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OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİME BAŞLADI

Güzel Sanatlar Kampüsü içerisinde bulunan 
yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda 
inşa edilen bina, tadilatı yapılarak Mimar-

lık Fakültesi haline getirildi. Yeni kurulan Mimarlık 
Fakültesi bu yıl 41 öğrenci ile eğitim hayatına baş-
ladı.

Kampüs içersindeki OMÜ Sahnesi’nde düzenle-
nen açılış törenine Vali Yardımcısı Osman Nuri Ço-
banoğlu, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Mimarlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Atakum Bele-
diye Başkanı Metin Burma, Mimarlar Odası Samsun 
Şube Başkanı Selami Özçelik, rektör yardımcıları, de-
kanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan OMÜ Mimar-
lık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, mimarlı-
ğın dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu 
belirterek, “En basit anlatımıyla mimarlık yaşama 
mekânlarının biçimlendirilmesi işidir. Son yüzyılın 
çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunları dikkate 
alındığında, kentlerin ve yapıların artık yeni bir bakış 
açısı ile sürdürülebilirlik esas alınarak tasarlanması 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Fakültemiz bu doğ-
rultuda, öncü bir yaklaşımla, doğal, yapısal, tarihi 
ve geleneksel çevreye duyarlı, çeşitlenen ihtiyaç ve 
gelişmelerden haberdar olan, her türlü ortamda ya-
rışabilecek mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmeyi he-
deflemektedir” dedi. 

Mimarlık eğitiminin yeni katılacak eğitimcilerle 
daha da güçleneceğini ifade eden Mimarlar Odası 
Samsun Şube Başkanı Selami Özçelik, “Mimarlık eği-
timi yanında, Samsun başta olmak üzere bölgemizin, 
bilimsel kurallar ve şehircilik ilkelerine göre gelişme-
sine önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 

Bu senenin OMÜ olarak tarihi bir sene olduğunu 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Kanunla 
kurulmuş olan 4 fakülteyi 2013-2014 öğretim yılında 
öğrenci alarak eğitime başlattık. Bu birçok üniversi-
teye nasip olmamıştır. Bu fakülteler; İletişim Fakül-
tesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi ve 
Mimarlık Fakültesidir. Özellikle çok hızlı kentleşen 
Samsun’da Mimarlık Fakültesine çok ihtiyaç vardı ve 
Mimarlık Fakültesi Samsun’un çok önemli bir eksi-
ğiydi. Yakın bir gelecekte, çok sözü edilen bir Mimar-
lık Fakültesine sahip olacağız” şeklinde konuştu.

Mimarlığın, insan yaşamını önemli bölümü-
nü kapsayan mekanlarla ilgili olması nedeniyle 
Avrupa’da sağlık konusunun içinde değerlendirildi-
ğini vurgulayan Akan, “Türkiye Cumhuriyeti’nde hali 
hazırda özgün bir mimarinin özlemini çekiyoruz. Bu-
nun özlemini hem kent ölçeğinde hem de binalarla 
ilgili olarak çekiyoruz. Yani bu bizim mimarimizdir 
diyebileceğimiz bir mimari henüz herhalde oluşmadı 
diye düşünüyorum. Geçmişimize baktığımızda ‘Sel-
çuklu mimarisi’, ‘Osmanlı mimarisi’ diyoruz ama bu 
da ‘Cumhuriyet mimarisi’ dediğimiz bir mimari şu 
anda yok” dedi.

OMÜ’ye bir fakültenin daha katılmasıyla daha da 
güçlendiğini belirten Samsun Vali Yardımcısı Osman 
Nuri Çobanoğlu, “Bugün sürekli gelişen, güçlenen 
üniversitemize bir fakültenin daha katılımı ile daha 
da güçlendiğini görüyoruz. Ben her sabah evimden 
valiliğe yürüyerek geliyorum. Ayağım beni bazı yer-
lere çekiyor. Gittiğim yerler yeni konutlar değil. Öyle 
Samsun’da birkaç kurtarabildiğimiz, eski, güzel ve 
kimliği olan sokaklardan gidiyorum. Bu mekânlarımız 
çok az. Çok azını kurtarabildik ve yerine koydukları-
mız da çok iyi değil, içimizi açan yerler değil. Dileğim 
rantın değil, sağlığın ve estetiğin ön planda tutuldu-
ğu dönemlerde bu ülkede mimarlık yapmanızdır” 
dedi.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi, 
Güzel Sanatlar 
Kampüsü’nde 

düzenlenen törenle 
açılarak öğretime 

başladı.

“ Mimarlık yaşama mekanlarının
biçimlendirilmesi işidir“
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Plaketin töreninin ardından Motif Trio adlı grup 
katılanlara müzik dinletisi sundu. 

Konuşmaların ardından Mimarlık Fakültesi Kurucu 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut’a Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay 

tarafından plaket verildi.

OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ AVRUPA 
MİMARLIK EĞİTİMİ BİRLİĞİ ÜYESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Avrupa Mi-
marlık Eğitimi Birliği’ne (EAAE - European Association for 
Architectural Education) yaptığı başvuru sonucunda, EAAE 

Üyesi olarak kabul edildi. 

EAAE Araştırma Komitesi’nin seçilmiş üyesi olarak 2010 yı-
lından beri birliğe katkıda bulunan OMÜ Mimarlık Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Derya Oktay komiteyle  ilgili olarak şunları 
kaydetti: “EAAE, merkezi Leuven-Belçika’da bulunan, 

mimarlık eğitimi ve araştırmaları alanında beyin gücü 
ve düşüncelerin değişimine odaklanan, kâr amacı gö-

zetmeyen, uluslararası bir kuruluştur. 1975’te kuru-
lan EAAE’nin başlıca amacı mimarlık ve kentsel ta-

sarım eğitiminin niteliğini ve bu alanlardaki bilgi 
temelini güçlendirmek ve Mimarlık eğitimcileri 

ve ilgili yönetimlerin işleri için bir Avrupa pers-
pektifi sağlamaktır. 
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OMÜ Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleş-
kesi içinde inşa edilen İletişim Fakültesinin açılış 
törenine, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Çarşam-

ba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Emin Kurt, fakülte inşaatını üstlenen ha-
yırsever iş adamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu, dekanlar, öğ-
retim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Törenin ilk konuşmasını öğrenciler adına Kevser Akyol yap-
tı. Akyol’un ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeke-
riyya Uludağ söz aldı. Dekan Uludağ, “OMÜ bünyesinde açı-
lan İletişim Fakültemizin heyecanını yaşıyoruz. Fakültemizin 
ilçe merkezine uzak olması nedeni ile ulaşım, sosyal imkânlar, 
kütüphane gibi sorunlarımız mevcut. Bu sorunların da en kısa 
sürede tamamlanmasını diliyoruz. Gelecekte iletişim fakülte-
leri içinde iyi bir yere gelmek için çalışacağız. Eğitim yılımızın 
ilçemize, üniversitemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ederim” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “İkinci fakül-
temizin de hayırsever iş adamımız Sayın Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun destekleri ile ilçemize kazandırılma-
sından büyük mutluluk duyuyorum. En kısa zamanda üçüncü fakültemizi de üniversitemize kazandıracağız. 
Çarşamba ilçemiz Samsun ile bütünleşmiş durumda. İletişim Fakültemiz ilçemize, öğrencilerimize ve ülkemize 
hayırlı olsun” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise ilçeye yeni kazandırılan fakültenin sıkıntılarını bildiklerini ve en kısa sürede 
bunları çözüme kavuşturacaklarını belirterek, “2008 yılında göreve geldiğimizde fakülte sayımız 9 iken, bugün 
17 fakülteye sahibiz. Yine 25 bin öğrencimiz varken, bugün 45 bin civarında öğrenciye eğitim veren büyük bir 
üniversite haline geldik. İlçelerimizde açılan fakülteler büyük gelişim sağladı. Hayırsever iş adamımız Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu bu yönden diğer ilçe ve iş adamlarımıza ilham kaynağı oluyor. İnanıyorum ki üniversitemiz 
daha da gelişecek ve daha fazla fakülteye kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  

Çarşamba Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu 

Kampüsü içinde 
inşa edilen İletişim 

Fakültesi, eğitim 
öğretim hayatına 
törenle adım attı.

OMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ÖĞRETİME BAŞLADI 

Fakültenin açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin 
Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Kurt İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Zekeriyya Uludağ, Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Tiftik, iş adamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu

hep birlikte kestiler.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim 
Fakültesi açılış töreninde İletişim Fa-
kültesi binasını bağışlayan hayırsever 

işadamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu da bu-
lundu. Törende bir de konuşma yapan Gü-

neşdoğdu, konuşmadan sonra öğrenci-
lerle görüştü.  İlerleyen yaşına rağmen 
öğrencilerin dertlerini tek tek dinle-
yen Güneşdoğdu, Çarşamba Belediye 
Başkanı, Üniversite Rektörü, Fakülte 
Dekanı ve etkinliğe katılan diğer de-
ğerli kişiler eşliğinde fakülteyi dolaştı. 

Etkinlik boyunca çok heyecanlı olduğu göz-
lenen Güneşdoğdu, yaptığı konuşmada Çarşamba’da 

kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin, Çarşamba ilçesi-
nin gelişim ve kalkınması adına büyük fayda sağlayacağını belirterek, 

“bundan 4-5 sene evvel, Çarşamba’da fakülte açılacak deseniz kimse size inanmazdı, cesaretle bu işe girdik ve gerçek oldu” dedi. 
Konuşmasında Hukuk Fakültesi’nden de bahseden Güneşdoğdu, “Bu sene Hukuk Fakültesi hakim adayları veriyor. Bu arkadaşlar 
kamuda ve serbest meslekte milletimize hizmet edecekler. Çok sevindirici, bundan mutluluk verici ne olabilir” diye konuştu. 

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

İnsanoğlunun var olduğu sürece haberleşme ve iletişim ihtiyacı içinde olduğunu belirten 
Akan, “Bugün dünyayı yöneten iletişimdir. İletişim çok büyük bir güç. Medya bence artık birinci 
kuvvet. Medya sayesinde kamuoyu oluşturulabiliyor. Ayrıca haberi sunuş şekli de çok önemli. 
İyi bir iletişimci kaynaklarını birkaç yerden teyit ederek doğrulamalıdır. Yapacağınız iş bu açıdan 
çok önemli. Gelecekte, 20-30 yıl sonrasında bu günü mutlaka heyecan ve sevgi ile anacaksınız. 
Buradan mezun olacak öğrencilerimiz gelecekte bugünlerini mutlaka gülümseyerek hatırlaya-
caklardır” şeklinde konuştu.

Son olarak hayırsever iş adamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu yaptığı konuşmada her bina yapı-
mı sonrasında biraz daha gençleştiğini dile getirerek, “Azimle ve cesaretle inşaatlarımızı bitirdik. 
İlçemize üçüncü bir fakültenin müjdesini vermek istiyorum. Yine bu alanda, Sosyal Bilimler Fa-
kültemizin imzaları atıldı ve yakında inşaatına başlıyoruz. Umuyorum ki, bu fakültemizi de kısa 
sürede eğitime kazandıracağız” dedi.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu İletişim Fakültesi 
Öğrencileri ile Buluştu

Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ Hüseyin Dündar Mustafa Kemal Güneşdoğdu

Konuşmaların ardından 
Rektör Akan ve protokol üye-
leri İletişim Fakültesi öğretim 
üyelerine binişlerini giydirdi.

“ Bundan 4-5 sene evvel, 
Çarşamba’da fakülte açılacak 

deseniz kimse size inanmazdı”
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2013 / Temmuz-Ağustos-Eylül
OMÜ’DEN

OMÜ’DEN

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ve 
Callus Bilgi ve 

İletişim Hizmetleri 
Anonim Şirketi 

işbirliği ile 
Çarşamba Ticaret 

Borsası Meslek 
Yüksekokulunda, 

Callus bünyesinde 
yürütülen 

kariyer projeleri 
kapsamında, 

“Çağrı Merkezi 
Bölümü Uygulama 

Odası” açıldı.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK 
YÜKSEKOKULUNDA ÇAĞRI ODASI AÇILDI

Yüksekokulda oluşturulan “Çağrı Merkezi Bölümü Uygulama Odası” ile öğrencilerin çağrı 
merkezi uygulamalarını, çalışma ortamını önceden tanımalarının sağlanmasının yanı sıra, 
Callus Şirketi tarafından öğrencilere staj ve iş imkânı da sunulacak. Callus’ta staj yapan öğ-

renciler aldıkları eğitimi uygulamalı olarak görüp, sektörü daha yakından tanıyabilme fırsatı da ya-
kalayabilecekler.

Çağrı Merkezi Bölümü Uygulama Odasının açılışını, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Çarşamba 
Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, hayırsever iş adamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu gerçekleştirdi. 
Rektör Akan okula katkılarından dolayı Operasyon Yöneticisi Emre Ustaosman’a plaket takdim etti.

Rektör Akan açılışın ardından çağrı merkezi yetkililerinden 
bilgi alarak öğrencilerle de sektör üzerine bir süre sohbet etti.

- özenilen üniversite -8



2013 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite - 9

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Tıpta önemli bir ihtiyacı karşılayan “Tıp Hukuku” dersi, 2013-2014 öğretim yılında dönem-4 öğrenci-
leri için zorunlu seçmeli ders haline getirildi.

Türkiye’de ilk kez gerçekleşen ve oldukça zengin bir içeriğe sahip olan dersler haftanın her günü yoğun 
bir biçimde yürütülüyor. Salt kuramsal olmanın ötesinde belli bir ağırlıkta adli olgu sunumlarını ve yaşanmış 
hadiseleri de içeren dersleri öğrenciler ilgiyle takip ediyor.

Derslerin yürütülmesinden sorumlu olan OMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Hukukçu Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tıp hukukunun günümüzde 
hekimler için taşıdığı önem giderek artmaktadır. Hasta hakları kavramının ulusal hukuk mevzuatımıza gir-
miş olması, medyanın tıbbi uygulamalar ve hekimler hakkında sık sık ve ayrıntılı haberler yapması, Sağlık 
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta kuruluşlarının bu alanda yapmakta oldukları düzenleme ve 
uygulamalar nedeniyle tıp hukuku konularına hekimlerin ilgisiz kalması olanaksızlaştı ve özellikle öğrencilik-
ten itibaren bu sahada eğitim almalarını ve bilgilenmelerini zorunlu kıldı. İşte bu gerçeklikten hareket eden 
OMÜ Tıp Fakültesi yönetimi dönem-4 ders 
programı içine ‘Tıp Hukuku’ dersini yerleş-
tirmek suretiyle çok olumlu bir gelişmeye 
imza atmıştır. Öğrencilerimiz ders progra-
mı kapsamında, sağlık hukuku alanında 
oldukça geniş yelpazeye dağılmış konular-
da bilgi kazanırken, bir yandan da dönem 
ödevi hazırlamak suretiyle hukuk alanında 
araştırma etkinliği içerisine de girmiş ol-
maktadırlar.”

