlar, birbirimizi desteklersek, adaletsiz egemenlerin kar-
şısında ayakta durabiliriz. Bu nedenle üniversitemiz de, bu coğ-
rafyadaki işbirliklerini ar   rmaya gerçekten çok büyük önem 
vermektedir. Üniversitemizde her yıl yurt içinden ve yurt dışın-
dan Bosna-Hersek, Sancak, Arnavutluk, Kosova, Irak, Azerbay-
can, Gürcistan, Makedonya, Yunanistan gibi ülkelerden çeşitli 
kurslar ve kısa dönemli eği  mler için öğrenci grupları gelmek-
tedirler. Uluslararası öğrencilerimizin ve misafi r öğrencilerin, 

Türkçeyi OMÜ’de öğrenebilmeleri 
için kurduğumuz Türkçe Öğre  mi 
Uygulama ve Araş  rma Merkezi 
(OMÜTÜRKÇE) bu yıl içinde faaliye-
te başladı. 

Uzaktan Eği  m alanında çok 
önemli bir yerdeyiz. Ön lisans, li-
sans, yüksek lisans ve değişik ser  fi -
ka programlarımızın yanı sıra, Tarih, 
Türk Dili ve İngilizce derslerinin öğ-
re  mini bu yöntemle sürdürmekte-
yiz.  Bugüne kadar, Uzaktan Eği  m 
programlarımızdan 8 000 öğrenci 
mezun e   k. 

Başarılı üniversiteler, içinde ya-
şadıkları şehirle bütünleşebilen, 
içinde yaşadığı toplumu dönüş-

türebilen, o ken  n sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine 
katkı sağlayan üniversitelerdir. Üniversite-şehir bütünleşmesi, 
göreve başladığımız ilk günden beri hassasiyetle üzerinde dur-
duğumuz hususlardandır. Üniversite-Sanayi işbirliğine de son 
derece önem vermekteyiz. Bu nedenle kurduğumuz “Üniversite-
Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliş  rme ve Uygulama Merkezi” 
öğre  m elemanlarımızı sanayicilerle bir araya ge  rmekte; yeni 
işbirlikleri ve projeler geliş  rmelerinin yolunu açmaktadır. Sa-
nayicilerle imzalanan protokollerle çok sayıda öğrencimiz özel 
sektör kuruluşlarında staj yapma imkânı bulmaktadırlar. Mer-
kez, sanayicinin ürününün çekiciliğini ar  rmak, akademisyenin 
yap  ğı çalışmanın laboratuarda kalmamasını, hayata geçerek 
bir işlev kazanmasını sağlamak için çalışmaktadır. TEKNOPARK 
ve İleri Teknolojiler Araş  rma Merkezi projelerimizin de hayata 
geçmelerine çok az bir zaman kalmış  r.  

Prof. Dr. Hüseyin Akan

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın Açılış Konuşması
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Üniversitelerin önemli işlevlerinden biri de bilimsel çalışmalar ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, ürüne yönelik, yenilikçi 
araş  rmalar yapmak  r. Bunun için merkezi araş  rma laboratuvarları kurduk, araş  rmayı özendirmek için birçok destek çeşidini ha-
yata geçirdik. Akademisyenlerimizin eği  m ve bilimsel çalışma ve etkinlikler için yurt dışına gitmelerini teşvik e   k ve destekledik.  

Tüm bölge halkının gurur kaynağı ve sağlık güvencesi olan 1029 yataklı üniversite hastanemizde de önemli yenilikler ve deği-
şimler gerçekleş  . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi her tür tedavi ve girişimin yanı sıra başarılı karaciğer nakillerinin de 
yapıldığı önemli merkezlerden biri haline geldi. Diş Hekimliği Fakültemiz, engelli tedavi birimi ve gezici diş sağlığı birimiyle toplum-
daki tüm grupların sağlık hizme   almasını sağlamış  r. İnşaa   bi   ğinde, Türkiye’nin en büyük ve çağdaş Diş Hekimliği Fakültesi ve 
Hastanesine sahip olacağız. 

OMÜ fi ziksel olarak da büyümeye devam ediyor. Son yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesine eklenen Mustafa Kemal Güneşdoğ-
du, Ballıca ve Bafra kampüslerinin yanı sıra İlkadım İlçesi’ndeki yerleşimimizde Güzel Sanatlar Kampüsü şekillenmiş  r. 

Rektörlüğe başladığım ilk günden bu yana, üniversitede çalışanlarımızın huzur içinde ve özgürce üretmeleri ve bilgiyi çoğaltarak 
yaymaları için gayret e   k. Alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesi, iyi araş  rma ve nitelikli eği  m için gerekli koşulların sağlanması 
öncelikli hedefl erimizden oldu. Ülkemizin değerli üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, durgun göle taş atar 
gibi, var olan potansiyeli ortaya çıkarmaya, harekete geçirmeye çalış  k. Bunu, bir ölçüde başarmış olmanın mutluluğunu hissediyo-
rum. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Hiçbir şeye ih  yacımız yok, yalnız bir şeye ih  yacımız vardır; çalışkan olmak!’ 

Üniversiteler, bilginin üre  ldiği ve yayıldığı kurumlardır. Bilginin üre  lmesi, özgün düşünce ve buluşların ortaya çıkarılması öz-
gürce düşünebilen zihniyetlerin bu kurumlarda yeteri çoklukta olmasına bağlıdır. Akademisyen, ön yargılar, kısıtlar, küçük görme, 
aşağılama tahammülsüzlük ve yok sayma gibi zaafl ardan uzak olmalıdır. Baskıya, tahakküme, darbeye, soykırıma ve her tür faşizme 
karşı durması gerekir. Merhum Aliya İzetbegovic’in savaş sırasında, ‘Bu herkese ulaş  rmamız gereken bir mesaj. Kazanacağız; çün-
kü öteki dine, öteki ulusa ve öteki siyasi duruşa saygılıyız.’ demiş  r. Sırbistan’a dört asır boyunca Türklerin hükme   ğini ve tüm dini 
yapıların yerlerinde durduklarını söylemiş  r. Düşünce, ifade ve hayat tarzı özgürlüğünün savunucusu olması gereken akademis-
yenlerin, kendileriyle aynı düşünce ve inançta olmayanların serbestçe söz söyleme, çalışma ve bilimsel araş  rma yapma haklarını 
engellemeleri; baskıya ve darbeye imrenmeleri düşünülemez. Bir zamanlar akademisyenlerin darbe duasına çık  kları Türkiye’de, 
bugün, her şeye rağmen, sevinerek söyleyebilirim ki, üniversiteler, ar  k özgür bilimin ve nitelikli eği  min revaç bulduğu kurumlar-
dır. Düşüncenin, ifade etmenin, araş  rmanın, bilgiyi üre  p ve yaymanın önünde hiçbir kısıtlamaya izin verilmemektedir. 

Bizim en değerli varlığımız kendimiz; insandır ve insandan daha saygın daha saygıya layık başka bir varlık yoktur. Birbirimize ta-
hammül etmeyi, birbirimizi dinlemeyi, herkesin konuşmasına sonuna kadar saygı göstermeyi öğreneceğiz. Birlikte yaşamayı öğre-
neceğiz. Bu ülke öyle bir ülke ki, Orta Asya, Balkanlar, Ka  asya, Ortadoğu’da başı sıkışan, bir şekilde zor duruma düşen insanlar geç-
mişte olduğu gibi bugün de çareyi bu coğrafyaya sığınmakta buluyorlar. Demek ki, bu coğrafyanın tarihten gelen koruyucu, himaye 
edici, bir güven ortamı niteliği var. Bu coğrafyanın bu özelliğini ar   rmalıyız. Azaltmamalıyız. Bu coğrafya sırf konumundan değil, 
tarihsel anlamı açısından da çok değerli bir coğrafyadır. Bizim de, bu coğrafyaya uygun bireyler olmamız gerekir diye düşünüyorum. 

2013-2014 öğre  m yılımızda öğrencilerimizi, hocalarımızı ve tüm çalışanlarımızı sevgiyle kucaklıyor, başarılı ve mutlu bir yıl 
dileyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’la birlikte senato üyeleri sabah saat-
lerinde Kurupelit Yerleşkesi’nde bulunan Atatürk Anı  ’na çelenk 
sundular. Öğleden sonra ise Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

açılış töreni düzenlendi. 

Törende Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç’e Fahri Dok-
tora Belgesi verildi. Önemli bir mazeret nedeniyle törene ka  lamayan 
İzetbegoviç’in doktora belgesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tara  ndan, 
Bosna-Hersek Türkiye Büyükelçisi Damir Canko’ya takdim edildi.

Şef Arzu Kopuz Çelik yöne  mindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun 
verdiği konserle başlayan törenin açılış konuşmasını OMÜ’ye birincilikle 
girmeye hak kazanan Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Tokatlı yap  . Konuşmasına, “Nasıl bir üniversite? Olanakları neler? Gelece-
ğime neler katacak  r?” sorularıyla başlayan Merve Tokatlı, “Bu soruların cevapları, üzerimizde olumlu etkiler yapmalı ki; o üni-
versite tercih sebebimiz olabilsin. OMÜ’nün öğrenci merkezli, ak  f eği  m uygulayan birkaç fakülteden biri olması tercihimdeki 
en büyük unsurlardı. Akademik kadronun büyüklüğü ve eği  m tecrübesine yeşille mavinin buluştuğu mükemmel bir kampüs 
alanı eklenince OMÜ’yü tercih etmekte zorlanmadım.” dedi

“38 yıllık köklü geçmişiyle, ülkemizin üniversiteleri arasında saygın bir yer edinmiş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
öğre  m yılı açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleş  riyor olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum” diyen Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan’ın konuşmasının ardından Bosna Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’i anlatan belgesel fi lmi 
izlendi. Filmin ardından da gerçekleşen fahri doktora töreninde, Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi Damir Canko, Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç adına fahri doktora belgesini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’dan aldı.

Büyükelçi Damir Canko Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç adına yap  ğı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç adı-
na fahri doktora belgesini almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum.” diyerek Cumhurbaşkanının mesajını seslendirdi. 
“Büyük uluslar ancak ve ancak eği  mli ve de bilgili nüfuslarca inşa edilebilir ve günümüz Türkiye’si bu gerçeği günbegün kanıt-
lamaktadır.

Merve Tokatlı Hüseyin Aksoy Damir Canko

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA
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Açılış töreni, Ondokuz mayıs Üniversitesi Müzik Eği  mi Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik dinle  si ve kokteylle 
sona erdi. Törenin ardından Büyükelçi Damir Canko Uluslararası İlişkiler Birimini ziyaret e   . Canko burada Mevlana 

Programıyla OMÜ’ye gelen Bosna Hersekli öğrencilerle bir araya geldi. 

Sevgili arkadaşlar, hepimizin Bosna ve Türkiye’nin eği  m alanındaki işbirliğinin yüzyıllar boyunca süregeldiği gerçeğini takdir et-
mesi gerekir. Ülkemin gençleri bilgiyi Osmanlı Döneminden bu yana pres  jli Türk Üniversitelerinde ve de ya  lı okullarında aramış  r. 
Bu nedenledir ki ‘Mevlana’ programı ile bu pres  jli üniversite birçok Bosnalı üniversite ile işbirliği yapmayı tercih etmiş ve de Bosnalı 
öğrenci ve eğitmenler OMÜ’nün düzenli misafi rleri olmuşlardır. 

OMÜ Samsun son derece saygın bir üniversitedir. OMÜ’nün adını 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan 19 Mayıs’tan alması üniversite-
nin Türk halkının soylu tarihini tüm dünyaya anlatması gerek  ği anla-
mına gelmektedir. Benim için bu derecede özel bir üniversiteden fahri 
doktora unvanı almak özel bir ayrıcalık ve de onurdur.”

Törene; Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi Damir Canko, Samsun 
Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun Milletvekili Cemale   n Şimşek, Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanı Ali Telli, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Canik Başarı Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Baro Başkanı Av. Necat Anıl,  OMÜ 
Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Halis Ölmez, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, belediye başkanları, üniversiteye 
katkı sağlayan hayırsever işadamları, öğre  m üyeleri, kamu yöne  cileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler ka  ldı.

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA



2013 / Temmuz-Ağustos-Eylül

- özenilen üniversite -8

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

OMÜ her yıl 
olduğu gibi bu 

yıl da Türkiye’nin 
çeşitli şehirlerinden 
gelerek 2013-2014 

eği  m-öğre  m 
döneminde ilk defa 

kayıt yap  racak 
öğrencilerini 

otogarda karşıladı.

YENİ ÖĞRENCİLERİMİZİ KAPIDA 
KARŞILADIK

OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir 
Şişman ile birlikte görevli öğrenciler, 
üniversiteye yeni kayıt için gelen öğ-

rencileri Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde karşıladılar. OMÜ’nün tanı  m stan-
dıyla öğrencileri karşılayan Doç Dr. Bekir Şişman ve 
görevli öğrenciler, kayıt, konaklama ve ulaşım konu-
larında yardımcı oldular.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 42 bin öğren-
ci potansiyeline sahip olduğunu ifade eden OMÜ 
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, 2013-2014 
eği  m-öğre  m yılında OMÜ’nün farklı bölümlerine 
9 bin 850 öğrencinin yanı sıra, 600 uluslararası öğ-

rencinin kayıt yap  rmasını beklediklerini söyledi. 
OMÜ’nün 17 fakülte, 5 ens  tü, 3 yüksekokul, 11 
meslek yüksekokulu, 2.100 akademik personeli ve 
toplam 3 bin çalışanı ile bölgenin en büyük üniversi-
tesi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin değişik illerin-
den gelen öğrencileri otogarda karşıladıklarını be-
lirten Doç. Dr. Bekir Şişman, “Gelen öğrencilerimiz 
için bir stant aç  k. Karşılamada üniversite öğrenci 
konseyinden arkadaşlarımız görevlendirildi. Üni-
versitemizi yeni kazanan öğrencilerimizi bu stan  a 
karşılıyor ve kendilerine ilk olarak küçük bir ikramda 
bulunuyoruz. Üniversitemizin otobüsleri ile kampüs 
alanına taşıyoruz ve öğrencilerin kayıtlarını daha 
hızlı yapmalarını sağlıyoruz” diye konuştu. 
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OMÜ VAKFI KOLEJİ YENİ EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILINA BAŞLADI

OMÜ Vak   Özel 
İlköğre  m Koleji 

2013-2014 Eği  m-
öğre  m yılına 

düzenlenen kokteyl 
ile başladı. 

Öğrenim yılı açılışına; OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Halis Ölmez, OMÜ Vak   Başkanı Doç. Dr. Mu-
hammet Dervişoğlu, vakıf üyeleri ve veliler ka-

 ldı. 

Açılış konuşmasını yapan Müdür Vekili Ali Bedirhan 
Özcan, “2013-2014 eği  m ve öğre  m yılının başladığı şu 
dakikalarda okula ilk kez adım atmanın heyecanıyla yüreği 
çarpan, tekrar okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına 
kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklarımızın heyeca-
nını yaşıyoruz. Eği  min sağlam temeller üzerine kurulma-
sında ve kişilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğre  min 
önemi bilimsel olarak kanıtlanmış  r. Çağımızda bilgi hem 
çok çeşitlendi, hem de ulaşılması çok kolay hale geldi. Hız-
la gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji ve 
ile  şimin gelişmelerini olumlu değerlendirip, olumsuzluk-
larından uzak kalabilmek iyi bir eği  mle sağlanır. Gelecek 
eği  mle biçimlenecek  r. İşte bugün hep birlikte öğrencile-
rimize eği  m kapılarını açıyoruz. Bizler onları kucaklarken, 

sizleri de yanımızda görmek is  yoruz. Öğrencilerimizin başarısında maddi ve manevi desteğiniz onla-
rı mo  ve edecek ve başarılarını yükseltecek  r. Bütün bu amaçlarımıza ulaşabilmenin yolu, Ulu Önder 
Atatürk’ün de dediği gibi “Tek bir şeye ih  yacımız vardır; çalışkan olmak”. şeklinde konuştu.

OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Halis Ölmez ise, “ Sevgili öğrencilerimiz ve velilerimiz hepinizin ka  lımın-
dan memnuniyet duyduk. Teşekkür ediyorum. Rektörlük olarak vak  mızla dayanışma içerisinde çalışı-
yoruz. Okulumuzun inşaa   bitmek üzere. Yeni binamıza geç  ğimizde daha modern eği  m ve öğre  m 
vereceğiz. Okul binasını hazır hale ge  ren ADEKA İlaç Sanayi’ye de çok teşekkür ediyorum. Yeni eği  m 
öğre  m yılınız hayırlı olsun.” dedi. 

1. sınıf öğrencileri hazırladıkları şiirleri okumalarının ardından uyum ha  ası sürecini başarıyla geçen 
öğrencilere belgeleri verildi. 

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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 Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Çocuk 

Üniversitesi ilk 
mezunlarını verdi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği  mi Uygu-
lama ve Araş  rma Merkezi’nde (OMÜ-
ÇEM) 1 ha  alık toplam 20 saatlik “De-

neylerle Fen Bilgileri Okulu” etkinliğini tamamlayan 
17 minik öğrenci mezun oldu.