Sürpriz bir programla tıp hukuku der-
sine katılan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
yaptığı konuşmada, bir hekim ve bir üst 
yönetici olarak sağlık hukuku alanında karşılaştığı olaylardaki deneyim ve gözlemlerini öğrencilere aktardı. 
Rektör Prof. Akan tıp hukuku dersi ile ilgili düşüncelerini de öğrencilerle paylaştı.

Geçtiğimiz 
öğretim 

döneminde OMÜ 
Tıp Fakültesinde 
haftada bir gün 

verilmeye başlanan 
“Tıp Hukuku” dersi  

öğrencilerden büyük 
ilgi görüyor. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK: OMÜ’DE TIP
HUKUKU DERSLERİ BAŞLADI

“ Tıp hukukuna hekimlerin ilgisiz kalması olanaksız”
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılan “Girişimci Üniversite nedir, Ne Değildir?” 
başlıklı çalıştaya The British University in Egypt’den konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. David Kirby ile Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan eğitimde işbirliği anlaşması imzaladılar.

Anlaşmanın imza törenine, İngiltere Newcastle Üniversitesinden Prof. Dr. Pooran Wynarczyk, Amerika Stanford Üniversitesinden Dr. 
Marina Ranga, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan ve Uluslararası ilişkiler Biriminden Öğr. Gör. Hiroko 
Kesim Kawamorıta da katıldı.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

ile The British 
University in Egypt 

arasında eğitim 
işbirliği anlaşması 

imzalandı.

OMÜ MISIR ÜNİVERSİTESİ İLE EĞİTİMDE 
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarına ve öğrencilerine, reh-
berlik, danışmanlık hizmeti ve kariyer planlama hizmetlerinin 
verilebilmesini sağlamak üzere, Samsun Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğü tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Türkiye İş Kuru-
mu (İŞKUR) irtibat ofisinin açılması ve iş-staj yeri olanaklarının duyurulma-
sını içeren işbirliği protokolü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Hüseyin Akan ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kılıçaslan 
tarafından imzalandı. 

Üniversite ile kamu, kurum ve kuruluşları işbirliği kültürünün geliştiril-
mesini ileri noktalara taşıyacak protokole imza atan Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan, protokolle birlikte öğrenci ve mezunların kendileri için doğru iş 

ve alanlara yönlendirilmesinin sağlanarak, hem Türkiye’nin kalkınmasına hem de işsizlik sorununu aşmak adına katkıda bulunulabi-
leceğini ifade etti.  Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kılıçaslan ise, işsizliğin önlenmesinde İŞKUR ve üniversite işbirliği-
nin önemli bir yer teşkil ettiğini, ülkemizin en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından olan istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne 
yönelik işbirliğinin devam etmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle; OMÜ mezunlarına ve öğren-
cilerine; 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 hizmeti vermek üzere, 
kurum iş ve meslek danışmanlarına yönelik üniversite bünyesinde “Merkez Ofis”in oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca iş ve staj yeri 
olanaklarının OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü’nün web sayfası üzerinden (http://mezun.omu.edu.tr/)  teknik bağlantı oluşturularak 
duyurularda bulunulması da diğer hedefler arasında.

OMÜ İLE SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞKURUMU 
İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ile 
Azerbaycan’ın 
Aqrar (Ziraat) 

Devlet Üniversitesi 
arasında akademik 
işbirliği ve Mevlana 

Değişim Programı 
Protokolü imzalandı. 

OMÜ-AQRAR ÜNİVERSİTESİ
İŞBİRLİĞİ

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın makamında ger-
çekleşen ziyarete, Aqrar Üniversitesi Rektörü Prof. 
İbrahim Jafarof,  Aqrar Üniversitesi Uluslararası İliş-
kiler Şube Müdiresi Leyla İsmayilova, OMÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. 
Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Mevlana ve  Fara-
bi Koordinatörü Prof. Dr. Sevilhan Mennan ve OMÜ 
Uluslararası İlişkiler Birimi’nden Öğretim Görevlisi 
İsmail Hodzic katıldı. 

“Bizim özümüz Türk, özümüz bir.”

Ziyarette konuşan Aqrar Üniversitesi Rektörü 
Prof. İbrahim Jafarof, “Türkiye’de olmaktan çok mut-
luyum. Bizim özümüz Türk, özümüz bir. İstiyorum ki; 
daha çok öğrencimiz Türkiye’ye gelsin, karşılıklı geliş 
gidişlerimiz olsun” dedi.

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan ise “Bizim Azer-
baycan devleti ile güçlü ilişkilerimiz var. Üniversite-
mizde, Aqrar (Ziraat) Devlet Üniversitesindeki bö-
lümlere benzer bölümlerimiz var ve bunlar bizim 
güçlü olduğumuz bölümler. Dolayısıyla karşılıklı iliş-
kilerimiz çok rahat olacaktır. Sizleri üniversitemizde 
ve şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyum” diye ko-
nuştu. Konuşmaların ardından iki üniversite rektörü 
arasında karşılıklı işbirliği antlaşması imzalandı. 

Ziyaretin sonunda Rektör Akan, Prof. İbrahim 
Jafarof’a camdan seramik tablo ve çini tabağı, 
Rektör Jafarof, ise Rektör Akan’a Azerbaycanı sim-
geleyen bir tablo hediye etti. Jafarov, daha sonra, 
beraberindeki heyetle birlikte Ziraat, Veteriner ve 
Mühendislik fakültelerini de ziyaret etti.
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Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim 
Kuruluşu (SPL) tarafından 2013 yılı içerisinde 
düzenlenen finans alanında en iyi yüksek lisans 
ve doktora tez yarışmasının ödülleri sahiplerini 
buldu. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojis-
tik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra 
Bank “Firmaya Özgü Riskin İMKB’de Araştırıl-
ması ve Analizi” teziyle doktora alanında yarış-
manın üçüncüsü oldu.

SPL kuruluş merkezinde düzenlenen tören-
de, SPL Genel Başkan Yardımcısı Serkan Kara-
bacak, yarışmada ödül almaya hak kazananlara 
ödüllerini verdi.

Törenin ardından SPL’nin faaliyetleri hak-
kında bilgi veren SPL Genel Başkan Yardımcısı 

Karabacak, “SPL kuruluşu genel olarak piyasa profesyonellerini eğitmek için kurulmuş bir şirkettir. Bizim ön-
celikli amacımız piyasa profesyonellerini lisanslama ve sertifikasyon sınavları yapmaktır. Yılda 60 bin ile 100 
bin arası kişiye lisanslama sınavları yapıyoruz. Ülkede 12 ila 14 ilde bu sınavları yapıyoruz. Kazananlara serti-
fikasyonlarını ve lisanslarını veriyoruz. Şimdi bizim SPL Kurulu regilasyonlarına göre sınavı kazananlar, 4 yılda 
bir bizim merkezimize gelerek bir yenileme eğitiminden geçmek durumundalar ki lisansları aktif durumda 
devam edebilsin. Bu anlamda biz finansal okur-yazarlığın piyasa profesyonelleri kısmında yoğunlaşmış olmuş 
durumdayız. İstanbul Finans Merkezi’nin nitelikli iş gücü kısmına çok ciddi katkı verebileceğimizi düşünüyo-
ruz” dedi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

AHMET OKTAN’A PSİKANALİZ YAZILARI 
TEŞVİK ÖDÜLÜ

Uluslararası çalışmalarıyla öne çıkan ve Uluslarası Psi-
kanaliz Birliği üyesi olan İstanbul Psikanaliz Derneği-
nin yılda bir defa, bu alanda yapılan çalışmaları de-

ğerlendirerek verdiği Psikanaliz Yazıları Teşvik ödülüne, bu yıl 
Ondokuz Mayıs Üniversitsi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç.Dr. Ahmet Oktan’ın, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Araştırma Görevlisi Yavuz Küçükalkan ile birlikte kaleme aldığı 
ve Doğu-Batı Dergisi’nin 63. sayısında yayınlanan “Kadının Şey-
tani Kimyası: ‘Üçüncü Sayfa’ ve ‘Kıskanmak’ Filmlerinde Kadın 
Tipolojileri” başlıklı makalesi değer görüldü.