OMÜÇEM’in bahçesinde düzenlenen mezuni-
yet törenine OMÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Halis 
Ölmez, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, İl Milli Eği  m 
Müdürü Dr. Mustafa Cora, OMÜÇEM Müdürü Yrd.
Doç.Dr. İsmail Gelen, Öğre  m üyeleri, öğrenciler ve 
velileri ka  ldı.

Açılış Konuşmasını yapan OMUÇEM Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. İsmail Gelen “Geleceğin anahtarı ço-
cuklardadır, ülkeler ar  k sadece sanayi ya da tek-
nolojiye değil; insana ve özellikle çocuklara ya  rım 
yapmaktadır. Temelde Çocuk Üniversitesi düşünce-
si; çocuk- üniversite- eği  m- araş  rma ve uygulama 
kavramlarının birleşimi ile ortaya çıkmış  r” dedi. Bu 
bağlamda Çocuk Üniversitelerinin rolünün artarak 
gelişeceğini vurguladı. 

OMU Çocuk Üniversitesi (OMUÇEM); ilköğre  m 
ve ortaöğre  m öğrencilerine yönelik olarak merkez 
bünyesinde yapılan ve yapılacak olan her türlü bi-
lim, sanat, kültür, spor alanlarında üniversite içinde 
ve/ya dışında çeşitli uygulamalı dersler, etkinlikler, 
geziler, laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalış-
taylar düzenleyerek, buralarda uygulamalı çalışma-
lar yapmayı hedefl emektedir. 

OMU Çocuk Üniversitesi; öğrencileri meslek 
seçimi, bir alanda daha detaylı ve derinlemesine 
bilgi sahibi olma, yönlendirme, basit mesleki tec-

rübeler yaşatma, bireylerin kendini tanımalarını 
sağlama, geliş  rme ve gerçekleş  rmesine katkıda 
bulunmaları açısından, olumlu bir etkiye sahip  r. 
Çeşitli etkinlik ve kurslar doğrudan doğruya üniver-
site öğre  m elemanları tara  ndan ve üniversitenin 
mekânları içerisinde verilmektedir. Öğrencilerin ilgi 
duyduğu alanlarda bilimsel araş  rma yapmalarına 
uygulamalı olarak  rsat verme, yüksek öğre  me 
ve bilime ilgiyi ar  rma açısından Çocuk Üniversite-
si önemli işlevlerde bulunmaktadır. Buna ek olarak 
OMU Çocuk Üniversitesinin uzun vadede; diğer 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmasını sağlama, 
kamu imkânlarının verimliliğini ar  rma ve çevre-
mizdeki insan sermayesini etkili kullanma açısından 
etkili olacağı düşünülmektedir.

MİNİKLER ÜNİVERSİTEDEN
MEZUN OLDU 

Dr. Mustafa Cora

Yrd. Doç. Dr. İsmail Gelen
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Avrupa’da 100’ü aşkın Üniversite bünyesinde (h  p://www.eucu.net/) Ço-
cuk Üniversitesi bulunduğunu belirten OMUÇEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail 
Gelen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin; Türkiye’de ak  f ola-
rak çalışan ender Çocuk Üniversitelerinden birisi olduğunu vurguladı.

 OMU Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın öncülüğünde, iki yıla yakın bir süre-
dir çalışıldığını ifade eden OMUÇEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN etkinlik-
lerin ayrın  larına ve bundan sonraki gelişmelere h  p://cocukuniversitesi.omu.
edu.tr/ adresinden ulaşılabileceğini belir   .  Etkinliklerin sonunda ka  lımcılara 
“OMU Ka  lım Belgesi” verildiğini belirten OMUÇEM Müdürü, hedef kitlelerinin 
tüm ilk-orta ve lise öğrencileri olduğunu söyledi. Ayrıca Çocuk Üniversitesi’nin 
OMU içindeki tüm birimlerle ve üniversite dışı; ilgili kurum ve kuruluşlarla et-
kinlikler planlayabileceğini belir   .

 İl Milli Eği  m Müdürü Dr. Mustafa Cora, “Üniversitemiz ile Milli Eği  m ara-
sında güzel bir ile  şim ve yardımlaşma var. Gerçekten deneyin çok önemli ol-
duğunu, düşünme becerilerimizi geliş  rdiği, yara  cılığımızı ar   rdığı, yeni bir 
şeyler ortaya koymamıza çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 
tür faaliyetlere imkan vermenin ve katkıda bulunmanın da önemi çok büyük-
tür” dedi.

Bu tür ak  vitelerin meyvelerini vermeye başladığını ifade eden OMÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Leblebicioğlu ise  “OMÜÇEM Müdürü Yrd.Doç.Dr. 
İsmail Gelen hocamız bu üniversitenin kurulması için uzun süre uğraş  . Bütün 
çabalarının da bugün meyvelerini görüyoruz. Bu ak  vitelerimizin yararlı oldu-

ğunu görüyoruz. Bu şekilde çocuk üniversitesi olarak genişleyerek devam edecek. Bu ak  vitelerin sadece böyle yaz ak  vite olarak 
kalmasını istemiyoruz. Sürekli olarak devam etmesini is  yoruz. Bu ak  vitelerde her zaman Milli Eği  m Müdürlüğümüzden büyük 
destek gördük ve onlarla birlikte çalışmaktan mutluyuz. Milli Eği  m ile birlikte Samsun’a hizmet etmeye gayret ediyoruz. Aslında 
Samsun’a değil geleceğimize hizmet ediyoruz. Bu kapsamda da Çocuk Üniversitesi olarak yap  ğımız eği  mlerin etkisini burada gör-
mekten mutlu olduk” diye konuştu.

Çocuk üniversitesinden mezun olan minikler de, “Burada çok şeyler öğrendim. Hiçbirini hiçbir yerde öğrenemezdim. Buraya ka  l-
mayan arkadaşlarım çok şey kaybediyorlar. Bu okul sayesinde onlardan bir adım daha önde olacağız. Burada çileğin DNA’sını çıkardık, 
mıkna  s yap  k, birçok deney yap  k. Mezun olduğumuz için de mutluyuz” diye konuştular.

Konuşmaların ardından OMÜ Çocuk Üniversitesi’nden mezun olan 17 minik öğrencinin ser  fi kalarını OMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu verdi. OMÜÇEM deki katkılarından dolayıda Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez’de emeği gecenlere 
ser  fi ka verdi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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Kısa adı OMÜ-TÜRKÇE 
olan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Türkçe 

Öğre  mi Uygulama ve Araş-
 rma Merkezinin kurulma-

sıyla bundan böyle OMÜ’de 
ve çevre illerde bulunan üni-
versitelerde öğrenim görecek 
olan uluslararası öğrenciler 
Türkçe’yi OMÜ’de öğrenecek-
ler. 

Yaz Türkçe Kursu’na ka  lmak üzere Samsun’a gelen Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’nden 20, Bosna-
Hersek’ten 3, Arnavutluk’tan 2 ve Gürcistan’dan da 23 olmak üzere toplam 48 öğrenci OMÜ Atatürk Kongre 
Kültür Merkezinde düzenlenen törende ka  lım belgelerini aldılar. OMÜ Türkçe Öğre  m Merkezi böylece ilk 
etkinliğini de gerçekleş  rmiş oldu.

Tören de konuşan Türkçe Öğre  mi Uygulama ve Araş  rma Merke-
zinde Müdürü Doç. Dr. Bekir Şişman; “OMÜ-YÖS sonucuna göre ya da 
Başbakanlık bursu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinde okumaya hak ka-
zanmış olan uluslararası öğrenciler bundan böyle Türkçeyi üniversitemiz-
de öğrenecekler. Yaklaşık 1.300 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü 
OMÜ’de daha önce Türkçe öğre  m merkezinin bulunmaması önemli bir 
eksiklik  . Çünkü üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslarara-
sı öğrenciler Türkçe’yi başka bir kurumda öğrenmek zorunda kalıyorlar 
ha  a bu nedenle zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlardı. OMÜ-
TÜRKÇE, lisans ve lisansüstü eği  m görmek için üniversitemizi ya da çev-
re illerde bulunan üniversiteleri tercih edecek olan uluslararası öğrenci-
lerin Türkçe öğrenmek için ilk tercih edecekleri merkez olacak  r. 

OMÜ Türkçe Öğre  m Merkezi olarak ilk etkinliğimizi başarılı bir biçimde sürdürmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Kurs süresince fedakârca çalışan öğre  m elemanlarımızı kutluyorum. Bu kurslar aynı zamanda birer 
kültür köprüsü görevini de görecek  r.

Gürcü ve Boşnak öğrencilerin Türkçe şiir ve şarkılar da söyledikleri programın sonunda ka  lımcılara bel-
geleri verildi.

YAZ TÜRKÇE KURSUNA
KATILAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 

BELGELERİNİ ALDILAR
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, 
Uygulama 

ve Araş  rma 
Merkezlerine 

bir yenisi daha 
eklendi.
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AKADEMİK BAKIŞ

Doç. Dr. Bekir Şişman ile Akademik Bakış 
programının sezon fi nalinde “Nükle-
er Enerji” konuşuldu. Programa konuk 

olan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez, 
Türkiye’de kurulması hedefl enen nükleer güç sant-
ralleri konusunda şu bilgileri verdi:

“Nükleer güç santralleri, kömür, petrol ve doğal 
gaza dayalı termik santraller gibi CO2, NOx ve SO2 
gazları yayarak çevreyi kirletmez, asit yağmurlarına 
yol açmaz, kömüre dayalı santraller gibi radyoak  f 
kül üretmez; bu nedenle temiz enerjidir. Nükleer 
güç santrali iç içe geçmiş kademeli güvenlik ted-
birleri alınarak çalış  ğından, günlük haya  a sürekli 
maruz kalmakta olduğumuz doğal radyasyonun 60 
da biri kadar radyasyon yayar. Söz gelimi günde bir 
paket sigara içenlerin bir yılda almış olduğu radyas-
yon, nükleer santral çevresinde bir yılda alınan rad-

yasyonun dört ka  dır. Bir defa bilgisayarlı tomografi  çek  rmekle, nükleer santralin bir yılda yaydığı radyasyonun 55 ka   kadar radyas-
yon alınır. Yani nükleer enerji temiz, güvenli ve süreklidir.

Nükleer güç santralleri 8,5-9 şidde  ndeki depremlere dayanıklı olarak inşa edilir. Türkiye’de bu zamana kadar kaydedilen en şiddetli 
deprem 7,8 şidde  ndeki 1939 Erzincan depremidir. Mersin Akkuyu, Konya ve Karaman’ı da içine alan bölge, bütün tarihi boyunca 6,4 
şidde  nden daha büyük bir deprem görmemiş  r. Sinop bölgesi de böyledir. Akkuyu’da ve Sinop’ta inşa edilecek olan nükleer güç sant-
ralleri 9 şidde  ndeki depreme dayanıklı olarak planlanmış  r.

Bugün dünyada 439 tane nükleer reaktör çalışmakta ve dünya elektrik üre  minin %13,5’ini sağlamaktadır. En gelişmiş 3 ülke, 
ABD 104, Fransa 58, Japonya 51 olmak üzere (toplam 213) dünyadaki nükleer reaktörlerin yarısına sahip  r. Fransa elektrik üre  minin 
%74,1’ini nükleer santrallerden elde etmektedir. Rusya’da 32, İngiltere’de 18, Güney Kore’de 21, Ukrayna’da 15 tane Nükleer Güç 
Santrali bulunmaktadır. Komşularımız Ermenistan’da 1, Bulgaristan’da 2, İran’da 1, Pakistan’da 3, Romanya’da 2 Nükleer Güç Santrali 
halen çalışmaktadır.

55 yıllık tarihi boyunca dünyada sadece 2 tam nükleer santral kazası yaşanmış  r. 1986 yılındaki Çernobil Nükleer Güç Santrali ka-
zasından sonra 144; 2011’deki Japonya Fukuşima Nükleer Güç Santrali kazasından sonra 62 nükleer güç santrali inşasına başlanmış  r.

Ülkemizde 50 yılda açılan tüm NGS ihaleleri sürekli iptal edilmiş, adeta gizli bir el sonuca gidilmesini engellemiş, 100 milyon dolar-
dan fazla para harcanmış, 1956 yılından bu zamana kadar tek bir nükleer güç santrali bile kurulamamış  r. Nihayet 2010 yılında Rusya 
ile yapılan anlaşma ile Mersin’in Gülnar ilçesinin Akkuyu mevkiinde 2019 yılından i  baren devreye girecek 4800 MWe kurulu güç 
kapasiteli ve Türkiye’nin elektrik üre  minin % 6’sını karşılayabilecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali kurma çalışmalarına başlanmış  r. 
2013’te ise Japonya ile 2023 yılında devreye girecek ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile benzer özellikte olan Sinop Nükleer Güç Santrali 
anlaşması yapılmış  r.  

Halen ülkemizde elektrik üre  minin %74’ü doğalgaz, kömür, petrol gibi ithal kaynaklardan sağlanmaktadır. 2023 yılında elektrik tü-
ke  mimizin 500 milyar kWh, kişi başına düşen elektrik tüke  mini ise 6000 kWh olması planlanmış  r. Hidrolik potansiyelimize ek olarak 
tüm rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji potansiyelimizin tamamı kullanılsa bile, 2023 yılına kadar ulaşılacak 500 
milyar kWh enerji tüke  mimizin ancak yarısına yakını karşılanabilecek  r.

Enerji stratejik bir nesnedir. Türkiye’nin jeopoli  k durumu, nüfusu, tarihinden miras kalan Ortadoğu, Balkanlar, Ka  asya ve Türk 
Cumhuriyetlerini yönelik görevleri, nükleer teknoloji alanındaki gelişmeler ülkemizin bir an önce nükleer teknolojiye geçmesini zorun-
lu kılmaktadır. Eğer Türkiye, 2023 yılında süper devletler ligine yükselmek is  yorsa; Türkiye için nükleer santraller bir tercih değil, bir 
zorunluluktur.”

Nükleer Enerjinin Türkiye İçin Önemi
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İtalya’da Salento Üniversitesi ve Taranto Aristosseno Lisesi 
ile ortak gerçekleş  rilen ve Türk dili ve kültürünü tanıt-
mayı amaçlayan “Akdeniz Uygarlığı Beşiği” isimli proje, 

Türkiye ve İtalya’yı birbirine bağlayan ilk dil ve kültür köprüsü 
projesi olması özelliğiyle lisedeki gençleri Türk dili ve ortak kül-
türler konusunda bilinçlendirerek, üniversitede gençlerinin Türk-
çe derslerini seçmelerini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusundaki 
proje; Salento Üniversitesi (Lecce), Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(Samsun), Aristosseno Lisesi (Taranto), Samsun Atatürk Anadolu 
Lisesi, Ankara Üniversitesi TÖMER’i de içine alan geniş bir alanda 
yürütülüyor.

Türkiye ve İtalya ülkelerinin eği  m bakanlıklarının ortak kara-
rı doğrultusunda, Puglia bölgesindeki Lecce Salento Üniversite-
sinde Türkçe öğretmek üzere görevlendirilen, Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi öğre  m üyelerinden Doç. Dr. Nalan Kızıltan 
konuyla ilgili yap  ğı açıklamada şunları kayde   : “Uluslararası 
nitelikteki projeyle İyonya’ya ev sahipliği yapmış olan Anadolu 
topraklarındaki ortak Akdeniz Uygarlığı tanı  lıyor. Ayrıca, büyük 
bir liman ken   olması nedeniyle de yıllardır Anadolu ile deniz 
 care   yapan ve projenin merkezi olan Taranto şehri, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde Fa  h Sultan Mehmet’in 1480 yılında 
yap  ğı “ Otranto Seferi” ile de tanınıyor. 

2011 yılında başlamış olup halen devam etmekte olan pro-
jenin ilk yılında Salento Üniversitesi ile Aristosseno öğrencileri 
Türkiye’de düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’na ka  larak “Şarkı ve 
Şiir dalında” gümüş madalya kazandılar. 

2012 yılında ise İtalya kültüründe önemli bir yer tutan “Kut-
sal Ha  a” (Se   mana Santa) dolayısıyla, Va  kan Türkiye Büyü-
kelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Taranto Başpiskoposunun dave  ni 
kabul ederek Müslüman bir ülkenin seçkin devlet temsilcisi ola-
rak etkinlikte yer aldı. Puglia bölge halkına ve o dönemde bölgeyi 

ziyaret eden pek çok yerli ve yabancı turiste “Dinler ve Kültür-
lerarası Dialog” ile İslam Tasavvufu’nun en önemli ve en büyük 
yapı   kabul edilen “Mesnevi-i Manevi”yi derinlemesine anlatan 
Prof. Dr. Kenan Gürsoy, nitelikli ve aydınla  cı konuşmasıyla iz-
leyenlerin hayranlığını kazandı. Etkinlikte tüm İtalya basınında, 
“Dinlerarası Buluşma” olarak söz edildi. Yine aynı yıl Taranto Aris-
tosseno Lisesi, Ankara Üniversitesi TÖMER ile anlaşma imzalaya-
rak, Türkçe Yeterlik Sınavı’nın İtalya temsilcisi ve Sınav Uygulama 
Merkezi oldu. “Uluslararası Gençlik, Dil ve Kültür Paylaşımı” için 
ise Samsun Atatürk Anadolu Lisesi ile “Kardeş Okul” sözleşme-
si imzalandı. Gençlerin internet üzerinden belirlenen saa  e ve 
yerde karşılıklı olarak birbirlerine Türkçe ve İtalyanca öğretmeleri 
sağlandı, özgün kültür örnekleri paylaşıldı. Böylece gerek kültür, 
gerekse kültür mirası konusunda gençler bilinçlendirildiler. 