İstanbul Psikanaliz Derneği’nin Adile Uyar, Ayşegül Salgın, 
Ayten Dursun Sökücü, Ebru Sorgun ve Hande Köprülüler’den 
oluşan 2013 Ödül Komitesi’nin, Oktan’ın çalışmasını, farklı bir 
alanda psikanalizden esinlenerek psikanalizi var ettiği için teş-
vik ödülüne layık bulduğu belirtildi. Kadın ve şeytan arasında 
çeşitli kültürel bağlamlarda kurulan ilişkinin sinemadaki görü-
nümlerini, psikanalitik kuramın argümanlarını kullanarak tar-
tışan Oktan’ın çalışması, yönetmenin, kadınları hem bedensel 
hem de ruhsal doyumsuzluklarıyla, tekinsiz varlıklar biçimindeki 
tasvirini neyin veya nelerin belirlediğini psikanalitik açıdan yo-
rumluyor.

Yazarın ödülü, 8-9 Kasım 2013’de gerçekleştirilen 15. 
Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları’nın açılış etkinliği 

kapsamında yapılan törenle kendisine takdim edildi.

OMÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler 

Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Semra Bank, 
doktora tezi ile  

Sermaye Piyasası 
Lisanslama Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu 
(SPL) tarafından 

2013 yılı içerisinde 
düzenlenen finans 

alanında en iyi 
yüksek lisans 

ve doktora tez 
yarışmasında 
üçüncü oldu. 

ÖĞRETİM ÜYEMİZİN
BAŞARISI
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma 

Kulübü (OMÜ-BAK) Tıp Fa-
kültesi öğrencilerine bilim-
sel araştırmalarda rehber 
olma yolundaki çalışmaları-
na bir yenisini daha ekledi. 

Tıp öğrencilerinin aka-
demik gelişimine katkı sağ-
lamak amacıyla düzenlenen 
“Bilimsel Araştırmalara Ön 
Hazırlık” etkinliği, Tıp Fakül-
tesi Dekanlığı Mavi Salon’da 
gerçekleştirildi. Etkinliğe Tıp 

Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden 76 kişilik öğrenci 
grubu katıldı.

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Günaydın’ın sunum yapma-
nın ve slayt hazırlamanın metodu konusunda öğrencileri bilgilendirdği etkinlikte, Prof. Dr. Mustafa Sünbül 
de poster hazırlamanın inceliklerinden bahsetti. Etkinliğin son kısmında ise Yrd. Doç. Dr. Murat Erdoğan 
tarafından gerçekleştirilen “Tıp Hayatı ve Gülümseten Anılar” adlı söyleşi öğrencilerin ilgi ve beğenisini 
topladı.

Etkinliğin sonunda OMÜ-BAK Yönetim Kurulu adına Kadir Boz tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
öğrencilerine günün anısına plaket takdim edildi.

Omü İngilizce 
ve Türkçe Tıp 
Fakültesi  öğ-

rencileri, karaciğer kanser 
hücrelerinde bitki kaynak-
lı kimyasalları deneyerek 
hücre bazında olumlu so-
nuçlar aldıkları çalışmaları 
ile Hırvatistan’ın başkenti 
Zagreb’te düzenlenen 
“ZIMS13 Zagreb Interna-
tional Medical Summit” 
(ZIMS13 Zagreb Uluslara-
rası Tıbbi Zirve) kongresin-
de birincilik ödülü aldılar.

“Antiproliferative and cytotoxic effects of arctiin on Hep3B cells” başlıklı çalışma, Tıbbi Biyokimya Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Şalış danışmanlığında ve Seifu Ahmed İbrahim, Esmanur 
Şalış, Canan Külcü, Kamil Kalaycı, Emre Bilgi isimli öğrenciler tarafından yürütüldü. 

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, çalışmada yer alan öğrencileri ve danışman 
hocaları Yrd. Doç. Dr. Osman Şalış’ı makamında kabul ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğrencileri 
yaptıkları bilimsel 

çalışma ile 
Hırvatistan’daki bir 
kongrede birincilik 

ödülü aldılar. 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
BİLİMSEL BAŞARISI

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Kulübü 
(OMÜ-BAK) 

Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin

akademik 
gelişimine 

katkı sağlamak 
amacıyla “Bilimsel 
Araştırmalara Ön 

Hazırlık” adlı bir 
etkinlik

gerçekleştirdi. 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA ÖN
HAZIRLIK ETKİNLİĞİ
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2013 yılında Avrupa Komis-
yonuna yaptığı başvurunun değerlendirilmesi sonu-
cunda, “Diploma Eki”ni (Diploma Supplement) sağla-

maya yeterliliği olan üniversitelere verilen “Diploma Eki Etiketi”ni 
(DS Label) almaya hak kazandı. 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 18 Aralık 2012 tarihin-
de yapılan açıklamaya göre, 2013 döneminde Diploma Eki 
(DE) Etiketi almak için Avrupa Komisyonu’na başvuruda 
bulanan yükseköğretim kurumlarının başvuru sonuçları 
şöyle: Bologna sürecine katılan ülkeler içinde DE Etiketi 
alan 90 üniversiteden 29’u Türk üniversiteleri oldu. OMÜ’ 
de DE almaya hak kazanan bu 29 üniversite içinde yer aldı. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bologna Sürecinin önemli adımlarından biri olan, yükseköğretimde 
şeffaflığın artırılması ve akademik-mesleki açıdan adil ve tarafsız bir değerlendirmenin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tara-
fından verilen Diploma Eki Etiketi, öğrencilerimizin aldıkları eğitimin uluslararası alanda tanınmasını sağlayacak” diye konuştu. Akan, 
“Diploma Eki Etiketi”nin öğrencilerin uluslararası hareketliliğini kolaylaştıracağını da vurguladı.

Bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen Diploma Eki, uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen, elde edilmiş yeti ve 
becerilerin ve bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî olarak tanınmasını sağlamaya yönelik 
belge olarak tanımlanıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
daha önce köpek kisti ameliyatlarında kullanılan tek 
kesiden laparoskopik (SILS) yöntem bu defa fıtık ame-

liyatında kullanıldı. 