2013 yılında proje açılımı içinde Türkiye-İtalya arasındaki dil, 
kültür ve uygarlık köprüsündeki hareketliliği çabuklaş  rmak, 
paylaşmak ve yaymak için Türkiye’nin seçkin hava yolları ile bağ-
lan  ya geçildi ve Puglia Bölgesi tanı  ldı. 

İtalya’da beğeni ve takdir toplamış olan proje, yazılı ve sözlü 
basının da dikka  ni çek  . Türklerle ortak değerlere ve kültürlere 
sahip olduklarını gören İtalyan’lar, projeyi sadece İtalya’da tanıt-
makla kalmayıp, sınır ötesine de taşımak amacıyla girişimlerde 
bulundular. 

Türk dili ve kültürünün dünyadaki yeri ve önemini belirtmek 
amacıyla İtalya’nın güneyindeki Puglia Bölgesi televizyon ka-
nallarından JOTV 189’un Kültür Programları Sorumlusu Alfonso 
Zambrano, Proje Yürütücüleri; Doç Dr. Nalan Kızıltan, Prof. Sal-
vatore Marzo ve Salento Üniversitesi öğrencisi ve aynı zaman-
da Aristosseno lisesinde Fransızca öğretmeni olan Severine 
Mafrıca’yı, öğrencileri Francesco Paolo de Vıta’yı ve Cris  ano  
Schırano’yu televizyon programına konuk e   .” 

TÜRKİYE İLE İTALYA’YI BİRBİRİNE 
BAĞLAYAN DİL VE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Üniversite-
Okul işbirliğine 

uluslararası 
anlamda 

örnek bir proje 
niteliğindeki, 

“Akdeniz Uygarlığı 
Beşiği” adlı proje 

kapsamındaki 
çalışmalar 

İtalya’da devam 
ediyor.
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Törenin açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ali Eraslan: “Bu projede 4+4+4 Eği  m Siste-
mi çerçevesinde, ortaokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfl ar için ge  rilen seçmeli Matema  k Uygulamaları dersinin amacı-
na uygun olarak; öğrencilerin akıl yürütme, problem çözme, matema  ği diğer disiplinler ve günlük hayatla 
ilişkilendirirken çoklu gösterimlerden faydalanma becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmış  r. 
Ayrıca; Model Oluşturma Etkinliklerini öğretmenlerimize bizzat kendilerinin üzerinde çalışıp yapmaları sağ-
lanarak tanıtmak, sınıf ortamında nasıl uygulanacağını göstermek, olası çözüm yollarını paylaşmak ve buna 
benzer yeni etkinlikleri kendilerinin nasıl geliş  rebileceklerini konusunda öneriler sunarak bu konuda bilgi 
ve deneyimlerini ar  rmak da amaçlarımız arasındadır.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eği  m Müdürlüğü tara  ndan ortaklaşa yürütülen 
ve TÜBİTAK tara  ndan desteklenen projenin açılış törenine Samsun ili sınırları içinde görev ya-
pan ve Samsun ili dışından gönüllü ortaokul matema  k öğretmenleri ka  ldı.

SAMUYAK MODEL OLUŞTURMA 
ETKİNLİKLERİ

Samsun 
Matema  k 

Uygulamaları 
Yaz Kampı: 

Model Oluşturma 
Etkinlikleri 

(SAMUYAK) adlı 
projenin açılış töreni 

Grand Atakum 
Hotel’de yapıldı.

Bu amaçlar doğrultusunda ilk aşamada hem Samsun ili sınırları içerisinde görev yapan ortaokul matema-
 k öğretmenlerinden hem de Samsun ili dışından gönüllü ka  lmak isteyen ortaokul matema  k öğretmenle-

rinden toplam 60 kişi belirlenerek bir ha  a süreyle model oluşturma etkinlikleri yapmaları sağlandıktan sonra 
çalışmanın sonuçları nicel ve nitel araş  rma teknikleri kullanılarak değerlendirilecek  r.” dedi.Konuşmaların 
ardından model oluşturma etkinliklerine geçildi. 
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OMÜ’LÜ ARKEOLOGLARIN YER ALDIĞI
KAZIDA İKİNCİ ROMA HAMAMI VE DEMİRCİ 

ATÖLYESİ BULUNDU
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde, Apollon Smintheus kutsal alanı (Smintheion) arkeolojik kazıların-
da, Roma dönemine ait iki hamam ortaya çıkarıldı. Hamamın Bizans döneminde yeniden kullanıldığı, ancak Roma döne-
mine ait izlerin büyük ölçüde silindiği, Roma mozaiklerinin üzerinin alçıyla kapa  ldığı, hamam odalarının ise iş yeri haline 

çevrildiği anlaşıldı. 

Kazı ekibinden Ondokuzmayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğre  m üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, Apollon Smintheus Kutsal 
Alanında (Smintheion) iki adet hamam ortaya çıkardıklarını, fakat yıkanma ile alakalı başka bir hamam yapısı olabileceğini de söyledi. 
Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan yap  ğı açıklamada, 1980 yılından bu yana Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında kazı çalışmaları süren 
kutsal alanda ilginç bir bulguya daha rastladıklarını söyledi.

Kaplan, 1-4’üncü yüzyıllarda kullanılan ve “Küçük Roma Hamamı” olarak nitelendirdikleri yapıdan, farklı amaçlar için yararlanıl-
dığı bilgisine ulaş  klarını belir   .

Kaplan, şöyle konuştu: “Bu küçük Roma hamamının sıcak mekanlarından biri-
ne ait özgün hypocaust (al  an ısıtma sistemi) dururken sistemin çökmesi, onarım 
ve kullanımının yapılamaması sonucu değişikliğe uğra  lmış  r. Bunun en güzel ka-
nı  ; sıcak mekânların molozu ve kalın  sı üzerine yeni bir taban, özgün kapılar ye-
rine çamur harçlı duvarlar yapılmış ve hamamın ana mekânları küçük dükkânlara 
çevrilmiş  r. Bunlardan biri de Bizans dönemindeki bir ustaya ait demirci atölyesi. 
Çünkü etra  a çok sayıda demir cürufu, yarı işlenmiş demir ve bronz malzeme, 
bol demir ve yarı erimiş kurşun külçeler var. En önemlisi, demiri çelikleş  rirken 
su veren ustaya ait soğutma teknesi ve çok iyi durumda olmayan iki örs bulduk. 
Kullanılan ve üre  len tüm aletler, günlük haya  a özellikle tarımda ve evlerde kul-
lanılan türden. Ahşap kapılara ait sürgü ve menteşe parçaları, demir çiviler, sa-
banın toprağa işlemesini sağlayan demir uç ve makaslar iyi korunmuş durumda.”

Kaplan, ulaş  kları bulguların, 6 ve 7’’nci yüzyılların yaşamı ve ekonomisi hak-
kında bilgi verdiğine dikka   çek  . Alt tabakada yer alan küçük hamamın ısıtma 
sistemine ait tuğlalar ile üs  eki Bizans demirci atölyesini bir arada korumayı ter-
cih e   klerini bildiren Kaplan, “Mekan içerisindeki kesi  e metal cüruf tabakası 
görülebiliyor. Bu şekliyle bir yapının iki farklı evresini ve farklı işlevde kullanımı 
gösteren bir açık hava müzesi olması için uğraş  k ve başardık.” ifadesini kullandı.

Kaplan, demirci atölyesinin konservasyonunun gelecek kazı sezonunda yapılacağını ve bunun ardından ziyarete açılacağını da 
sözlerine ekledi.

Çanakkale’nin 
Gülpınar 

beldesinde, Apollon 
Smintheus kutsal 

alanı arkeolojik 
kazılarında, Roma 

dönemine ait iki 
hamam ve bir 

demirci ustasına 
ait olduğu tahmin 

edilen 500 yıllık 
atölye bulundu.
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OMÜ BESYO FAKÜLTE OLDU

24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı Yaşar 
Doğu Beden Eği  mi ve Spor Yüksekokulu kapa  larak, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi adıyla yeniden kuruldu.

OMÜ VETERİNER FAKÜLTESİNDE
GÖREV DEĞİŞİMİ

Görev süresi dolan Veteriner Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın yerine 
Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy dekan ola-

rak atandı. 

Veteriner Fakültesi Dekanlığı odasında düzen-
lenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Abdurrah-
man Aksoy yeni görevini devraldı. Prof. Dr. Mus-
tafa Alişarlı’ya hizmetlerinden dolayı çiçek takdim 
eden Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, “Hocamızın 
başarılı hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Fakültelerde kurumsallaşma fakültenin 
işleyişi açısından çok büyük önem arz etmektedir. 
Bundan sonraki süreçte de kurumsallaşma adına 
hizmetlerin sunulması kaldığı yerden devam e   ri-
lecek  r.” dedi. 

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy’a yeni görevinde başarılar dileyerek teşekkür e   . 
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Rektör Akan türkçe öğrenmek için OMÜ’de 
bulunan uluslararası öğrencileri ziyaret 
e   . Yaz Türkçe Kursu’na ka  lmak üzere 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bulunan  ulus-
lararası öğrencileri kurs gördükleri Fen Edebiyat 
Fakültesi’nde ziyaret eden Prof. Dr. Hüseyin Akan 
öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi. 

50’ye yakın Boşnak, Gürcü ve Arnavut öğren-
cinin yaz dönemi Türkçe Kursu’na devam e   ğini 
söyleyen Türkçe Öğre  mi Uygulama ve Araş  rma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Şişman , merkezin 
asıl faaliye  nin eği  m öğre  m yılıyla birlikte başla-
yacağını vurguladı.

Üniversitede devam eden kayıt işlemlerini de 
yerinde inceleyen Rektör Akan, yeni kayıt yap  ran öğrencilere de hoş geldiniz dedi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
mezunlarına ve öğrencilerine; 
rehberlik, danışmanlık hizme   

ve kariyer planlama hizmetlerinin verile-
bilmesini sağlamak üzere, Samsun Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tara  ndan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde İŞKUR 
ir  bat ofi sinin açılması ve iş-staj yeri ola-
naklarının duyurulmasını içeren işbirliği 
protokolü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Akan ve Samsun 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kı-
lıçaslan tara  ndan imzalandı. 

Üniversite ile kamu, kurum ve kuruluşları işbirliği kültürünün geliş  rilmesini ileri noktalara taşıyacak protokole imza atan Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan protokolle birlikte geleceğimizin temina   olan öğrenci ve mezunlarımızın kendileri için doğru iş ve alanlara yönlendiril-
mesinin sağlanarak, hem Türkiye’nin kalkınmasına hem de işsizlik sorununu aşmak adına katkıda bulunulabileceğini ifade e   . 

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kılıçaslan ise, işsizliğin önlenmesinde İŞKUR ve üniversite işbirliğinin önemli bir yer 
teşkil e   ğini, ülkemizin en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından olan is  hdam ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik işbirliğinin de-
vam etmesinin gerekliliğini dile ge  rdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle; OMÜ mezunlarına ve öğrencile-
rine; staj hizmetleri, kurum faaliyetleri, işgücü piyasası, iş arama becerileri, mülakat ve görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama, Avrupa 
Birliği düzleminde iş arama ile “europass cv oluşturma” gibi konularda rehberlik ve danışmanlık hizme   vermek üzere, kurum iş ve 
meslek danışmanlarına yönelik üniversite bünyesinde “Merkez Ofi s”in oluşturulması ve iş ve staj yeri olanaklarının OMÜ Mezunlar 
Koordinatörlüğü’nün web sayfası üzerinden (h  p://mezun.omu.edu.tr/)  teknik bağlan   oluşturularak duyurularda bulunulması hedef-
leniyor.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Rektör Akan 
Üniversite ile 

kamu, kurum ve 
kuruluşları işbir-

liği kültürünün 
geliş  rilmesini 

ileri noktalara ta-
şıyacak protokole 

imza a   .

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE SAMSUN 
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 

ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

REKTÖR AKAN ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ
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Erasmus Programı çerçevesinde; Çek Cumhuriye  , Po-
lonya, İspanya ve İtalya’dan gelen öğrenciler birbirleri 
ile tanışıp, Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu Emine 

Bol Yazıcı rehberliğinde üniversite hakkında bilgi alıp kampusü ve 
ardından da Samsun’u gezdiler. 

Gezi Programının ilk ayağı olan Samsun Şehir Müzesi’nde 
şehrin tarihi ile ilgili detaylı bilgi alan öğrenciler sırasıyla; Sam-
sun Engelliler Eği  m Dinlenme Rehabilitasyon Merkezi-Kampı, 

Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi, Atatürk Heykeli ve Amazon 
Köyü’nü gezdiler. Şehrin tarihine hayran kaldıklarını belirten öğ-
renciler gezilen noktalarda bol bol fotoğraf çekip çeşitli notlar 
aldılar.

Program, Samsun Büyük Şehir Belediyesi tara  ndan verilen 
öğle yemeğinin ardından Samsunum-1 Gemisi ile yapılan sahil 
turu ile sona erdi. Uluslararası öğrenciler yaklaşık 10 ay boyunca 
Samsun’da kalacaklar. 

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ BİRBİRLERİYLE 
VE SAMSUN’LA TANIŞTILAR

Uluslararası 
İlişkiler Birimi 

tara  ndan, 
2013-2014 

öğre  m yılında 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesine 
gelen 24 Erasmus 

öğrencisi için 
Oryantasyon 

Programı 
düzenlendi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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REKTÖR PROF. DR. HÜSEYİN AKAN 
BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET JAPONYA 

ZİYARETİNİ TAMAMLADI

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan 
ve Kurumsal Koordinatör Hiroko Kawamorita Kesim, “Türkiye ve Japonya’daki yabancı öğ-
renciler ve eği  m ortamları”, “Mevlana Programı kapsamında öğrenci ve personel değişi-

mi”, “Müşterek projeler” ile “OMÜ-YÖS” gibi uluslararasılaşmanın çeşitli açılarını kapsayacak muhte-
lif resmi ortaklıklar kurmak üzere Japonya’yı ziyaret ederek çeşitli üniversitelerle görüş alışverişinde 
bulundular. 

İlk toplan   Tsukuba Üniversitesinde Rektör Dr. Kyosuke Nagata, Rektör Yardımcısı Dr. Caroline F. 
Benton, Uluslararası Öğrenci Merkezi Başkanı Dr. Nazuo N. Watanabe ve Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı Bay Takashi Ishino’nun ka  lımlarıyla gerçekleş  . 

Rektör Dr. Kyosuke Nagata Japonya ile Türkiye arasındaki yakın ilişkileri dile ge  rerek iki üniversi-
te arasında akademik işbirliği başla  lması hususunu çok olumlu bulduğunu belir   .

İkinci toplan   Sendai Şehri’ndeki Tohoku Üniversitesinde Rektör Yardımcısı Dr. Toshiya Ueki, 
Uluslararası Değişim Bölümü Müdürü Tatsuya Kuwahara, Uluslararası Değişim Bölümü görevlisi Hi-
rokobu Nikaido ile Japonya Kümes Hayvanları Bilim Derneği Başkanı ve Tarım Bilimleri Ens  tüsü 
Dekanı Dr. Masaaki Toyomizu’nun ka  lımlarıyla gerçekleş  . 

Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde etrafl ıca gerçekleş  rilen görüşmeler ve toplan  lar son dere-
ce verimli geç   ve doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azal  lması konularını içeren Doğal Afet 
Bilimi ortak bilimsel araş  rma alanı olarak belirlendi.  

Kosei Gakuin eği  m kurumunda Yöne  m Kurulu Başkanı Shinichi Hogan’ın ka  lımıyla gerçek-
leş  rilen toplan  da fakülte ve kurum seviyelerinde mutabakat anlaşmaları imzalanması gibi çeşitli 
konu başlıkları görüşüldü. Ayrıca, OMÜ-YÖS, kısa süreli eği  m ve kültürel değişim programı ve spor 
değişim programı konularına özellikle değinildi. Toplan   Kosei Gakuin eği  m kurumundan bir heye-
 n görüşülen anlaşmaları akdetmek üzere yakın bir tarihte OMÜ’yü ziyaret etmesinin kararlaş  rıl-

masıyla son buldu. 

Büyükelçi Serdar Kılıç’ın ka  lımıyla Türkiye Cumhuriye   Büyükelçiliğinde, diğeri de Müdür Telat 
Aydın’ın ka  lımıyla Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde olmak üzere iki toplan   daha gerçekleş  rildi. 

Ziyaretlerde hem Ondokuz Mayıs Üniversitesi hem de Japon Üniversiteleri, Tıp ve Ziraat alan-
larında kuvvetli bir akademik işbirliği geliş  rmek sure  yle ortaklık başlatma konusuna büyük ilgi 
gösterdiler. Tarafl arın, üniversitelerin uluslararası faaliyetlerinin geliş  rilmesi amacıyla uluslararası 
işbirliklerinin başla  lması ve mutabakat anlaşmalarının yakın bir gelecekte karara bağlanması husus-
larında son derece istekli olmaları sayesinde, düzenlenen toplan  lar son derece olumlu sonuçlandı.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan ve 

UİB Başkanı Prof. 
Dr. Hüssrev Mennan 

resmi ortaklıklar 
kurmak üzere 

Japonya’daydılar.
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OMÜ Tıp Fakültesi ve Tbilisi (Tifl is) Devlet Tıp Üniversitesi arasında yapılan  p eği  minde 
işbirliği anlaşması sonrası  p fakültesi öğrencilerine ve çeşitli ih  sas dallarında uzmanlık 
öğrencilerine yönelik olarak OMÜ Tıp Fakültesi’nde düzenlenen Yaz Staj Programı için 54 

öğrenci ve araş  rma görevlisi çeşitli anabilim dallarındaki eği  m almak için Samsun’a geldi. 

Bir aylık dönem boyunca OMÜ Tıp Fakültesi’nde eği  m gören toplam 46 öğrenci çeşitli anabilim dal-
larında klinik uygulamaları gözlemlediler. Ayrıca bilgi ve görgülerini ar   rmak için OMÜ Tıp Fakültesi’ni 
tercih eden 8 araş  rma görevlisi de eği  m aldı. Asistan misafi r ka  lımcıların 6 aya kadar kalabilecekleri 
programda Türkiye’nin, Samsun’un ve OMÜ’nün tanı  mı yanında bilimin paylaşılması da hedefl eniyor. 
Öğrenciler, yakın dostluk ilişkileri olan Gürcistan kültürü ile Türkiye kültürünün birbirini tanımasına 
da katkıda bulunması amacıyla organize edilen programa seçildiklerinden dolayı mutluluklarını dile 
ge  rdiler.

Öğrenci topluluğuna rehberlik yapan Tblisi State Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan öğre  m 
üyesi Prof. Dr. Omar Samushia geçen yıl bir benzeri düzenlenen yaz stajının öğrencilerine çok faydalı 
olduğunu ve öğrencinin gelmek için başvuruda bulunduğunu belir   . Samushia, iki üniversite arasında 
hayata geçirilen  p eği  mi protokollerinin artarak devam etmesini arzu e   klerini bildirdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu ise komşu ülkelerde bulunan  p fakül-
teleriyle ilişkilerin geliş  rilmesinin artarak sürmesini temenni e   klerini ifade e   . Şahinoğlu, “Bu yıl 
üçüncü grup olarak staja gelen öğrencilerin asistanlık ve uzmanlık dönemlerinde de fakültemizi tercih 
ediyor olmaları da bizler için ayrı bir kıvanç kaynağıdır” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin son yıllarda yap  ğı a  lımların yalnızca yurt içinde de-
ğil yurt dışında da yankı bulduğunu belirten Şahinoğlu, “Bunun en güzel örneğinin Meksika ve Trinidad-
Tobago’dan da öğrencilerin staj için fakültemizi seçmiş olmalarıdır” diye konuştu.

OMÜ TIP FAKÜLTESİ’NDE MİSAFİR 
ÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde Gürcü 
öğrenciler için 

Yaz Staj Programı 
düzenlendi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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OMÜ’DE GÜVERCİN GÖĞSÜ 
AMELİYATI

OMÜ Tıp 
Fakltesinde

güvercin göğsü 
hastası genç, çelik 
bir barın göğsüne 
yerleş  rilmesiyle 

sağlığına kavuştu. 

OMÜ’DEN
ÜÜ
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet 

Başoğlu başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Bü-
yükkarabacak ve Yrd. Doç. Dr. Ayşen Taslak Şengül 
tara  ndan gerçekleş  rilen ameliyat 
sonrasında 13 yaşındaki erkek has-
ta normal görünümüne kavuşturul-
du. Dr. Büyükkarabacak, kunduracı 
göğsü tedavisinde göğüs kemiği 
üstüne çelik bir aparat yerleş  rile-
rek uygulanan yöntemle Güvercin 
Göğsü (Göğüste Çıkıklık -Pectus 
Carinatum) hastası genci tedavi et-
 klerini söyledi. Büyükkarabacak, 

“Kaburgaların göğüs kemiğine bağ-
landığı kıkırdak bölgelerin gelişim 
dengesizliği ve aşırı büyümesi ile 
göğüs duvarı deformiteleri oluşur. 
En sık olarak Kunduracı Göğsü (pek-
tus ekskavatum) ve Güvercin Göğsü 
(pektus karinatum) denilen  plerde 
şekil bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Her iki duru-
munda tedavisi cerrahi olarak yapılır.” dedi. Düşük 
komplikasyon oranları bulunan bu ameliyatların 
özellikle okulların ta  l olduğu yaz aylarında sıklık 
gösterdiğini de sözlerine ekleyen Dr. Büyükkara-
bacak, “Bu ameliyatlar Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde öğre  m üyeleri-

miz tara  ndan sıkça ve güvenle uygulanmaktadır. 
Hastalarımız böylelikle eği  mlerine ara vermeden 
devam edebilmektedirler. Ancak hastalar, operas-
yon sonrası 1 yıl boyunca göğüne darbe almama-
ları gerek  ğinden, bu süre içinde beden eği  mi 

dersleri için raporlu sayılmaktadır-
lar” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Büyük-
karabacak, kunduracı göğsü ve gü-
vercin göğsü hastalığı ve ameliyat 
yöntemleri hakkında şu açıklamaları 
yap  ; “Göğüs kafesinin normal şek-
li yaşa ve bireylerin yapılarına göre 
değişiklik gösterebilir. Göğüs duvarı 
deformitelerinin e  yolojisi tam ola-
rak bilinmemektedir. Kaburgaların 
göğüs kemiğine bağlandığı kıkırdak 
bölgelerin gelişim dengesizliği ve 
aşırı büyümesi ve beraberinde gö-
ğüs kemiğinin arkaya doğru çekil-
mesinin ya da öne doğru i  lmesinin, 

deformitelerin oluşmasında ana unsur olduğu ka-
bul edilmektedir. Buna bağlı olarak en sık olarak 
Kunduracı Göğsü(pektus ekskavatum) ve Güver-
cin Göğsü(pektus karinatum) denilen  plerde şe-
kil bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Gene  k defekt 
saptanamamışsa da %37 oranında ailevi öykü bil-
dirilmiş  r.

Yrd. Doç. Dr. Yasemin
Büyükkarabacak
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğre  m Üyesi Doç. Dr. Burçin 
Çelik, 59 yaşında akciğer adenokanser tanısı olan erkek hastaya VATS+sol üst lobektominin 
başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Doç. Dr. Burçin Çelik konuyla ilgili olarak şunları kayde   : “VATS (Video Assisted Thoracic Sur-
gery), göğüs cerrahisi ameliyatlarının video yardımı ile yapılmasıdır ve minimal invaziv girişimdir. Yıl-
lar boyunca açık cerrahi girişimlerle yapılan göğüs cerrahisi ameliyatları günümüzde teknolojinin de 
gelişmesiyle ar  k kapalı yöntemlerle de gerçekleş  rilmektedir. VATS göğüs cerrahisi ameliyatlarında 
yıllardır uygulanmakla birlikte son yıllarda akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih 
edilmektedir.

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür. 2008 yılında dünya genelinde 1.6 
milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmuş ve bu oran tüm kanserlerin yaklaşık %13’ünü oluştur-
maktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada Tuncay Göksel ve arkadaşları akciğer kanseri insidansını 
erkeklerde 74.2/100.000, kadınlarda 9.3/100.000 olarak bildirmişlerdir. Ayrıca Türkiye’de yıllık bekle-
nen yeni olgu sayısı 30.000’dir. Bunların yaklaşık %82’si küçük hücre dışı akciğer kanseri olup bunların 
da %27’si ameliyat edilebilir hastalardır. Erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde VATS tercih 
edilebilir. VATS ile daha az travma ve ağrı, daha hızlı taburculuk ve daha iyi kozme  k sonuçlar elde 
edilmektedir.” 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu ise, “1997 yılından beri Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda göğüs cerrahisine ait akciğer nakli dışındaki 
tüm ameliyatlar gerçekleş  rilmektedir. Göğüs Cerrahisi kliniğinde yıllardır VATS hem tanı hem tedavi 
amaçlı olarak uygulanmaktadır. Ancak akciğer kanserinin tedavisinde ilk defa 5 Ağustos 2013 tarihin-
de Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı öğre  m üyesi Doç. Dr. Burçin Çelik tara  ndan uygulandı. 59 yaşında 
akciğer adenokanser tanısı olan erkek hastaya VATS+sol üst lobektomi uygulandı. Bu bölgemizdeki 
ilk VATS lobektomi ameliya   olup bundan sonra uygun hastalarda tercih edilecek tedavi yöntemi 
olacak  r.” diye konuştu. 

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Bölgemizde 
ilk vats lobektomi 

OMÜ  p 
fakültesinde 

yapıldı.

OMÜ’DE İLK VATS LOBEKTOMİ 
AMELİYATI YAPILDI
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OMÜ ‘DEN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

RÖPORTAJ
RÖPORTAJ

ÖÖ

Genç yaşına rağmen Genel 
Cerrahi alanında gerçekleş  rdiği 
başarılarla ilklere imza atan  

Doç. Dr. İlhan Karabıçak 
ile Karaciğer Naklini ve 
OMÜ Tıp Fakültesi ’nin  
bölgedeki önemli rolünü 
konuştuk. Karaciğerin bir bölümünün büyüdüğü mitolojide An  k Yunan döne-

minden bu yana bilinmektedir. Zeus Prometheus’u Ka  as Dağları’na 
bağlıyor. Zincirliyor, cezalandırıyor ve kartalını gönderiyor. Kartal her 

gün Prometheus’un karaciğerini yiyor. Her gün bakıyorlar ki karaciğer 
tekrar yerine geliyor. 

İlhan Karabıçak Kimdir?
 
7 Ağustos 1974 tarihinde 
Giresun’da doğdu. Yeşil 
Giresun İlkokulu, Hamdi 
Bozbağ Anadolu Lisesi’nde 
okudu.. 1992-1998 
yılları arasında İstanbul 
(Çapa) Tıp Fakültesi’nde 
okudu.. Temmuz 1999- 
Aralık 2004 tarihleri 
arasında Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nde Genel 
Cerrahi eği  mimi aldı.
Haziran –Ağustos 2003 
tarihleri arasında Colorado 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
ziyaretçi asistan doktor 
olarak çalış  . Temmuz  2004 
-Temmuz 2007 tarihleri 
arasında  New York Mount 
Sinai Hastanesi’nde mul  -
organ nakli (karaciğer-
böbrek-pankreas-ince 
barsak nakli) eği  mi aldı. 
Nisan 2008’de Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı’na yardımcı 
doçent olarak atandı. 
Ekim 2008-Ekim 2010 
tarihleri arasında New York 
Üniversitesi Medical Center 
ve State University of New 
York Down State Medical 
Center’da çalış  .  Ekim 
2010’da tekrar Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi’ne 
döndü. Eylül 2012’de Genel 
Cerrahi Doçen   oldu. Orta 
ve Ba   Karadeniz de ilk 
karaciğer naklini OMÜ ‘de 
gerçekleş  rdi. Evli ve Nalan, 
Mehmet ve Zeynep adında 
üç çocuğu var.

“OMÜ bu bölgedeki 
hastalar için çok büyük  

bir avantaj”

Bize kendinizi tanı  r 
mısınız?

1974 Giresun doğumluyum. 
İlk, ortaokul ve liseyi 
Giresun’da okudum. 
1998 yılında İstanbul Tıp 

Fakültesi’nden mezun 
oldum. 1999- 2004 yılları 
arasında Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nde Genel 
Cerrahi eği  mimi aldım. 
Cerrahpaşa’da asistanlık 
yaparken Colorado 
Üniversitesi Genel Cerrahi 
bölümünde 3 ay çalış  m. Bu 
üniversitede karaciğer nakli 
ameliyatlarına girdim ve 
organ nakline ilgi duymaya 
başladım. Dünyada ilk 
karaciğer naklinin Dr. Starzle 
tara  ndan 1961 yılında 
Colorado Üniversitesi’nde 
yapıldığını öğrendim. 
Cerrahpaşa’ya tekrar 
geri dönünce hocalarıma 
organ nakli eği  mi almayı 

planladığımı söyledim. 
Asistanlık sürem bi  nce 
Cerrahpaşa’daki hocaların 
yönlendirmesiyle, karaciğer 
naklini öğrenmem için 
Amerika’ya gi   m. New 
York’ta Mount Sinai 
Hastanesi’nde Prof. Dr. 
Şükrü Emre Hoca’nın 
yanında 2004 Temmuz- 
2007 Temmuz yılları 
arasında üç yıl mul  -organ 
nakli (karaciğer-böbrek-
pankreas-ince barsak 
nakli) eği  mi aldım. Mount 
Sinai’de çalışırken bizdeki 
TUS’un karşılığı olan USMLE 
sınavlarını geç  m. Bu arada 
New York’a gi   kten al   
ay sonra da evlendim ve 
2006 yılında ikiz çocuklarım 
oldu. İş temposu çok 
fazlaydı. Yılda ortalama 160 
karaciğer, 180 böbrek, 14 
pankreas ve 8-9 ince barsak 
nakli yapılıyordu. Mount 
Sinai’de program çok yoğun 
olduğu için benim gibi 
yabancıları kadroya dahil 
edip, çok çalış  rıyorlardı. 

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’ne nasıl 
geldiniz?

Hep Türkiye’ye dönmenin 
planlarını yapıyordum. 

Yazı: Arş. Gör. Gülten Arslantürk / Arş. Gör. Filiz Erdoğan Tuğran
Fotoğraf: Arş. Gör. Hasan Turgut  
İle  şim Fakültesi 
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ÖÖ

Bir gün bir doktor 
arkadaşım beni aradı ve 
yanında Sayın Prof. Dr. 
Neca   Özen Hoca’nın 
olduğunu ve benimle 
konuşmak istediğini belir   . 
Ben daha önceden Neca   
Hoca’yı tanımıyordum. 
Neca   Hoca’nın Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’nde 
karaciğer nakli yapılsın 
diye teşebbüsleri 
olmuş. “OMÜ’de bu işi 
nasıl yapabiliriz” diye 
planlar yapıyormuş. 
İstanbul’daki bir meme 
hastalıkları toplan  sında 
kendisini havalimanına 
bırakan doktor bir 
arkadaşıma Samsun’da 
her şeyi yapabiliyoruz, 
bir tek karaciğer naklini 
yapamıyoruz deyince 
doktor arkadaş da “Benim 
Amerika’da bir arkadaşım 
var. Karaciğer nakli eği  mi 
alıyor. İsterseniz sizi 
görüştüreyim” demiş.
Prof. Dr. Neca   Özen Hoca 
ile telefonda görüştük ve 
ta  le Türkiye’ye gelince 
Samsun’da kendisini ziyaret 
e   m ve sonrasında 2008 
Nisan ayında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’nde 
Yardımcı Doçent 
kadrosu aldım. OMÜ’ye 
başlamadan önce New York 
Üniversitesi’nden Temmuz 
2008-Temmuz 2010 yılları 
arasında çalışmak üzere 
‘klinik fellow’ pozisyonunda 
kabul almış  m. Ekim 
2010’da tekrar New York’a 
döndüm ve 2 yıl karaciğer 
ve böbrek nakli ünitesinde 
çalış  ktan sonra OMÜ’ye 
geri döndüm. Bu arada 
üçüncü çocuğum, ikinci 
kızım dünyaya geldi.

Tüm cerrahlar karaciğer 
nakli yapabiliyor mu? 

Karaciğer nakli eği  mi 
alanlar ancak karaciğer nakli 
yapabiliyor. Genel cerrahi 
uzmanı olmak yeterli 
değil. Türkiye’de resmi bir 
organ nakli eği  mi yok. 
Türkiye’de organ naklini 
yapan ilk hocaların tamamı 
belirli bir süre yurtdışında 
eği  m almış. O zaman 
organ nakli ruhsa   almak 

daha kolaydı. Ama şimdi 
karaciğer nakli ruhsa   
almak için karaciğer naklini 
çok yapan bir merkezde 
en az bir yıl, orta sayıda 
yapan bir yerde en az iki yıl 
çalışıp, ameliyatlara ak  f 
olarak girmek gerekiyor. 
Ülkemizde Malatya İnönü 
Üniversitesi, Florence 
Nigh  ngale Hastanesi, 
Memorial Hastanesi gibi 
merkezler karaciğer nakli 
eği  mi veriyorlar.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde ilk 
karaciğer nakli ne zaman 
yapıldı?