İki yıl önce karın içinde dev kitle nedeniyle ameliyat olan ve 
sonrasında ameliyat yerinde fıtık gelişen hastaya Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tek kesiden laparoskopik 
(SILS) yöntemle fıtık tamiri uygulandı. Ameliyatı başarıyla gerçek-
leştiren Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “Hastamız 2 yıl önce batın içi 
tümör ameliyatı olmuş. Daha sonra ameliyat yerinde fıtık oluş-
muş. Bizim polikliniğimize başvurdu. Biz hastaya ülkemizde bu 
tip fıtık tamirinde şimdiye kadar 3 hastada uygulanmış olan bir 
tekniği, SILS tekniğini uyguladık. Bu teknikte hastanın karnında, 
fıtıktan uzak bir bölgeye 2 santimeterlik bir kesi yapılıyor ve bu 
delikten içeri bir yama atılıyor. Hastanın fıtıklı bölgesi bu yama 
kullanılarak, karnının iç kısmından kapalı olarak tamir ediliyor” 
dedi. Hastaların ameliyattan bir gün sonradolaşmaya ve yemek 
yemeye başladığını söyleyen Karabıçak, “Yara iyileşmesi çok ça-
buk oluyor. Hastalar normal aktivitelerine çok çabuk dönüyorlar. 

Biz de hastamızı ikinci günün sabahı taburcu ettik. Bu tekniğin bir avantajı da hastanın karnında dışarıdan bakıldığında görülmeyecek 
kadar küçük bir iz kalıyor” şeklinde konuştu.

SILS tekniğini karaciğer tümörlerinin cerrahi tedavisinde en çok uygulayan merkezin OMÜ Tıp Fakültesi olduğunu kaydeden Karabıçak, 
söz konusu tekniğin daha önce uygun hastalarda pankreas ve dalak hastalıklarının cerrahi tedavisinde kullanıldığını, son olarak da fıtık 
tamirinde aynı yöntemin başarıyla uygulandığını ifade etti.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

OMÜ SAĞLIK ALANINDA ÇITAYI 
YÜKSELTİYOR

“ SILS tekniğinde OMÜ lider”

Başarılı bir şekilde SILS tekniği ile fıtık tamiri olan 68 yaşındaki Rey-
han Usta yaptığı açıklamada hiç ameliyat olmamış gibi

hissettiğini söyledi.

OMÜ DİPLOMA EKİ ETİKETİ ALMAYA HAK KAZANDI

“Öğrencilerimizin uluslararası hareketliliği 
kolaylaşacak”
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi girişinde açılan organ bağışı standında bir saat içinde 30 vatandaş or-
ganlarını bağışladı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da standı ziyaret ederek organlarını bağışladı. Zi-
yarette OMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Demir de hazır 

bulundu.

Organ bağışının önemine değinen Rektör Akan, “Yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız 
için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve organ bağışı 
yapmaya davet ediyorum. Hayatın içinde insanların ne zaman neye ihtiyacı olacağı bilinemez. Buradan hare-
ketle diğer insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşmanın gerekliliğine halkın ilgisini ve dikkatini çekmek 
ve organ bağışını arttırmak için bugün son derece önemlidir. Bu nedenle şahsım ve Başhekim Yardımcımız 
Doç Dr. Ahmet Demir’le tüm organlarımızı bağışlıyoruz” dedi.

Hafta boyunca süren etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri kampüs içinde değişik yerlerde stant açtılar.
Yetkililer, vatandaşların organ bağışına olan hassasiyetlerinin de memnun edici olduğunu söylediler.

3-9 Kasım 
Organ Bağışı 

Haftası dolayısıyla 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesinde Fen 
Edebiyat Fakültesi 

önünde ve Tıp 
Fakültesi Çocuk 

Hastanesi girişinde 
organ bağışı 

stantları açıldı.

REKTÖR AKAN ORGAN BAĞIŞI
KONUSUNDA HALKI DUYARLI OLMAYA

DAVET ETTİ

Fen Edebiyat Fakültesindeki standın açılışına Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Uğur Akbal, İl 
Sağlık Müdür Yardımcısı Özgüç Baran, OMÜ Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, 
Doç. Dr. Ahmet Demir, Prof. Dr. Ahmet Erdönmez, Prof. Dr. Hanife 

Büyükgüngör, Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak katıldı. 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve akademik personel düzenlenen 

etkinlikte organlarını bağışladılar.
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Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Araştırma ve 
Uygulama 

Hastanesi’ne 
mantar zehirlenmesi 
teşhisiyle gelen G.G. 

adlı hasta acil olarak 
yapılan karaciğer 
nakli ile yeniden 
hayata tutundu.

ACİL KARACİĞER NAKLİ İLE HAYATA 
DÖNDÜ

Sinop’un Mertoğlu köyünde yaşayan 73 
yaşındaki C.G. ve eşi 63 yaşındaki G.G. 
topladıkları mantarları yedikten sonra 

zehirlendiler. Komşuları tarafından Sinop Atatürk 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan karı-koca, Sinop’ta 
yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavileri süren 
eşlerden C.G. girdiği komadan çıkamayarak hayatı-
nı kaybetti. Eşi G.G. yoğun bakıma alındı. Karaciğeri 
iflas eden kadına hazırda bulunan karaciğer acil ola-
rak nakledildi. G.G. böylece OMÜ’de karaciğer nakli 
yapılan 5’inci hasta oldu.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. 
Dr. İlhan Karabıçak, karaciğer nakillerinin sırayla ya-
pıldığını ve nakil olacak kişilerin aylarca sıra bekledi-
ğini ancak söz konusu hastada bir istisna gerçekleş-
tiğini söyledi. Kadın hastanın nakil anlamında doğru 
zamanda doğru hastanede bulunmasından dolayı 
çok şanslı olduğunu hatırlatan Karabıçak, “Bayan 

hastaya ise biz acil bildiriminde bulunduk. Acil bil-
dirimi yaptıktan bir saat sonra bizim listemizdeki bir 
hastaya organ çıkmıştı. Biz de Sağlık Bakanlığındaki 
yetkililere başvurarak, acil bir hastamızın olduğunu, 
mümkünse eşleşmenin iptal edilmesini ve acil olan 
hastaya organın verilmesini istedik. Bakanlıktan 
olumlu cevap gelmesi üzerine biz de hastamıza acil 
karaciğer naklini uyguladık. Nakil sonrası hastamız 
çok çabuk iyileşti ve sağlığına kavuştu” diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin karaciğer nak-
linde saygın kurumlar arasından yer aldığını vurgula-
yan Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Karabu-
lut, “Artık acil gelen hastalarımızı başka hastanelere 
göndermek yerine nakillerini biz burada yapıyoruz. 
Son bir yıl içerisinde 5 karaciğer nakli yaptık. Uma-
rım bu sayıda gittikçe arttırıp Karadeniz Bölgesi’nde 
de ameliyatın yapılabildiğinin bilinmesini ve böylece 
kişi sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

   “ OMÜ’ de son bir yılda beşinci
karaciğer nakli”

- özenilen üniversite -16
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HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU
UYGULAMALI DERS PROJESİNİ HAYATA 

GEÇİRDİ

Havza Meslek Yüksekokulunda Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri için 
uygulamalı derslerin yapılmasına imkan 

tanıyan laboratuar ve uygulama sınıfları açıldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Havza Meslek Yük-
sekokulu Turizm ve Otel işletmeciliği Lokanta ve 
İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi 
Murat Tekbalkan, turizm ve otelcilik sektörünün, 
kamu ve özel kuruluşların ara elemanlarının Hav-
za Meslek Yüksekokulundan karşılayabilmeleri için 
öğrencilerin mesleki uygulamalarının önemli oldu-
ğunu vurguladı. Yalnızca bir eğitim-öğretim döne-
minde yapılan stajların yeterli olmadığını belirten 

Tekbalkan, ’Özellikle turizm sektörü, bilginin tecrü-
beye aktarılması hususunda önemli bir sektördür. 
Öğrencilerin bilgilerini tecrübeye aktarmaları için de 
uygulama yapmaları kaçınılmazdır. Yerli ve yabancı 
müşteriye nasıl davranılır, nasıl sipariş alınır, masa 
nasıl hazır hale getirilir gibi faaliyetler atölyemizde 
birebir ders olarak verilmektedir. Turizm ve Otel 
İşletmeciliği programının temel hedefi orta düzey 
yönetici özelliğine sahip işletmelerin ülkemiz için 
önem arz eden turizm sektörünün kalifiye eleman 
ihtiyacını karşılamaktır. Bu projedeki amacımızda 
mezun olan öğrencilerimizin bölümlerini en güzel 
şekilde icra edebilmeleri için gerekli şartları sunup 
onları iş hayatına hazır hale getirmektir” dedi.

         Havza 
Meslek Yüksekokulu 

Turizm ve Otel 
işletmeciliği Lokanta 
ve İkram Hizmetleri 
Bölümü, uygulama 

salonu kurarak  
öğrencilerine ders  
vermeye başladı. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 2008 yılından beri 
sürdürülmekte olan “Çarşamba Konuşmaları”nın 

2013-2014 güz yarı dönemi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz Demir, Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Yrd. Doç. Dr. Dur-
sun Ali Tökel’in  “Az Gelişmişlik, Düz Gelişmişlik Dere Tepe Düz 
Gelişmişlik” adlı konuşmaları ile başladı. 

Konuşmacılar, “Çarşamba Konuşmaları” gibi etkinliklerin ser-
best düşünce platformu olarak üniversite kavramının gerektirdi-
ği faaliyetler olduğunu vurguladılar.  Çarşamba Konuşmalarının, 
disiplinlerarasılık bağlamında ancak üniversitenin farklı bölümle-
rindeki öğretim üyelerinin konuşmalarıyla amacına ulaşabileceği-

ni söyleyen konuşmacılar, ayrıca bu konuşmaların en etkin konuşmacılarının üniversite öğrencileri olmasını temenni ettiklerini ifade 
ettiler.

OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Çar-
şamba Konuşmaları’nda “Cumhuriyet Yine Cumhu-
riyet” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, cumhuriyetin “çoğunluk” anlamındaki 
“cumhur” kökünden geldiğine dikkat çeken Akbulut, cumhuri-
yetin; çoğunluğun seçtiği kişinin, çoğunluğu ve bu çoğunluktan 
farklı düşünenleri adil olarak halk adına idare etmesi olduğunu 
vurguladı.   

Çarşamba Konuşmaları’na Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Gençoğlu, “Türk 
Sinemasından Psikoterapiye Bakış: Yönetmenin Kol-

tuğundan, Freud’un Divanı Nasıl Görünür?” adlı konuşmasıyla 
konuk oldu.

Sinemanın karakter ve öyküsünü oluştururken psikoloji 
bilimine ihtiyaç duyduğunu, psikolojinin de somutlaştırma ge-
reği duyduğunda sinemanın somut görsellerinden faydalandı-
ğını belirten Gençoğlu, “Med-Cezir Manzaraları, Bir Garip Ko-
leksiyoncu, Kaçıklık Diploması, Asmalı Konak: Hayat, Hababam 
Sınıfı: Merhaba, Duvara Karşı, Beyza’nın Kadınları, Gen, Anka 
Kuşu: Bana Sırrını Aç, Sıfır Dediğimde, Recep İvedik 3, Kurtuluş 
Son Durak” adlı Türk filmlerindeki terapi, terapist ve danışan 
mitlerini ele aldı.

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

Türk Sinemasından Psikoterapiye Bakış

Az Gelişmişlik, Düz Gelişmişlik
Dere Tepe Düz Gelişmişlik

Cumhuriyet Yine Cumhuriyet

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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OMÜ Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Araştırmacı-Yazar 
Sıddık Akbayır, Çarşambe Konuşmaları’nda, “Göğe 
Bakma Durağı’nda Bir Şair: Turgu Uyar” başlıklı ko-

nuşmasıyla yer aldı.

Türk şiirinde “Türk Beşlileri” olarak bilinen Edip Cansever, 
Cemal Süreya, İlhan Berk ve Ece Ayhan’la birlikte anılan Turgut 
Uyar üzerine konuşan Akbayır, Turgut Uyar’ı anlamanın, biraz 
da bu bu beşliyi anlamaktan geçtiğini, bu beş şairin her birinin 
okurda daima diğerini çağrıştırdığını belirtti. 

Çarşamba Konuşmaları’nın bir diğer konuğu Akasya 
Basın Yayın Genel Yayın Yönetmeni Recep Yazgan 
oldu.

Yazgan, konuşmasına, inşaat teknikerliğinden medyaya ev-
rilen bir yaşantı sürdüğünü, şantiyedeki odasında dahi kitaplar 
içerisinde yaşadığını ve bunu ancak Oğuz Atay’ın anlayabilece-
ğini belirterek başladı.

Mesleğinin zorlukları yanında, vazgeçilmesi zor bir cazibe-
sinin de olduğunu vurgulayan Yazgan, “Gerçek bir gazeteci mu-
habirdir. Haber peşinde koşmak, risk almak, haberin tarafla-
rıyla konuşmak, doğru sorular sormak hayatın ayrıntılarından 
haber çıkarmak muhabirin yapması gereken bir şeydir. Zordur 
bu. Muhabirler gazetenin belkemiğidir ama yeterli maddi 
imkânlara sahip değiller. Bu imkânsızlıklara rağmen gazetecili-
ğin hazzından kolaylıkla vazgeçilemez” şeklinde konuştu.

Samsun Barosu avukatlarından Av. Ömer Çelebi, Çar-
şamba Konuşmaları kapsamında “Mevlana ve Hu-
kuk: Artık Yeni Şeyler Söylemek Lazım” başlıklı bir 

konuşma yaptı.
 
Mevlana’nın bir hukukçu olduğunu belirten Çelebi, 

Mevlana’yı, fıkıh eğitimi aldığı ve eserlerinde yoğun biçimde 
çeşitli hukuk kavramlarını işlediği için, hukuk alanında düşün-
celerine başvurulması gereken biri olarak gördüğünü dile ge-
tirdi.

 
Çelebi, Mevlana’nın, Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma-Fih, 

Mecalis-i Seb’a adlı eserlerinde, “hukuk, adalet, adaletsizlik” 
gibi çeşitli hukuk kavramlarını ele aldığı pasajları paylaşarak, 
metinler üzerinden bu kavramlarla ilgili olarak kendi düşün-
celerini de dile getirdi.