Sağlık Bakanlığı’ndan 
karaciğer nakli ruhsa  nı 
Nisan 2012’de aldık ve 
ilk karaciğer naklini 4 ay 
sonra 29 Ağustos’da yap  k. 
Orta ve Ba   Karadeniz’de 
karaciğer nakli yapma 
ruhsa   olan tek merkez 
bizim hastanemizdir. 
Karadeniz bölgesinde 
ayrıca Trabzon’da da 
karaciğer nakli yapılıyor. 
Bu merkezlerin sayısı 
nüfüsa göre Sağlık Bakanlığı 
tara  ndan belirleniyor. 
Örneğin İstanbul’da 
karaciğer nakli yapma hakkı 
olan 10’dan fazla merkez 
var. Bizim bölgemizde hasta 
sayısını dikkate aldığımızda 
ikinci bir merkeze ih  yaç 
yok. 

Nakil olan hastalar 
normal yaşam kalitesine 
dönüyor mu tamamen?

Hastaların çoğu normal 
hayata dönüyorlar. 
İzmir’de karaciğer nakli 
olmuş bir hasta geçen ay 
hastanemizde doğum yap  . 
Ha  a olimpiyat şampiyonu 
bile olanlar karaciğer nakilli 
hastalar var.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ve Samsun 
bu operasyonların 
gerçekleşmesi ve 
yaygınlaşması için yeterli 
donanıma sahip midir?

OMÜ karaciğer nakli 
merkezi bu bölgedeki 

hastalar için çok büyük 
bir avantaj. Örneğin bizim 
karaciğer nakli yap  ğımız 
dördüncü hasta İstanbul’da 
bir merkezde nakil listesine 
girmiş. Hastaya gece yarısı 
telefon gelmiş ve bir organ 
çık  ğı söylenmiş. Hastaya 
2 saat içinde İstanbul’da 
olması gerek  ği söylenmiş.  
Hasta Giresun’da yaşıyor 
ve iki saa  e İstanbul’da 
olma şansı yok. Haliyle 
o organı kaçırmış. Daha 
sonra OMÜ’de karaciğer 
nakli yapıldığını duymuş. 
Bizde listeye girdi ve 3 ay 
sonra nakil oldu. Bu hasta 
gibi birçok hasta var.  Bu 
durumdan dolayı OMÜ 
bu bölgedeki hastalar için 
çok büyük bir  rsat. Ayrıca 
sadece karaciğer nakli 
olmakla olay bitmiyor. 
Bu hastaların aylık takip 
edilmesi gerekiyor. Her ay 
İstanbul’a, Ankara’ya gitmek 
zorunda olduğunuz bir 
düşünün.  
 
Samsun’da şu anda 
bekleme listesindeki sayı 
kaç biliyor musunuz?

Şu anda listede yaklaşık 
55-60 kişi var ama bunların 
içinde 5-6 tanesine bu yıl 
nakil yapamazsak durumları 
ağırlaşacak.
 
Kaç kişilik ekibiniz var? 

“Karaciğer nakli tek bir 
kişinin yapacağı bir iş 
değil, tamamen ekip 
işi. Herkesin işini çok 

iyi bildiği kalabalık bir 
ekibimiz var”

Transplant cerrahisi, 
gastroentero-hepatoloji, 

anestezi, yoğun bakım, 
plas  k cerrahi ve radyoloji 
bölümünden hocalarımız 
ile ameliyathane ve servis 
karaciğer nakli hemşireleri 
bu ekibin en önemli 
bölümünü oluşturuyor. 
Ekibimizdeki hocaların ve 
hemşirelerin çoğu karaciğer 
nakli için özel eği  m aldılar.  
Karaciğer nakli sonrası 
ilk günlerde hasta takibi 
çok meşakkatli ve özveri 
gerek  riyor. Ameliyat 
sonrası ilk günlerde hastaya 
bir şey olmasın nöbet tutan 
doktorlar ve hemşireler 
24 saat hastanın başında 
bekliyorlar. Ekipteki herkes 
çok özverili çalışıyor. Bazen 
hastaların bu fazla ilgi ve 
alakadan şımardıkları bile 
olabiliyor. 

Ameliyat süreci sizde 
endişe oluşturuyor mu?

Karaciğer nakli ameliya  na 
başlarken ister istemez 
bir stres oluyor. İlk önce 
başka bir şehire organ 
almaya gidiyoruz, sonra 
karaciğerle beraber OMÜ’ye 
dönüyoruz, alıcıya takıyoruz. 
Evden çık  ktan sonra hiç 
uyumadan 2 ameliyat yapıp 
ortalama 28 saat sonra 
tekrar eve dönüyoruz. 
Sirozu olan ve kanama 
eğilimi olan hastalara uzun 
bir ameliyat yapıyoruz. 
Bu iş hastanemizde ilk 
defa yapıldığı için, başarılı 
olmak zorundayız. Olaya 
sadece kendi açımdan 
bakmıyorum. Bu işi 
yaparken başarısız olduğu 
için kapanan merkezler var. 
Aynı duruma düşmememiz 
lazım. 

OMÜ Karaciğer Nakli Ekibi
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Kurumun başarılı olması 
çok önemli. Bu durum ister 
istemez ameliyat öncesi 
ve sonrası sürekli aklıma 
geliyor. 

OMÜ’nün çalışmalarınız 
sırasında desteği söz 
konusu mu?

Bu bölgede karaciğer 
nakli Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde 
yapılamazsa başka hiçbir 
hastanede yapılamaz. 
Bu işin başarılı olması 
hastanemizdeki herkesin 
yararına; çünkü hem 
hastanemizin reklamı oluyor 
hem de geliri ar  yor. 
Eğer idareciler destek 
olmazsa o hastanede 
karaciğer nakli 
yapamazsınız. Özellikle 
maddi destek görmeniz 
gerekiyor çünkü manevi 
desteği herkes sağlıyor. 
Karaciğer naklinin 
OMÜ’de yapılabilmesi için 
Rektörümüz Sayın Prof. 
Dr. Hüseyin Akan başta 
olmak üzere Tıp Fakültesi 
dekanımız Sayın Prof. Dr. Ali 
Haydar Şahin,  hastanemiz 
başhekimi Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Bekir Selçuk, 
bölümümüz hocalarından 
Sayın Prof. Dr. Neca   
Özen ve Prof. Dr. Kenan 
Erzurumlu hocalarımın 
çok desteğini gördüm ve 
görüyorum.

Peki, hangi hastalıklar 
karaciğer naklini 
gerek  rmektedir?

“Karaciğer nakli siroz 
hastalığının tek kesin 
tedavisi yöntemidir. 
Sirozlu hastada eğer 

kanserde varsa, 
hastakaraciğer ankli 

ile hem sirozdan 
hemde kanserden 

kurtuluyor.  Bölgedeki 
tek karaciğer nakli 
polikliniğini aç  k.”

Erişkin hastalarda karaciğer 
naklini en çok siroz 
hastalarına yapıyoruz. 
Siroz’un en sık sebebi 
Hepa  t B ve Hepa  t C 
hastalığıdır. Türkiye’de 

Hepa  t B çok sık ama bu 
ilginç  r ki bizim organ 
nakli listesindeki hastaların 
çoğunu Hepa  t C’li hastalar 
oluşturmaktadır. Karaciğer 
kanseri için de nakil 
yapıyoruz. 
Çocuklarda ise en çok 
safra yollarının gelişmemiş 
olması sonucu gelişen siroz 
hastalığı için karaciğer nakli 
yapılmaktadır.  
Bölgedeki tek karaciğer 
nakli polikliniğini aç  k. 
Nakil polikliniğine hastaların 
bize 24 saat ulaşabilmeleri 
için bir cep telefon ha    
aldı ve bu numarayı tüm 
hastalara veriyoruz. Biz 
hastaların tüm sıkın  larında 
bize ulaşmalarını is  yoruz 
çünkü basit bir grip bile 
bu hasta grubunda ölüme 
sebep olabiliyor.  Ha  a 
sizin aracılığınızla bir kez 
daha duyurmuş olayım.  
Karaciğer nakli polikliniğin 
direk numarası 0553-
2423122. Karaciğer nakli 
polikliniğin birinci amacı 
siroz hastalarının tedavisini 
düzenleyerek karaciğer 
nakline olan gidişa   
gecik  rmeye çalış  rmak  r.  

 Ordu, Amasya, Tokat, 
Sinop gibi çevre illerdeki 
gastroenterologları, iç 
hastalıkları uzmanları ve aile 
hekimlerini ziyaret e   k ve 
bilgilendirme toplan  ları 
düzenledik. Bu illerden 
karaciğer nakli polikliniğine 
hastalar geliyor. Nakil 
gereken hastaları listeye 
koyup,  hastaları tekrar 
primer doktoruna geri 
gönderiyoruz.

Peki nakil aşamasına 
gelindiğinde…

Nakil aşamasına gelirse 
hastaları o zaman 
karaciğer bekleme listesine 
koyuyoruz. Her kan 
grubuna göre ayrı bir liste 
hazırlanıyor. Biz hastaları 
bakanlığa bildiriyoruz, 
onlarda hastanın laboratuar 
değerlerine bakarak bir 
sıralama oluşturuyolar. 
Bu OMÜ’deki hastaların 
listesi oluyor. Bir hasta 
aynı anda iki merkezde 
sıraya giremiyor. Mantar 
zehirlenmesi, ilaç 
zehirlenmesi gibi acil 
durumlarda ise hastalar 

ülkedeki tüm merkezlerin 
listesinde ilk sıraya 
yerleş  riliyor ve herhangi 
bir şehirde çıkan organ 
acil durumdaki hastaya 
veriliyor. Bizim beşinci 
karaciğer naklini mantar 
zehirlenmesi nedeniyle 
karaciğeri ifl as eden bir 
hastaya tak  k. Hasta için 
acil bildirimde bulunduk 
ve aynı gece başka bir 
hastaya eşleş  rilmiş bir 
karaciğer geri alınarak 
bizim hastamıza verildi. 
Bu organizasyonu Sağlık 
Bakanlığı çok başarılı bir 
şekilde yapıyor. 
Karaciğer nakli için kan 
grubunun aynı olması 
yeterli. Bağışlanan organın 
iyi olması gerekiyor. Eğer 
organ iyiyse o organı 
belirlenen hasta için kabul 
ediyoruz. Tabi bu arada 
hastaya organ hakkında bilgi 
veriyoruz. Hasta istemezse 
sıradaki diğer hastalara 
teklif ediyoruz.

Ameliya  n masrafl arı ne 
şekilde karşılanıyor?

“Organ nakli bekleyen 
dünyadaki en şanslı 

hastalar bizim 
hastalarımız çünkü 

devlet ameliyat 
sonrası ömür boyunca 

kullanacağı ilaçlar 
dahil olmak üzere 

herşeyi karşılıyor. ”

Size bir anımı anlatayım. 
New York’tayken benim 
gibi organ nakli eği  mi 
almaya gelen Hindistan’lı 
bir doktor arkadaşımla 
konuşurken bana genel 
cerrahi  asistanlığı süresince 
ülsere bağlı mide delinmesi 
için her gece 4-5 hastayı 
ameliyat e   klerini ve bu 
hastalarda midenin bir 
kısmını aldıklarını söyledi. 
Bu cerrahi şekli yıllar önce 
terk edildi. ‘Midedeki deliği 
kapa  p hastalara niye mide 
koruyucu ilaç vermiyorsunuz 
da, hastaların midesini 
alıyorsunuz’ diye 
sorduğumda bana verdiği 
cevap karşısında şok oldum. 
Bana ‘hastaların çoğunun 
sosyal güvencesi yok. 
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 Mide koruyucu ilacı alacak paraları da yok. Bizde midelerinin 
bir kısmını alıyoruz’ dedi. Ben kendisine Türkiye’de herkesin 
sosyal güvencesi var. Hastaların ilaç alamama gibi bir derdi 
yok dediğimde ‘Türkiye o kadar güçlü bir devlet mi ki her şeyi 
karşılayabiliyor’ Gerçekten biz hasta olunacak en iyi ülkede 
yaşıyoruz. 

Türkiye’nin sosyal güvenlik açısından iyi olduğunu 
söyleyebiliyorsunuz. Peki organ nakli konusunda 
Türkiye hakkında neler söyleyebilirsiniz?

“Binlerce hasta organ bekliyor ama Türkiye’de 
geçen sene 250 civarında kadavradan organ bağışı 

oldu. Bu rakam ABD’de yılda 8000 civarında.”

Ülkemizde organ bekleyen hastaların sayısı her geçen gün 
ar  yor. Kadavradan organ bağışında Türkiye çok kötü bir 
durumda. Ba   ülkelerinde ise kadavradan organ bağışı çok 
fazla olmaktadır. Türkiye’de yıllık 250 civarında kadavradan 
organ bağışı olmakta ve bu sayı o kadar bilgilendirmeye 
rağmen artmamaktadır. Örneğin Amerika’da organ bağışı çok 
yaygın. Orada yılda yaklaşık 8000 civarında kadavradan organ 
bağışı oluyor. Kadavradan bağışın az olduğu için ülkemizde 
karaciğer nakillerin çoğu canlı donörden yapılıyor. Kore, 
Japonya gibi uzak doğu ülkelerin de de kadavradan organ 
bağışı çok yaygın değil. 
      
Organ bağışı prosedürü Türkiye’de nasıl işliyor?

“Ben organlarımı bağışlıyorum demeniz’ siz 
öldükten sonra organlarınız bağışlanacağı 

anlamına gelmiyor. Mesela bir kişi trafi k kazası 
geçirdi ve olay yerinde öldü. O kişilerin organları 

kullanılamıyor. İlk önce beyin ölümünün hasta 
yoğun bakımda yatarken gerçekleşmesi ve beyin 

ölümü tanısının konulması gerekiyor.“

Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yakınları ile konuşuluyor. 
Yani siz önceden bağışlamış olsanız bile yakınlarınız onay 
vermezse organlarınızı bağışlayamıyorsunuz. Organlarını 
gerçekten bağışlamak isteyenler yakın çevresine bunu 
belirtmeli ve beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda organ 
bağışına engel olmamalarını söylemelidir. Beyin ölümü 
ile bitkisel hayat aynı şey değildir. Beyin ölümü tanısı bu 
işte uzmanlaşmış farklı branşlarda ki doktorlar tara  ndan 
konulmaktadır. Bir hastada beyin ölümü gerçekleşmişse, 
hastanın her ne kadar kalbi a  yor olsa da, o kişi  bben 
ölmüştür. Bizdeki en büyük sorun ölen kişinin ailesindeki 

herkes olaya müdahil oluyor. Aile fertlerinden bir kişi 
olumsuz olursa, maalesef bağışlamayı düşünenleri de 
engelliyor. 

Peki organ bağışını Türkiye’de yaygınlaş  rmak için 
önerileriniz var mı?

“Organ bağışı yapan kişiler ve onaylayan 
aileleri bu ülkenin gerçek kahramanlarıdır. 
Kahramanlığın her zaman savaşlarda olması 
gerekmiyor”

Sağlık bakanlığı hastanelere yoğun bakım ünitelerinde 
bulunan her bir respiratuar cihazı için bir beyin 
ölümü tanısı koyma hedefi  verdi. Maalesef bu hedefi  
tu  uramayan çok hastane var . Organı bağışlanan kişilerin 
aile fertlerine devlet pozi  f ayrımcılık yapabilir. Organ 
bağışı yapan kişiler ve aileleri bence bu ülkenin gerçek 

kahramanlarıdır. Kahramanlığın her zaman savaşlarda olması 
gerekmiyor. Şehit ve gazi yakınlarına tanınan hakların benzeri 
bu ailelere tanınabilir. Aile fertlerini işe yerleş  rme, çocuklarına 
burs verme, maaş bağlama ha  a üniversiteye yerleş  rme de bile 
pozi  f ayrımcılık uygulamak gerekiyor. Organı bağışlanan kişinin 
cenazesini devlet kaldırabilir. Bu kişilerin yakınları gidip mezar için 
borç para alıyorsa bu bizim için utanılacak bir durumdur. Ayrıca 
basında organ bağışı ve nakli ile ilgili olumsuz ve yalan haberlerin 
çıkmaması gerekir.  

Türkiye’de genel olarak bak  ğımızda mesleğinizin 
değerinin anlaşıldığını düşünüyor musunuz?

“Ölecek gözüyle bakılan birisinin tedavi olup, sağlıklı 
bir şekilde taburcu olduğunu görmek ve bu kişi 

tara  nda ziyaret edilmek kadar güzel bir şey olamaz.”

Kesinlikle düşünmüyorum. Ülkemizde özellikle son yıllarda 
uygulanan sağlık poli  kası nedeniyle doktorların ve sağlık 
çalışanlarının kıyme   hiç bilinmiyor.  Maalesef bazı kesimler 
tara  ndan sağlık çalışanları imha edilmesi gereken bir düşman 
gibi gösteriliyor. Yap  ğımız işin önemini anlayan ve değer veren 
hastalarla da ara sıra karşılaşıyoruz. Bu durum bizleri çok mutlu 
ediyor ve çalışma isteğimizi ar   rıyor. Ölecek gözüyle bakılan 
birisinin tedavi olup, sağlıklı bir şekilde taburcu olduğunu görmek 
ve bu kişi tara  nda ziyaret edilmek kadar güzel bir şey olamaz. Son 
olarak karaciğer nakli ekibindeki bütün hocalarıma, genel cerrahi 
asistanlarına, hastanemiz hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne, 
ameliyathane hemşireleri ve teknisyenlerine, karaciğer nakli servisi 
hemşirelerine ve personeline ve özellikle de kendilerini ihmal 
etmek zorunda kaldığım eşime ve çocuklarıma sizin vesileniz ile bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 
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Genomik seleksiyona ilişkin temel kavramların ve konuların kısa bir öze   niteliğinde olan 
çalıştaya; Iowa State Üniversitesinden Prof. Dr. Dorian Garrick ve Prof. Dr. Rohan Fernan-
do, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez ve Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, öğre  m 

üyeleri ve davetliler ka  ldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Biyometri Gene  k Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan 
Önder, “Çi  lik hayvanlarında genomik damızlık değere göre yapılan seçim işlemine, ‘Genomik Se-
leksiyon’ adı verilmektedir. Çi  lik hayvanlarında gene  k ilerlemenin ar   rılması için DNA markör-
lerin kullanılması fi kri uzun zamandır var olmasına rağmen, bu yöntem gelişen teknoloji ile birlik-
te hayvan ıslahının bir parçası olmaya başlamış  r. Ekonomik önemi olan karakterlerin çok sayıda 
gen tara  ndan belirleniyor olması hayvan ıslahını karmaşık bir bilim haline ge  rmektedir. Damızlık 
hayvanları çok karmaşık işlemler sonucunda seçebiliyoruz. Bu çalıştayın, hayvan ıslahı alanında 
çalışan ya da ilgilenen bilim çevreleri için yararlı olacağını düşünüyoruz.  Alanlarında öncü olan, bizi 
kırmayarak buraya gelen hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalıştayın başarılı 
geçmesini diliyorum.” dedi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, “Günümüzde ve dünyada rekabet çok ar   . Reka-
bet gücünün ar   rılması açısından bu tür çalışmalar çok önemli.” diyerek, ka  lımcılara başarılar 
diledi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ise konuşmasında şunları kayde   : “Genomik 
Seleksiyon Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Üniversite olarak bu tür top-
lan  lara elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz çünkü bu toplan  ların ülkemizin geleceği 
açısından da son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki kaynakları en verimli şekilde 
kullanmalıyız. Fakültemize ve Zootekni Bölümü’ne teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” 

Konuşmaların ardından, Iowa State Üniversitesinden Prof. Dr. Dorian Garrick ve Prof. Dr. Rohan 
Fernando’ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez ve Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu tara  ndan 
hediyeler verildi. 

GENOMİK SELEKSİYON ÇALIŞTAYI 
ZİRAAT FAKÜLTESİNDE DÜZENLENDİ

Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü 

tara  ndan 
düzenlenen, 

“Genomik 
Seleksiyon” başlıklı 

çalıştay, Fahre   n 
Tosun Salonu’nda 

gerçekleş  .

ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

ÇALIŞTAYŞ

Doç. Dr. Hasan Önder Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu Prof. Dr. Dorian Garrick
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi ve Isı Bilimi ve Tekniği Derneği 
ile ortaklaşa düzenlenen 19. Ulusal Isı Bi-

limi Kongresi, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde gerçekleş  .

Kongreye; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, İlkadım Beledi-
ye Başkanı Neca   n Demirtaş, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Türkiye’nin çeşitli üni-
versitelerinden akademisyenler ve öğre  m üyeleri 
ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Durmuş teşekkür konuş-
ması yaparak emeği geçen kurum, kuruluş ve tüzel 
kişiye teşekkür ederek kongrenin başarılı geçmesini 
diledi. 

Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Başkanı Prof. Dr. Haş-
met Türkoğlu 1976 yılında kurulan derneğin amacı 
ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkoğlu, “Birin-
cisini 1977 yılında gerçekleş  rdiğimiz kongrelerimiz, 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve kuruluşlar-
dan araş  rmaları ve uygulamacıları bir araya ge  ren 
önemli organizasyonlar haline gelmiş  r. Bu kongre-
lere ilave olarak yayınladığımız ısı bilimi ve tekniği 
dergisi ile de ısı bilimi ve tekniği alanında faaliyet 
gösteren araş  rmacı ve uygulayıcılar arasındaki ile-
 şim ve bilgi paylaşımına katkıda bulunuyoruz. Der-

gimiz Scine Cita  on Index, Engineering ındex EBSCO 
ve ULAKBİM gibi ulalararası ve ulusal indekslerde ta-
ranan önemli bir yayın organı haline gelmiş  r. Bu tür 
kongreleri gerçekleş  rmek uzun ve zorlu bir süreç  r. 
Kongreye birçok kurum ve kuruluş maddi ve manevi 

destek vermiş  r. Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum.” dedi. 

Kongreye yüksek oranda bildiri ka  lımının oldu-
ğunu vurgulayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Ku-
rucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Koç’un teşekkür 
konuşmasının ardından Mühendislik Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı fakülte ve yapılan araş  rma-
lar hakkında bilgi verdi. 

“Isı kayıplarını önlemek adına çalışmalar yapma-
lıyız” diyen İlkadım Belediye Başkanı Neca   n Demir-
taş, “Siz bilim adamları olarak yap  ğınız araş  rmalar 
ve çalışmalarla önümüzü açmalısınız.” diye konuştu.

Kongrenin ka  lımcılarını Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinde ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyen 
Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu konuş-
masında, dünyada enerji ih  yacının giderek ar   ğını 
söyleyerek, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kay-
nakları arayışının devam etmesi ve yeni poli  kalar 
geliş  rilmesi gerek  ğinin al  nı çizdi. Bu kapsamda 
da Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak özellikle ener-
ji alanındaki çalışmalara öncelikle destek verildiğini 
söyleyen Prof. Leblebicioğlu, “Üniversite kampusü-
müzde de kendi enerji kaynaklarımızı oluşturmak için 
rüzgâr ve ısı enerjisi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kongre progra-
mı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğre  m 
Üyesi Prof. Dr. Sadık Akaç’ın, “Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Bugünü ve Yarını” konulu sunuyla devam 
e   . 

KONGRE
KONGRE

ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ 
KONGRESİ OMÜ’DE DÜZENLENDİ
Mühendislik 
Fakültesi ve 
Isı Bilimi ve 

Tekniği Derneği 
ile ortaklaşa 

düzenlenen 19. 
Ulusal Isı Bilimi 
Kongresi, OMÜ 

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde 

düzenlendi.

Prof. Dr. Aydın Durmuş

Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu

Prof. Dr. Erdem Koç

Prof. Dr. Sadık Akaç
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OMÜ Tıp 
Fakültesi Anatomi 

Anabilim Dalı ve 
Türk Anatomi ve 

Klinik Anatomi 
Derneği tara  ndan 

düzenlenen “15. 
Ulusal Anatomi 
Kongresi” OMÜ 

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 

düzenlendi.

ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ 

KONGRE
KONGRE

Kongreye; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, OMÜ Ana-
tomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun,  

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkan Yardımcısı 
ve İçişlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Ali Malas, çeşitli üniversitelerden öğre  m üyeleri ve öğren-
ciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan OMÜ Anatomi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, Kongrenin anatomi dünyasına 
yararlı olmasını diledi.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkan Yardım-
cısı ve Yöne  m Kurulu İçişlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Ali Malas, konuşmasında “anatomi cami-
ası her geçen gün daha da genişliyor. Anatomi iyi bir şekilde 
verilmezse üzerine kurulacak dersler ve klinik bilimler çok 
zorlaşacak  r.” tesbi  nde bulundu.

Samsun Devlet Türk Sanat Müziği Korosu’nun dinle  si-
nin ardından, Prof. Dr. Alai   n Elhan açılış dersi verdi. Elhan, 
Anatomist olabilmek için üç şey gerek. İlki; kadavrasız anato-
mi olmaz. İkincisi; klinisyenlerle işbirliğidir. Diğeri ise; özve-
riyle çalışmak  r. Bu üçünü temin e   ğinizde iyi bir anatomist 
olacaksınız demek  r.” dedi.

Prof. Dr. Alai   n Elhan’ın ardından Prof. Dr. A. Feridun 
Vural, “Bir Duayenden Nasihatler” başlıklı bir konuşma yap-
 . Prof. Dr. B. Ufuk Şakül’ün verdiği, “Kadın ve Erkek Beyni 

Gerçekten Farklı Mıdır?” başlıklı konferans ile devam eden 
kongre, gala yemeği ile sona erdi.

Prof. Dr. Alai   n Elhan

Prof. Dr. Ahmet Uzun

Prof. Dr. Mehmet Ali
Malas

Prof. Dr. A. Feridun Vural
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi tara-

 ndan düzenlenen 
“Türkiye 5. Orga-

nik Tarım Sempoz-
yumu” Büyükşehir 

Belediyesi Sanat 
Merkezi’nde

yapıldı.

Sempozyuma; Samsun Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis 
Ölmez, İlkadım Belediye Başkanı Necea   n Demirtaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Kadir Güven, öğrenciler ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen yaklaşık 250 
bilim insanı ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sezgin Uzun, 
Türkiye’nin organik tarım durumunu ve dünyayla mukayesesi hakkında bilgiler verdi. Uzun, 
“2012 verilerine göre dünyada yaklaşık 37,2 hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Bu 
sayı son 12 yıl içinde iki ka  na ulaşmış  r. Dünyada organik tarım çalışmaları hız kesme-
den devam etmektedir. Ülkemizde 2002 yılında toplam 89.847 hektar alanda organik ta-
rım yapılmaktaydı. 2012 yılında 179.282 hektar ser  fi kalı organik üre  m alanı olmak üzere 
702.909 hektar alanda organik tarım yapılmaktadır. Ülkemizde organik tarım alanlarının 
artmasında Tarım Bakanlığının ve üniversitelerin büyük katkısı olmuştur.” şeklinde konuştu. 

Doğal olmayan her şeyin sağlık için zararlı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, “Organik dediğimiz şey içerisinde doğal olmayan katkının bulunmadığı ürün demek 
diye düşünüyorum. Esas zararlı olan içinde katkı maddesi içeren ürünlerdir. Doğal olmayan 
her şey sağlık için zararlıdır. Sağlıklı olmak için doğal bir şekilde beslenmek gerekir. Organik 

tarım yoluyla tüm gıda ih  yacını karşılayabilir miyiz yoksa yine organik olmayan tarımı sürdürmek zorun-
da mıyız diye düşünüyorum. Çünkü tüm Türkiye’deki toprakları organik olarak işlemeye kalksak ne gübre 
ye  rebiliriz ne de bunu karşılayabiliriz. Ancak üniversite olarak organik tarıma ciddi önem vermekteyiz. 
Bu konuda hocalarımızı da kutluyor, faydalı bir sempozyum olmasını diliyorum.” dedi.

SEMPOZYUM

TÜRKİYE 5.ORGANİK TARIM
SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Sezgin Uzun

Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi. Ha  ra fotoğra  nın çekilmesinin ardından Kuzey Ka  as 
Halk Dansları Topluluğu “Şeşen” isimli dans gösterisi sergiledi. 
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SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk 

Cerrahisi Anabilim 
Dalı tara  ndan, 

Pediatrik Minimal 
İnvaziv Cerrahide-
ki Son Gelişmeler 
Sempozyumunun 

2.’si OMÜ’de
düzenlendi.

Ulusal ve uluslararası ka  lımcıla-
rın ‘www.pedendoscopy2013.
com’ adresi üxerinden inter-

ne  en izledikleri ve ka  lımda bulunduları 
sempozyum, OMÜ Tıp Fakültesi Pembe 
Salon’da düzenlendi.

 Sempozyum; Çocuk Cerrahisi Anabilim 
Dalı Öğre  m Üyeleri Prof. Dr. Burak Tander 
ve Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Mithat Günaydın tara  ndan yürütüldü. 
Prof. Dr. Burak Tander’in açılış konuşmasını 
yap  ğı veb sempozyumu da internet üze-
rinden izlendi.

Sempozyuma konuşmacı olarak, 
Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. 
Dr. Oliver Münsterer, Türkiye’den Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Yağmur’lu 
ve Yrd. Doç. Dr. Gülnur Göllü Bahadır, Es-
kişehir Osman Gazi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Baran Tokar, Hace  epe 
Üniversitesi’nden Fizyoterapist Prof. Dr. 

Numan Demir ka  ldı.

Sempozyumda, yutma fi zyolojisi ve gastroösefageal refl ü hastalığı, bu hastalarda yapılan laparoskopik 
cerrahi yaklaşımları üzerinde sunumlar yapıldı ve ka  lımcılarla interak  f tar  şma sağlandı.

Sempozyum hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Faruk Bağırıcı, “Bu tür sempozyum-
lar, paneller, kongreler akademik gelişim için gereklidir. Tıp Fakültemizin her alanda olduğu gibi bilimsel 
toplan  lar konusunda da  p fakülteleri arasında öz sıralarda olduğunu belirtmek isterim. Bu programın 
gerçekleş  rilmesinde emeği geçen, başta Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıza Rızalar ve 
öğre  m üyeleri Prof. Dr. Burak Tander ve Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın’a teşekkür ederim.” dedi.

Sempozyumu internet üzerinden 170, toplan  da hazır bulunan 30 kişi ile birlikte toplam 200 kişi takip 
e   . Karşılıklı soru ve cevap şeklinde geçen sempozyumda internet üzerinden sorulan sorular konuşmacı 
tara  ndan cevaplandı. 

Sempozyuma İnternet üzerinden; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere Türkiye ve Birleşik 
Arap Emirlikleri ka  ldı. Sempozyumun sonunda ka  lımcılara ser  fi ka verildi. 

2ND RECENT ADVANCES IN PEDIATRIC 
MINIMALLY INVASIVE SURGERY

SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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Kursa Fransız, 
Hollanda, Almanya, 

İsrail gibi yurtdışı 
ülkelerden ve 

yur  çinden bilim 
insanları ka  ldı.

PARKİNSON HASTALIĞI VE DİĞER HAREKET 
BOZUKLUKLARINDA BEYİN PİLİ KURSU 

KURS
KURS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde; Nöroşirürji Derneği, Avrupa Akdeniz 
Sinir Bilimleri Derneği, Avrupa Sinir Bilimleri Okulu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi-
nin işbirliğiyle düzenlenen “Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozukluklarında Beyin Pili” ko-

nulu kurs, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Pembe Salonu’nda düzenlendi.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte öğre  m üyeleri kurs boyunca konuyla ilgili sunumlar yap  lar. Türk Nöroşi-
rürji Derneği, Akdeniz Sinir Bilimleri Derneği, Avrupa Sinir Bilimleri Okulu ve OMÜ Tıp Fakültesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği kursta; Parkinson hastalığı, distonive tremor (  treme) gibi hareket bozukluğu ile ilgili nörolog, 
beyin cerrahı, psikiyatrist ve diğer ilgili branşlardaki çok sayıda kursiyer, beyin pili ile ilgili uygulamaları hak-
kında bilgilendirildiler. 

Ayrıca kursta Türkiye’de ilk defa bir Parkinson hastasına yapılan beyin pili ameliya   ka  lımcılara canlı 
olarak izle   rildi. Ka  lımcıların uzmanlara sorular yönel   ği ameliya  a karşılıklı bilgi alış verişi sağlandı.

Kursun son gününde de beyin pili ameliyatlarının geleceği ve etkileri ayrın  lı olarak tar  şıldı.

Prof. Dr. Yasin Temel Yrd. Doç. Dr. Ersoy
Kocabıçak
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OMÜ’LÜ AKADEMİSYENLER SUUDİ 
ARABİSTAN’DA DÜZENLENEN

KURSA KATILDILAR
Suudi 

Arabistan’da 
düzenlenen kursa 
13 farklı ülkeden, 
büyük çoğunluğu 

doktorasını 
tamamlamış 

toplam 154 
akademisyen 

ka  ldı. 

Suudi Arabistan’ın Buraydeh şehrinde bulunan Qassim Üniversitesi, Uygulamalı Tıbbi Bilimler Fa-
kültesi ve Türk Stereoloji Derneği işbirliğiyle organize edilen 2. Stereolojik Metotlar ve Bilimsel 
Makale Yazımı Kursu, Suudi Arabistan’da gerçekleş  rildi. 

Kursun açılışı Qassim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Khaled Abdulrahman Al-Humoudi, Uygulamalı Tıb-
bi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yousef   Aldebasi ve Türk Stereoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Kaplan tara  ndan yapıldı.  Kurs süresince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı öğre  m üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaplan ve Anatomi Anabilim Dalı öğre  m üyesi Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin tara  ndan araş  rma teknikleri ve elde edilen verilerin bilimsel makale dönüştürülmesi 
konularında ka  lımcılara bilgi aktarıldı.