İlahi Ko/medya

Artık Yeni Şeyler Söylemek Lazım

Göğe Bakma Durağında Bir Şair
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Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele; 
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüy-
mebayev, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Karatekeli, Rektör 

Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez ve Prof. 
Dr. Mahmut Aydın, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yöneticiliğini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın yaptığı panelde; 
Kazakistan Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Halkbilimi 
Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şiş-
man, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. 
İlhan Aksoy ve Yrd. Doç. Dr. A. Sait Sönmez konuşmacı olarak yer 
aldılar.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Kaza-
kistan çok genç ve köklü bir devlet. Nüfusu 16 - 17 milyon ama 
yüzölçümü Türkiye’nin 3,5 katı. 130’a yakın etnik grup ve din 
mensubu var ve Kazakistan bir arada yaşamayı başarabilmiş bir 
ülke. Büyük devletler farklı inanışları aynı yerde yaşatabilmiş dev-
letlerdir. Kazakistan, şimdiye kadar 106 milyar dolar dış yatırım 
almış ve dünya yatırımcılarının da cazibesini toplayan bir ülke ko-
numunda 1998 yılında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla bin 
500 dolar iken 2012 yılında ise 12 bin dolara ulaşmış. Çok hızlı bir 
büyüme ortaya koymuş. Bizi sevindiren ise Kazakistan’ı tanıyan 
ilk ülke olmamızdır “ şeklinde konuştu. Kazakistan’ın tanınması-
nın Türkiye’nin sorumluluğu da olduğunu vurgulayan Akan, “Biz 
Orta Asya’da hep birlikte yaşarken, aynı dili konuşurken, bizim 
atalarımız orada kardeşlerinin bir kısmını orada bırakıp kendileri 
buraya göç ettiler. Kanımız bir, dilimiz bir, kültürümüz bir. Aslında 
kardeş olmamız, dilimizin benzer olması ve rahatlıkla anlaşıyor 
olmamızdan dolayı bütün ilişkilerimizi çok daha güçlendirmemiz 
gerekiyor. Bu konuda üniversitemiz üstüne düşen görevi yapma-
ya çalışıyor. Üniversitemizde 25 tane Kazak kökenli öğrencimiz 

var. Bunun daha da artmasını ve gerek öğrenci gerekse de öğre-
tim üyesi değişikliklerinin de önümüzdeki süreçte artık başlama-
sını ve artarak da devam etmesini diliyorum” dedi.

Tarihi süreçte Kazakistan ilişkileri konulu sunumunu yapan 
Doç. Dr. İlhan Aksoy, “Kazakların ilk ortaya çıktıkları oluşuma 
devlet diyemiyoruz. Fakat daha önceki Uygurlar, Karahanlılar gibi 
devletlerin içerisinde vardılar. Asıl 1465 yılından sonra ortaya 
çıkıp, diğer devletlerde aktif olarak görev aldılar. Kazaklar Altın 
Ordu Devleti yıkıldıktan sonra Özbek Hanlığı’nda benliklerini sür-
dürdüler. 1991 yılında bugünkü Kazakistan kuruldu. İlk tanıyan 
Türkiye oldu ve ilişkilerimiz gün geçtikçe arttı. Bununla birlikte 
Türkleri birleştirmek kültür birliğini sağlamak adına çeşitli çalış-
malar yapıldı.” diye konuştu.

Bağımsızlık sonrası Kazakistan ve dış politikası konusuyla ko-
nuşmasına başlayan, Yrd. Doç. Dr. Sait Sönmez, “Kazakistan dün-
yadaki en geniş yüzölçümlü 9. ülkedir.  Aynı zamanda ülkemizin 
3,5 katıdır. Petrol ve doğalgaz dışında Mendeleyev tablosunda 
yer alan 110 adet kimyasal maden bulunmaktadır. 1960’lı yıllar-
da petrol üretimi 500 bin varil iken, 2013 yılında bu rakam tam 3 
katına ulaşmıştır. Dünyadaki toplam petrol rezervinin yüzde 3,2’si 
Kazakistan da bulunmaktadır. Denize çıkışı olmamasından dolayı 
petrol ve doğalgaz nakil hatlarıyla sevk edilmektedir. Bununla bir-
likte ulaşım maliyeti artmaktadır. 1999 yılında Kazakistan da bü-
yüme oranı yüzde 7,6’ydı. Gayri safi millî hâsıla kişi başına 1998 
yılında bin 500 dolar iken, 2012 yılında 12 bin dolara yükselerek 
dünyanın en büyük 50 ekonomisi arasına girmiştir” dedi.

OMÜ’de 
Kazakistan Tanıtım 

Günleri kapsamında 
Halkbilimi 

Araştırmaları 
Topluluğu 

tarafından “Yeni 
Stratejik Ortak: 

Kazakistan En 
Gelişmiş 30’a 

Doğru” başlıklı 
panel düzenlendi. 

OMÜ’DE KAZAKİSTAN TANITIM 
GÜNLERİ DÜZENLENDİ

   “ Bizi sevindiren Kazakistan’ı tanıyan ilk ülke
olmamız”

   “ Kazakistan dünyanın en büyük 50 ekonomsi 
arasında ”

   “ Kültür birliğini sağlamak adına çeşitli çalışmalar 
yapıldı ”
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Halkbilimi Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. 
Dr. Bekir Şişman ise, “Bizi bir kılan o kadar etken var ki, örneğin 
Hoca Ahmet Yesevi hem Kazakların hem de Türklerin atasıdır. Bu 
anlamda İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasında önemi büyüktür. 
Dede Korkut’umuz var, Kazaklar Korkut Ata diyorlar. Bizde âşıklık 
onlarda jiravlık geleneği var. Bizde bağlama var Kazaklarda domb-
ra var. Başta Nasrettin Hoca, Köroğlu olmak üzere daha birçok 
değerimiz ortak. Bunlar başka bir toplumda görülmeyen ortak 
değerlerdir. Bu değerler üzerinde araştırmalara devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Geleceği birlikte inşa etme konulu konuşmasını yapan Kaza-
kistan Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ise, Samsun’da 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek,  “Bizim bir 
atasözümüz var; Yüz kere duymadan bir kere görmek daha 
iyidir. Daha sıcak ilişkiler kurmak istiyoruz. Uzun yıllar pek çok 
savaş oldu. Böyle bir toprağı korumak kolay değil. Kuzeyimizde 
Rusya, doğumuzda Çin’e komşuyuz. Bildiğiniz gibi 1991 sene-
sinde Sovyetler dağıldıktan sonra bağımsız cumhuriyet olduk. 
Kazakistan’ın 17 milyon nüfusu var. Yurt dışında 5 milyon Kazak 
kardeşimiz yaşıyor.  Bağımsızlığı kazandığımız zaman biz iki bü-
yük problemle karşılaştık. Bağımsızlığı kazandık ama bağlantılar 
kesildi.  Aynı zamanda sosyalist bir sistemden kapital bir sisteme 
geçtik. 1992 yılının başından 2000 senesine kadar geçiş dönemi 
yaşadık. Hem kendimizi toparlamaya çalıştık hem de pazar ve ka-
pital ekonomiye alışmaya başladık. Büyük kayıplarımız oldu ama 

inanıyorum ki; 2000’li yılların sonunda daha iyi olacaktır. Daha 
büyük hedeflerimiz var” dedi. 

Türkiye - Kazakistan ilişkilerinin 1999 yılından itibaren can-
lanmaya başladığını söyleyen Tüymebayev, “İki ülke arasında 
ticaret, ekonomi alanında ilerlemeler oldu. Aramızdaki bağlar 
git gide kuvvetlendi. Örf, adet, kardeşlik ve akrabalık sistemimizi 
kaybetmeden birlikte yaşadık. Bizim görevimiz Türk birliğini sağ-
lamak. Merkezi İstanbul’da bulunan bir Türk Konseyi var. 2010 
senesinde iki cumhurbaşkanının katılımında bir Türk Akademi-
si kuruldu. Türk müzesi ve Türk kütüphanesini kurduk. Hedefte 
Türk dili sözlükleri, Türk dili gramerleri, Türkoloji bilim adamları-
nın yazı ve yayımları, Türk Dünyası manevi külliyatını hazırlamak 
var. Kazakistan’da Türkiye Cumhuriyeti’ne saygımız çok büyük. 
Türkiye’yi her zaman yanımızda hissediyoruz. İlişkimiz, bağımız 
her gün arttı. Samsun’a ziyaretimizi sağlayan Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, değerli hocalarım ve tüm katılımcılara teşekkür 
ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Panelin bitiminin 
ardından dombra sanatçıları Şemsigül Jakupova ve Mahmut Doy-
kenov tarafından resital verildi.