Kursa 13 farklı ülkeden, büyük çoğunluğu doktorasını tamamlamış toplam 154 akademisyen ka  ldı. 
Ka  lımcılar ile eği  m ve araş  rma alanlarında işbirliği yapma hususunda kararlar alındı. İlki nisan ayında 
Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesinde düzenlenmiş olan olan ve yoğun ilgi gösterilen kursun 3.’sünün de en 
kısa zamanda yapılmasına karar verildi.

KURS
KURS
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Halk Sağlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen kursa Samsun’un yanı sıra, Çorum ve Gümüşhane’den toplam 19 kişi ka  ldı. 
OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Pekşen başkanlığında düzenlenen ve Prof. Dr. Şennur 
Dabak, Prof. Dr. Cihad Dündar, Doç. Dr. Sevgi Canbaz, Doç.Dr. A. Tevfi k Sünter tara  ndan verilen eği  mde, kursu başarıyla 

tamamlayan doktorlara ka  lım belgeleri verildi. 

OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Pekşen, kursun amacının işyeri hekimi olmak isteyen he-
kimlere mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak olduğunu belir   .

OMÜSEM
tara  ndan 

düzenlenen, otuz 
saat süreli “İşyeri 

Hekimliği Yenileme 
Eği  mi”nin ikincisi 

sona erdi. Eği  mde 
başarılı olanlara 

ser  fi kaları verildi.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ YENİLEME EĞİTİM 
KURSU TAMAMLANDI

KURS
KURS

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK EĞİTİMİ SONA ERDİ

Hukuksal uyuşmazlıkların anlaşma ile sonuçlandırılması faaliyetlerinde hizmet verecek arabulucuların eği  mlerini sağlamak 
amacıyla düzenlenen program kapsamında; otuz al   saat temel hukuk bilgisi, teknik bilgi eği  mi ve on iki saat uygulama 
olmak üzere toplam kırk sekiz saat eği  m verildi.

Prof. Dr. Mustafa Ti  ik, Prof. Dr. Ali Rıza Aydın, Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen, Yrd. Doç. Dr. Ali Ekin, Yrd. Doç. 
Dr. Onur Bekiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşenur B. Kavas, Yrd. Doç. Dr. Yücel Öksüz ve Yrd. Doç. Dr. Nurhayat Yoloğlu tara  ndan verilen eği  me 
ka  lan avukatlar, ka  lım belgelerini düzenlenen törenle aldılar.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sürekli 

Eği  m Merkezi 
(OMÜSEM) 
tara  ndan 

düzenlenen, “Hukuk 
Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk 
Eği  mi ” 

düzenlendi.
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TOPLANTI
TOPLANTI

ELELE PROJESİ EĞİTİMLERE BAŞLADI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, 
Orta Karadeniz Engelliler Derneği ve Mozaik İnsan Kaynakları Geliş  rme Derneğinin proje or-
taklığıyla, Samsun Aile ve Sosyal Poli  kalar İl Müdürlüğü tara  ndan yürütülen, “Elele Projesi 

Özürlüler Destek Programı (ÖDES)” eği  mi Amisos Grand Otel’de düzenlendi.

Eği  m programının açılışına; Samsun Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, Aile ve Sosyal Poli  kalar İl Müdürü Murat Yıldırım ve davetliler ka  ldı.

10 ay boyunca devam edecek olan proje, Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum illerinde farklı özür grup-
larına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere kamu kurumları, yerel yöne-
 mleri bir araya ge  rerek, “Engellilik, Engelli Hakları, Hak Temelli Yaklaşım, Savunuculuk, Ayrımcılıkla 

Mücadele” konularında bilgi düzeylerini geliş  rmek, farkındalıklarını ar  rmak ve ayrımcılıkla mücadele 
süreçlerinde etkinliklerini ar  rmak amaçlarını taşıyor. 

Programın açılış konuşmasını İl Müdürü Murat Yıldırım yap  . Yıldırım, “Engellilere pozi  f ayrımcılık 
noktasında, 12 Eylül 2011’de Anayasa’da yapılan değişiklikler sonrasında projeler ve özel düzenlemeler 
yapılması başlamış oldu. Bütün bunlar gelişmiş bir ülkenin göstergesidir. Verimliliğin olması içinde sade-
ce devle  mizin değil engellilerin de bizimle olması lazımdır.” dedi.   

Belki de ilk soruyu kendimize sormalıyız; ‘Kim engelli?’, diyerek konuşmasına başlayan Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Engellilik sadece uzuv veya duyu kaybına dayalı bir durum değildir. 
Yapmamız gereken birçok şeyi yapmayıp, konulara karşı duyarlı olmamak da aslında en büyük engel-
lerden biridir. O nedenle engellilerin sorunlarını görmememiz de maalesef toplumun özürlü hali olarak 
karşımıza çıkıyor. Aslında engelsiz bir dünya kurabilmemiz gönül gözüyle görebilmeyi başardığımız anda, 
asıl engelin kendimizde olduğunun farkına varıp, kendimizi engelli vatandaşlarımızın yerine koyup, hiç 
bir engelin haya  n ritmini yakalamamıza engel olamayacağını göstermemizde saklı. Haya  a a   ğımız 
adımların şeklinin ve nasıl a  ldığının da bir önemi yoktur. Asıl olan yüreğimizle a   ğımız asla engellen-
mesi mümkün olmayan adımlarla sevgi ve dostluk köprüsünü geçebilmeyi başarabilmek  r.

Samsun Aile ve 
Sosyal Poli  kalar 

İl Müdürlüğü 
tara  ndan 

yürütülen, “Elele 
Projesi Özürlüler 
Destek Programı 

(ÖDES)” eği  mi 
Amisos Grand 

Otel’de düzenlendi.
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Bu sevgi ve yardımlaşmayı sağlamaya ça-
lışırken yanlış adımlar da a  labilmektedir. 
Daha önceki EDES proje toplan  larında da 
ifade e   ğim gibi; genelde engellilerin haya-
 nı kolaylaş  ralım diye onların yerine işleri 

yapmaya çalışmamız yapılan en önemli yan-
lışlardan biridir. Ha  a bazı kurumlarda işe 
alınmış engelli bireylerin işini yapmasını iste-
mek yerine, onların işe gelmeden maaşlarını 
almalarının kurumun işlerini daha kolaylaş  -
racağını düşünen kurum amirleri olabiliyor ve 
engelli birey için de bu durum kolaylaş  rıcı bir 
yaşam biçimi olarak kabul ediliyor ve engelli-
ler de bunu benimseyebiliyorlar. Bu nedenle 
engellilere acıyarak yaklaşmak yerine onlara 
engel olan ortamları azaltmak, engelli olduk-

larını unu  uracak yaşanabilir bir dünya kurmak ve bu dünyada kendi ayakları üzerinde nasıl yaşayabileceklerini göstermek, onların 
yetenekleri ve becerilerine göre iş olanakları oluşturmak ve sosyal haya  n içinde var olmalarını sağlamak gerekmektedir.

Elele projesi bu hedefl ere hizmet eden Valiliğimizin, Ondokuz Mayıs Üniversitemizin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yü-
rü  üğü örnek bir projedir.  Bu proje özellikle toplumda öncü rol oynayan kurum, kuruluş ve gönüllüleri bir araya ge  rerek, mevcut 
durumu analiz etmek, yapılacak eği  mlerle, farkındalığı ar  rmak, ayrımcılığı engellemek yönünde a  lmış önemli bir adımdır. Bu 
eği  mlerin burada sadece ka  lımcılarla kalmaması gerekiyor, sürekliliğini sağlamalıyız. Çocuklarımıza mutlaka birlikte yaşamayı, en-
gelleri ortadan kaldırmayı öğretmemiz ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsetmemiz gerekiyor. 

Başta valiliğimiz ve Samsun Aile ve Sosyal Poli  kalar İl Müdürlüğü olmak üzere katkısı olan tüm kurumlara ve sivil toplum örgütle-
rine projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Son olarak konuşan Vali Yardımcısı Haluk Şimşek ise, “İlimiz konuyla ilgili olarak 2002 yılından beri çok iyi çalışmalar yap  . İlimizde 
engellilik, kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Engellilik gelişmişliğin bir göstergesidir. Onları ne kadar ha-
ya  n içine katarsak o kadar gelişmiş oluruz. Bu en önemli göstergelerden birisidir. İlimizde sadece Aile ve Sosyal Poli  kalar Samsun 
İl Müdürlüğü bütçesinden ilimize giren para yaklaşık 80 milyon TL’dir. Bunlara ilçelerimiz dahil değildir. Bunların çoğu engellilere ve 
çocuklarımıza gidiyor. İlimizde engelli veri tabanını hızlı bir şekilde oluşturduk ve SGK ile de ir  batlaşarak güncellemelerimizi yap  k. 
Ben projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Murat YıldırımProf. Dr. Hakan Leblebicioğlu Haluk Şimşek
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Bilim Sanayi 
ve Teknoloji 

Bakanlığı 
tara  ndan 

organize edilen 
“Kamu-Üniversite-

Sanayi İşbirliği 
Toplan  sı” 
Samsun’da 

düzenlendi. 

Samsun Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen top-
lan  ya; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya Valisi 
İbrahim Halil Çomaktekin, AK Par   Samsun Milletvekili 

Ahmet Yeni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Ersan Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ra-
mazan Yıldırım, Rektör Prof.Dr. Hüseyin Akan, Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Hi  t Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Reha Me  n Alkan, Amasya Üniversitesi Rektö-
rü Prof.Dr. Me  n Orbay, Cank Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yunus Bekdemir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili 
Mürsel Kuloğlu, Borsan Grup Yöne  m Kurulu Başkanı Adnan Öl-
mez, sanayiciler ve kamu kurum yetkilileri ka  ldı.

Panelin ilk konuşmacısı olan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
kamu, üniversite ve sanayicilerin aynı dili konuşmadığını söyle-
di. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Devlet Ar-Ge’ye çok büyük 
para ayırıyor. Ama bu bir türlü yeterince alınamıyor. Benim ka-
naa  me göre Türkiye’de Ar-Ge yapmıyoruz. Ür-Ge yapıyoruz. 
Yani ürün geliş  riyoruz, yenilik yapıyoruz. Ar-Ge akıllı telefon gi-
bidir. 10 TL’ye mal edersiniz bin TL’ye satarsınız. Yani en az 10 ka-
 na satarsınız. Bizim yap  ğımız da 100 TL’ye mal ediyorsak 101 

TL’ye satarız. Yani yüzde 1 veya 2 kar elde ederiz. Para harcarsı-
nız, ortaya bilgi çıkar ve bu Ar-Ge’dir. Bilgiyi kullanırsınız ortaya 
para çıkar bu da inovasyondur yani yenilik  r. Dolayısıyla bizim 
daha çok yenilik ve Ür-Ge üzerinden düşünmemiz lazım” dedi.

Öğre  m üyelerinin durgun mutluluk ya da mutlu durgun-
luk yaşadıklarını belirten Akan, “Bir üniversitede Tıp Fakültesi-
nin olması bir handikap mıdır? Samsun’daki bütün dolmuşla-
rın üzerinde fakülte yazılır. Üniversite yazılmaz, fakülte yazılır. 
Samsun’da üniversite yoktur fakülte vardır. Tıp Fakültesinin bi-
limsel araş  rma projeleri fonundan yılda ka   ğı para 6-7 mil-
yon TL’dir ve bu paranın en fazla yüzde 20-25’ini Tıp Fakültesi 
kullanır. Gerisini Mühendislik ve diğer fakülteler kullanır. Bir 
üniversitede Tıp Fakültesi varsa, ister istemez dominant hale 
geliyor ve diğer teknik branşlar ya da sosyal branşlar öne çıka-
mıyor. 1970’li yıllarda teknik üniversite diye düşündüğümüzde 

aklımıza 3 tane üniversite gelirdi. Bunlarda ODTÜ, İTÜ ve KTÜ. 
KTÜ’ye Tıp Fakültesi açıldı. KTÜ ar  k teknik üniversiteler arasın-
da sayılmıyor. Dolayısıyla belki merkezi yöne  min üniversiteleri 
teknik, sosyal ve sağlık diye ayrış  rması gerekir. Bizim Tıp Fakül-
temiz olmasaydı bilimsel araş  rma projelerine yılda 100 bin TL 
harcardık, şu anda 6 milyon TL harcıyoruz. Buradaki sıkın   şu; 
hiçbir mekanizma ne öğre  m üyesini ne de sanayiyi zorlamıyor. 
Başı sıkışmayan herhangi bir buluş yapmaz. İh  yacı olmayan 
herhangi biri yeni bir şeyler geliş  remez. Bizim öğre  m üyele-
rimiz mutlu durgunluk ya da durgun mutluluk yaşıyorlar. Yani 
halimizden mutluyuz. Yeni bir şeye, hareketlenmeye, başımıza 
iş açmaya niye  miz ve ih  yacımız yok. Sanayici de akademinin 
zaman isteyen bu proje anlayışına bir türlü ayak uyduramıyor. 
Çünkü sanayici ‘bana hemen bugün, bilemedin 1 ha  a içerisin-
de bir çözüm ge  r. Ben bunu üreteyim ve buradan para kaza-
nayım. Öyle para ya  rıp da 1-2 sene bekleyip, ha  a sonucunda 
olacak ya da olmayacak diye bir riske giremem’ diyor” diye ko-
nuştu.

Kamu, üniversite ve sanayicinin aynı dili konuşmadığının al-
 nı çizen Akan, “İsta  s  k rakamlar mutlaka önümüzde olmalı. 

Rakamlar olmazsa geçmişi, geleceği ve ne yapmamız gerek  ği-
ni ortaya koyamayız. Türkiye’de birinci sıkın  mız envanterleri-
mizin olmayışıdır. Var olan da sağlıksız. Bu rakamların çoğunda 
yüzde 30 sapmayı aklınızda tutun. Sanayi odalarına ‘üyelerinizin 
bir fi kri, problemi varsa bize gönderin inceleyelim’ diye mektup 
yazdık. Bize hiçbir cevap gelmedi. Kamu, üniversite ve sanayiyi 
birleş  rirseniz başarılı çıkıyor ama bizde küs çıkıyor. Aslında küs 
değiller ama hangi dille nasıl konuşacaklarını daha bilmiyorlar. 
Yeni yeni tanışıyorlar. Yani mahcup bir şekilde birbirleriyle ilişki 
içerisindeler. İkinci öğre  min kalkması lazım. İkinci öğre  m üni-
versitelerde durgun mutluluğu sağlayan en önemli unsurlardan 
bir tanesidir. Öğre  m üyesi sanayiciye gidip gerekirse, ‘arkadaş 
bak böyle bir fi krim var’ demeli. Kapitalist sistemde hiç ih  yaç 
olmayan bir şeyi de siz ih  yaç haline ge  rip satabilirsiniz.” dedi.

Konuşmaların ardından panele konuşmacı olarak ka  lan 
Rektörlere ve sanayicilere plaketler verildi.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
BÖLGESEL TOPLANTISI SAMSUN’DA

YAPILDI

TOPLANTI
TOPLANTI
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Uluslararası Samsun Müzik ve Sahne Sanatları Fes  vali kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesinin Bosna Hersek’teki 
kardeş belediyesi olan Brçko Bölge Hükümet Temsilcisi Heyet Başkanı Doç. Dr. Aleksandar Curiç, basın heye  yle birlikte 
Ondokuz Mayıs Üniversitesini ziyaret e   . 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Bosna Heye  ni makamında kabul e   . Görüşmede Leblebicioğlu, Samsun Bü-
yükşehir Belediyesiyle son derece iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Doç. Dr. Aleksandar Curiç’e Üniversite ile ilgili bilgi verdi. 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Brçko Bölge Televizyonu için ropörtaj da verdi 

Samsun’a ilk defa gelen Bosna Heye   temsilcileri sıcak ve misafi rperver karşılama dolayısıyla teşekkür e   ler. Kampus gezisinin 
ardından Ondokokuz Mayıs Üniversitesinin imkânlarını beklen  lerinin üzerinde bulduklarını ifade eden Doç. Dr. Aleksandar Curiç 
de kendi televizyonlarına verdiği röportajda kendi bölgesinin öğrencilerini Türkiye’de, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eği  m gör-
meleri için davet e   . Curiç ayrıca OMÜ Yabancı Öğrenci Sınavı’nın tanı  mı için gereken desteği vereceklerini de sözlerine ekledi. 
Ziyarete Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Menan ve Öğr. Gör. İsmail Hodziç de hazır bulundu.

BOSNA-HERSEK BRÇKO BÖLGESİ 
HEYETİ OMÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

KONUKLARIMIZ
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Macaristan Zoltan Kodaly Çocuk Korosu’nu Juhaszne Zsakal Katalin, Almanya Dresden Filarmoni Orkestrası Korosu’nu ise 
Dresden Filarmoni Orkestrası Koro Şefi  Prof. Gunter Bergen yöne   . 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü besteci ve gitar eği  mcisi Prof. Dr. Süleyman Tarman da konserlere gitar 
solosuyla ka  ldı. Tarman, Karadeniz Türküsü isimli bestesini Eurokinder Korosu’nu yöneterek seslendirdi. 134 kişilik çocuk korosunun 
piyano eşliğinde Türkçe seslendirdiği, Türk Aksağı olarak adlandırılan 7/8’lik ölçüde bestelenmiş olan ve Karadenizli balıkçı Ali Reis’in 
öyküsünü işleyen eser büyük beğeni topladı ve dakikalarca alkışlandı.

Szolnok şehri yerel televizyonlarından naklen yayınlanan konser sonrası yerel gazetelerde çıkan haberlerde Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Süleyman Tarman’ın gitar performasından ve Karadeniz Türküsü isimli çocuk şarkısından da övgüy-
le söz edildi.

Konser sonrasında Szolnok Belediye Başkanı Prof. Dr. Süleyman Tarman’ı ve koro üyelerini makamında kabul e   . Türkiye’den bir şe-
hirle ve belki de Samsun’la kardeş şehir olmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı, projenin önümüzdeki yıllarda başka bir Avrupa 
şehrinde yapılmasının planlandığını da belir   .

KONSER
KONSER

40

Macaristan’ın 
Szolnok şehrinde 

Eurokinderchor  
2013 (Avrupa Çocuk 

Korosu) Konserleri 
düzenlendi. 
Konserlere 

Macaristan, 
Almanya ve 

Türkiye’den toplam 
134 çocuk ka  ldı.

MACARİSTAN’DA SESLENDİRİLEN 
KARADENİZ TÜRKÜSÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu 
Azerbaycan’ın Başken   Bakü’de iki başarılı konser verdi. 

Yöne  ciliğini Me  n Solmaz’ın yap  ğı koroya, Toplulu-
ğun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı da 
eşlik e   .

Konserlerin ilki “Azerbaycan Ordu Günü” çerçevesinde 
yapılan etkinlikler çerçevesinde, TRT Avaz TV ile ortak yayın 
yapan Azerbaycan  İç  mai TV’de yayınlanırken, diğeri de Bakü’nün merkezinde bulunan ünlü Yeşil Tiyatro sahnesinde açık hava konseri 
şeklinde gerçekleş  .

Konserlerin organizasyonu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bakü Ka  as Üniversitesi, Azerbaycan Milli Petrol Şirke  (SOKAR) ve Türkiye 
Bakü Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tara  ndan yapıldı. 

OMÜ THM TOPLULUĞU BAKÜ’DE
KONSER VERDİ
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OMÜ Mimari 
Dekora  f Sanatlar 

Programı Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Tamer Aslan, 
Londra’da, “Ana-
tolia” adlı kişisel 

sergi aç  .

YRD. DOÇ. DR. TAMER ASLAN LONDRA’DA 
MEVLANA’YI VE ANADOLU

KÜLTÜRÜNÜ TANITTI

Londra Covent Garden’da bir Türk işletmesi olan Sofra 
Restoran’da açılan sergiye; İngiltere Büyükelçisi Ahmet Ünal 
Çeviköz, Londra Müsteşarı Fa  h Ulusoy, Film, Opera Yönet-

meni ve Yapımcı Fuad Kavur, Cambridge Üniversitesinden Cavaliere 
Philip Bonn ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğre  m üyeleri ve sanat-
severler ka  ldı.

Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan, Mevlana ve Anadolu kültürünü içeren 
sergisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Anatolia sergisinin ana teması 
kendini, ‘hamdım, piş  m, yandım’ sözleri ile özetleyen ilahi aşkın en 
büyük temsilcisi Mevlana ve Anadolu’dur. UNESCO (Birleşmiş Millet-
ler Eği  m, Bilim ve Kültür Örgütü) 2007 yılını ‘Dünya Mevlana Yılı’ 
olarak ilan etmiş  r. O dönemden beri Mevlana ve özellikle semazen-
ler ilgi odağımı oluşturdu. Semazenlerin göğe yükselişini simgeleyen 
hareketlerindeki ruhani ritmi, Anadolu’nun kültürel temalarıyla sen-
tezlemeye ve bu sentezlemedeki este  k duruşu, eserlerimde yan-
sıtmaya çalış  m.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinden çok değerli akademis-
yenleri aramızda görmekten ve onlarla konuşma  rsa   yakalamış ol-
maktan dolayı çok büyük mutluluk duydum diyen İngiltere Büyükel-
çisi Ahmet Ünal Çeviköz, “Sanatçı her şeyden önce Mesnevi ve Sufi  
kültürünü çok değişik bir teknik ile yorumlamış. Ben de bu sergide 
olmaktan çok keyif aldım. Eminim İngilizler de ‘dönen dervişler’ ola-
rak adlandırdıkları Mesnevileri ve Mevlana’yı ilgiyle izleyecekler ve 
keyif alacaklardır.” dedi.

“Hem Türk akademisyenlerin, hem de Türk Sana  nın Londra’da 
görülmesi çok güzel oldu diyen Londra Müsteşarı Fa  h Ulusoy da 

“Bu tür etkinlikleri destekliyor ve teşvik ediyoruz. Londra’da bu tür etkinliklerin çoğalmasını temenni 
ediyoruz.” şeklinde konuştu. Sanatseverlerin sergiyi gezerek resimlerle ilgili bilgi almasının ardından 
kokteyl düzenlendi.

Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan daha önce de Londra Metolino Cafe`de kişisel sergi açmış ve bir de karma 
sergiye ka  lmış  .

SERGİ
SERGİ
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Su, doğa, küresel ısınma ve cinsi-
yet eşitliği gibi sosyal icerikli ko-
nuların ele alındığı sergide 18 

ayrı poster sergilendi. Serginin açılışı-
na; London Learning Centre School of 
English Direktörü Roman Mlynarczyk, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ab-
durrahman Aksoy, Ziraat Fakultesi 
Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Musa Sarı-
ca, Londra’da dil kursu için bulu-
nan OMÜ’lü öğre  m üyeleri, LLC 
ögretmenleri ve farklı ülkelerden 
dil öğrenimi için gelen London Lear-
ning Centre School of English 
öğrencileri ka  ldı.

Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, ser-
gisiyle ilgili ola¬rak şunları söyledi: “London Learning Centre’ın 
ev sahipliğinde eserlerimi sergileme olanağı buldum. Afi şlerde 
ağırlıklı olarak su, doğa, küresel ısınma ve cinsiyet eşitliği gibi 
sosyal içerikli konuları ele aldım. Sözkonusu konular tüm insanları 
ilgilendirmektedir. Daha çok yaşanılır, güzel bir dünya için birçok ko-
nuda birlikte hareket etmemiz gerek  ğini vurgulamak istedim.” 

London Learning Centre School of English Direktörü Roman 
Mlynarczyk da Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğre  m üyelerinin dil eği  -
mi için LLC’ye gelmelirinden duyduğu memnuniye   belirterek sergi için 
şunları söyledi: “Bu yıl ilk defa Okulumuzda bir sanatsal etkinlik düzenle-
niyor. Birbirinden farklı konularda tasarlanan afi şleri okulumuzda sergile-
mekten mutluluk duymaktayım. Bu tür etkinlikleri her zaman destekliyorum. 
Sergi sonrasında afi şlerin birkaç tanesi sanatçı Yazar’ın izniyle sınıfl arda sürekli asılı kalacak  r.”

Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar Londra’da daha önce Stok Newington’da Metolino Café’de bir kişisel sergi 
açmış ve Bar-ish Café’de karma sergiye ka  lmış  .

SERGİ
İİ

OMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

Öğre  m Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Tarık Yazar, 

Yabancı Dil Eği  m 
Merkezi London 

Learning Centre`da, 
“My Good 50×70 

Posters” adlı kişisel 
grafi k tasarım 

sergisi aç  . 

YRD. DOÇ. DR. TARIK YAZAR  LONDRA’DA 
GRAFİK TASARIM SERGİSİ AÇTI
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SPOR
SPOR

Türkiye Basketbol Federasyonuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve 2012-2013 
sezonu çalışmalarını Ondokuzmayıs Üniversitesinin spor alanlarında gerçekleş  -
ren OMÜ-12 Dev Adam Basketbol Okulunun Kış Dönemi Başarı Belgesi  Töreni, 

OMÜ İlkadım Kampusü Spor Salonu’nda düzenlendi. 

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Son 
10 yılda basketbol sporuna ciddi bir ivme kazandırdığına inandığımız bu programa Üniversitemizin spor alanlarını tahsis etmek sure  y-
le katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çoğunluğu Üniversitemiz çalışanlarının çocuklarından oluşan minik sporcuların ileride 
bilinçli bir basketbol izleyicisi, sporcu veya çalış  rıcı olarak ülkemiz basketboluna önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz.  2012-
2013 Sezonunda alt yapı programına ka  lan minik sporcuları, onların programı aksatmadan takip etmelerini sağlayabilmek için bıkıp 
usanmadan spor salonlarına taşıyan anne, babaları ve eği  cileri Doç. Dr. Selim Aytaç’ı kutluyoruz.” dedi.

Törene ka  lan Samsun Basketbol İl Temsilcisi ve TBF MHK Üyesi Ali Kemal Cımagil ise, “Ülkemizde basketbol her geçen gün büyük 
başarılara imza a  yorsa bunun sebebi bu minik dev adamların sayesindedir.” dedi.

12 DABO-OMÜ antrenörü  Doç. Dr. Selim Aytaç da teşekkürler konuşması yaparak sporcuları kutladı. 

Ser  fi kala  n verilmesinin ardından 12 DABO-OMÜ velileri adına Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ve eşi Prof. Dr. İlknur Ayan, antrenörler; 
Doç. Dr.  Selim Aytaç ve Mustafa Berberoğlu’na çiçek vererek teşekkür e   ler.  Tören, minik dev adamların yap  kları gösteri maçı, ha  ra 
fotoğra   çekilmesi ve verilen kokteyl ile sona erdi.

OMÜ-12 Dev 
Adam Basketbol 

Okulunun Kış 
Dönemi Başarı 
Belgesi  Töreni, 

OMÜ İlkadım 
Kampusü Spor 

Salonu’nda 
düzenlendi. 

SAMSUN 12 DABO OMÜ İLK
MEZUNLARINI VERDİ

OMÜ Spor Bilimleri Fakültesinde futbol eğitmeni olan 
ve futbol üzerine çok sayıda kitabı bulunan öğre  m 
elemanı Fedayi Aksoy, İstanbul’da açılan kursu başa-

rıyla tamamlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) “TU-
DOR” (eği  mcilerin eği  mcisi ) oldu. 

Aksoy, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde (TFF-Futbol 
Gelişim Direktörlüğü), 20-24 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da açılan kursu başarıyla tamamlayarak TUDOR olma 
hakkını elde e   . Bu eği  mle ve daha sonra göreceği eği  mlerle Türk futboluna daha fazla hizmet edeceğini 
söyleyen Aksoy, Samsun’lu biri olarak TFF-Futbol Gelişim Direktörlüğü Eği  m Departmanı’nda görev almış ol-
masının kendisi için onur ve gurur verici olduğunu, bundan sonra Samsun’a ve Türk futboluna daha çok katkı 
sağlamaya çalışacağını belir   .

Amacının; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin tanı  mında rol oynamak olduğunu söyleyen Fedayi Aksoy, OMÜ 
Beden Eği  mi Spor Bilimleri Fakültesinin diğer üniversiteler arasında kısa zamanda akredite olmasını istediğini, 
futbol antrenörlüğü okuyan öğrencilere de UEFA-B lisansının verilmesine öncülük edeceğini vurguladı.

OMÜ’DE BİR TUDOR
Fe

da
yi
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ATAMA-YÜKSELME
ATAMA-YÜKSELME

ÜÜ

Adı - Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Süleyman Tolun                                Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği           Prof. Dr.

İsrafi l Balcı                                      İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi                                                             Prof. Dr.

Yaşar Kurt                                       İlahiyat Fakültesi/Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi                   Prof. Dr.     

Bahtiyar Öztürk                              Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği                                     Prof. Dr.  

Derya Oktay                                      Mimarlık Fakültesi/Mimarlık                                                            Prof. Dr.

Osman Köse Turizm  Fakültesi/Turizm Rehberliği Prof. Dr.

İsmet Boz                                           Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi                                                   Prof. Dr.

Ali Kemal Ayan                                 Bafra Meslek Yüksekokulu                                                               Prof. Dr.  

Necdet Çamaş                                   Bafra Meslek Yüksekokulu                                                              Prof. Dr. 

Şafak Külünk                                  Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi                                    Doç. Dr.

Vedat Keleş                                       Fen Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji                                                    Doç. Dr.

Fatih Yapıcı                                       Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği                               Doç. Dr.

Ayfer Kamalı Polat                          Tıp Fakültesi/Genel Cerrrahi                                                             Doç. Dr.

Metin Çenesiz                               Veteriner Fakültesi/Fizyoloji                                                                Doç. Dr.

Cevat Nispet                                  Veteriner Fakültesi/Biyokimya                                                            Doç. Dr.  

Şule Sanal                                       Veteriner Fakültesi/Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji       Doç. Dr.  

Mesut Çevik                                    Veteriner Fakültesi/Dölerme ve Suni Tohumlama                         Doç. Dr.

Cenk Yardımcı                                Veteriner Fakültesi/Cerrahi                                                                 Doç. Dr.

Duygu Çakıoğlu                             Veteriner Fakültesi/İç hastalıkları                                                       Doç. Dr.

Mehmet  Türkmen                      Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi /Beden Eğt. ve Spor Öğrt.      Doç. Dr.

Deniz Ekinci                                      Ziraat Fakültesi/Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji                      Doç. Dr.

Ünal Kılıç                                           Ziraat Fakültesi/Yemler ve Hayvan Bes.                                          Doç. Dr.

İbrahim Duran                                  Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler                                            Yrd. Doç. Dr.

Figen Eryılmaz                                 Eğitim Fakültesi/İ.Ö. Matematik Eğitimi                                         Yrd. Doç. Dr.

Bayram Özer                                     Eğitim Fakültesi/Eğitim Programı ve Öğretim                              Yrd. Doç. Dr.

Aydemir Güralp Ural                        Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak ve Uzay Müh.          Yrd. Doç. Dr.

Semra Bank                                       İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslar Arası Ticaret ve Loj.  Yrd. Doç. Dr.

Mehpare Karahan Gökmen           İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslar arası Ticaret ve Loj.  Yrd. Doç. Dr.

Evrim Erdoğan                                  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Üretim Yönetimi ve Pazarlama  Yrd. Doç. Dr.

Aysun Çetin                                       İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim ve Organizasyon                                   Yrd. Doç. Dr.

Ahmet Oktan                                    İletişim Fakültesi/Gazetecilik                                                           Yrd. Doç. Dr.

Ayşe Sıkıçakar YÜCEL                      Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bl.                                                      Yrd. Doç. Dr.

Gökhan Demir                                  Mühendislik Fakültesi/Geoteknik                                                   Yrd. Doç. Dr.

İsa Değirmenci                                  Mühendislik Fakültesi/Termodinamik ve Enerji Tekn.               Yrd. Doç. Dr.

Ersin Köysal                                     Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Rea.                                                Yrd. Doç. Dr.

Emre Günbey                                    Tıp Fakültesi/Kulak Burun ve Boğaz Hst.                                       Yrd. Doç. Dr.

Talay Ayyıldız                                    Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları                                                              Yrd. Doç. Dr.

Nahit Yılmaz                                     Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bl.                                       Yrd. Doç. Dr.

Zühal Çilingir                                    Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bl.                                       Yrd. Doç. Dr.

Gökmen Zafer Pekmezci              Veteriner Fakültesi/Su Ürünleri ve Hastalıkları                               Yrd. Doç. Dr. 

Didem Pekmezci                           Veteriner Fakültesi/İç hastalıkları                                                       Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Çebi                               Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon                              Yrd. Doç. Dr.

Polat Tuncer                                     Samsun MYO / Sağlık Kurumları Yönetimi                   Yrd. Doç. Dr.

Gökhan Kastaş                                  Sivil Havacılık Y.O./Uçak Gövde Motor Bakım Bl.                       Yrd. Doç. Dr.

Hüseyin Cüce                                    Sivil Havacılık Y.O./Uçak Gövde Motor Bakım                              Yrd. Doç. Dr.
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OMÜ SOSYAL MEDYADA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi paydaşlarına web sayfasının yanı sıra sosyal medyayla da ulaşmayı hedefl iyor. Bu kap-
samda Üniversite Basın-Yayın Birimi,  sosyal medya pla  ormları; Facebook, Twi  er ve Youtube’dan OMÜ ile ilgili 
etkinliklerin duyurularını, haberlerini ve bunlara ait görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. 

OMÜ Facebook Sayfası : h  ps://www.facebook.com/ondokuzmayis1975

OMÜ Twi  er Sayfası : h  ps://twi  er.com/omurektorluk

You Tube OMÜ               : h  p://www.youtube.com/user/OMUVideo