Programın sonunda Kazakistan Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit 
Tüymebayev, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a büyük anlaşmalara 
imza atmasını dileyerek Kazakistan’a özgü motiflerin bulunduğu 
kalem ve panelistlere de çeşitli hediyeler verdi. 

Samsun ziyaretine eşiyle katılan Kazakistan Büyükelçisi 
Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev havaalanındaki karşılama 

sonrasında Bandırma Vapuru’nu gezdi. Atatürk’e olan 
hayranlığını dile getiren Tüymebayev, görevlilerden Bandır-
ma Vapuru’nun içindeki tarihi fotoğraflar ve belgelerle ilgili 

ayrıntılı bilgi aldı.

Büyükelçi Tüymebayev, konferans öncesi Samsun Valisi Hü-
seyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti. Ziya-

rette, Rektör Yrd. Prof. Dr. Mahmut Aydın, Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Rektör Danışmanı ve 
Halkbilimi Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. 

Dr. Bekir Şişman hazır bulundu. 

Panel öncesi “Kazakistan-Türkiye ile İlişkiler” başlıklı fotoğraf sergisi ile Kazakistan’a özgü el işi ve sanatları konuklarla buluştu.

   “ Daha sıcak ilişkiler kurmak istiyoruz”

   “ Türkiye’yi her zaman yanımızda hissediyoruz”
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Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın,  Halk-
bilimi Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. 
Dr. Bekir Şişman, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Samsun Tanıtım Günleri için ilçe Halk Eğitim Merkezleri ve be-
lediyeler tarafından hazırlanan stantların gezilmesinin ardından, 
“Kentler ve İmgeleri Bağlamında Samsun ” başlıklı slayt gösterimi 
yapıldı. Etkinlik kapsamında konferans vermek üzere davet edi-
len Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Özdemir, 
“Yerel Sürdürülebilir Kalkınma ve Kültür Ekonomisi/Endüstrisi” 
başlıklı konuşma yaptı.

Kültür ekonomisi ve endüstrilerinin önemine dikkat çeken 
Özdemir, “Değerin ortaya çıkması için kültür ve ekonominin yan 
yana gelmesi gerekiyor. İnsanlık başladığından beri bunlar birlik-
te yaşamıştır. Zamanla bunlar daha da kaynaşmıştır. Şimdi biraz 
daha iyi durumdayız. Kültürün değerini biraz daha anlamaya baş-
ladık. 20. yüzyılda enerji ve teknolojinin yanında kültür ekonomisi 
ve endüstrisi önemli olacaktır” dedi.

Kültür ve ekonomi endüstrilerinin farklılıklar ile özgürlükler 
üzerine kurulan bir alan olduğunu belirten Özdemir, “1973 yılın-
da ABD’de kurulan ‘Journal Of Cultural Economics’ topluluğu bu 
yönde yeniden toplumsal olarak gündeme geldi. 1979 ve 2012 
yıllarında Japonya’da yapılan uluslararası kültür toplantıları ile 
pekişti.  AB’nin stratejilerin bir tanesi de sürdürülebilir gelişme ve 
kalkınma yolunda kültürün ekonomik işlevlerine ve kültürel sek-
törlerine vurgu getirmektir. Kültürün önemli bir dinamo olduğu-
nu ve miras olarak kalacağı bir gerçektir. Sürdürülebilir kalkınma-
nın temeli kültürel mirastır. Bugün kültür çağdaş dünyada temel 
yatırım istihdamının temel alanıdır” diye konuştu.

Kültürel değerleri saklamanın ve yeni nesillere aktarmanın 
herkese büyük yararlar sağlayacağını vurgulayan Özdemir, “Ör-
nek vermek gerekirse Bill Gates dünyanın en zenginlerinden bir 
tanesi. Elinde sadece bir bilgisayar yazılımı var ve bu onun en 

büyük mirası. Aslında hepimiz kültürel endüstrinin birer üyesi-
yiz. En basit örneği ile evimizdeki ve telefonumuzdaki internet. 
Hepimiz bu endüstriye bir şekilde katkıda bulunuyoruz” şeklin-
de konuştu. 

Kültür turizminin ülkemizde yaygınlaştığını belirten Özdemir, 
“UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgü-
tü) ‘Kültür Başkentleri’ projesinde Türkiye’de Marka Kentler pro-
jesi uygulanıyor. Burada birçok ilimiz gerekli desteklerle marka 
kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Bununla birlikte kültür turiz-
minin farkı ortaya çıkıyor. İçerik olarak insanlar, tarih, müzeler, 
gelenekler, görenekler, inançlar, şenlikler ve müzik aslında her 
şeyimiz bunun içerisinde yer alıyor. Kültür turizmi bir deneyim, 
içerik alanı ve ekonomisidir. Kültür özgün içerikler bütünüdür. 
Bir telif tescil ve marka alanıdır. Kültür turizmi geleceğe yapılan 
bir yatırımdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Halkbilimi 
Araştırmaları 

Topluluğu 
tarafından 

düzenlenen 
“Samsun Tanıtım 

Günleri” adlı 
etkinlik, Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleşti.

OMÜ’DE SAMSUN TANITIM GÜNLERİ 
DÜZENLENDİ

   “ Hepimiz kültürel endüstrinin birer üyesiyiz”
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Kızılırmak Deltası Cernek Kuş Halkalama İs-
tasyonunda 2013 sonbahar dönemi  kuş 
halkalama çalışmaları tamamlandı. Merkez 

görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, bu dönem 
71 türden 6 bin 665 kuşun halkalandığını belirterek, 

Kızılırmak Deltası’nda 2002 
yılından bu yana 175 türde 
yaklaşık 80 bin kuşa halka 
takıldığını bildirdi.

OMÜ Ornitoloji Araştır-
ma Merkezi’nin Türkiye’nin 
en uzun süreli ve düzenli 
kuş halkalaması yapan is-
tasyonu olduğunu ifade 
eden Yavuz, şunları kaydet-

ti: “Bugüne kadar 175 türden yaklaşık 80 bin kuşa 
TR rumuzu halka taktık. Bu kendi alanında büyük bir 
başarıdır. Bu başarı aynı zamanda üniversitemizin, 
Ornitoloji Araştırma Merkezi’ne sağladığı destek 
ve imkan sayesindedir. 15 Ağustos’ta başladığımız 
sonbahar döneminde en çok kızılgerdan (Erithacus 
rubecula), söğütbülbülü (Phylloscopus trochilus), 
karabaşlı ötleğen (Sylviaatricapilla), boz ötleğen (S. 
borin) türleri yakalanarak kayıtları alındı ve halka-

landı. Bunların dışında bıyıklı ötleğen (Sylvia can-
tillans), Kızılırmak Deltası için yeni tür olarak kay-
dedilmekle birlikte, kuzey kamışçını (Acrocephalus 
dumetorum), sarı kaşlı çıvgın (Phylloscopus inorna-
tus) gibi ülkemizde çok nadir görülen türler de hal-
kalanan türler arasında. Halkalama çalışmaları ile 
kuşların yaşam döngüleri, göç dinamikleri, konak-
lama süreleri, göç stratejileri gibi bilgilere ulaşmayı 
amaçlıyoruz.”

Samsun’un Bafra ilçesinde, Kızılırmak’ın 
Karadeniz’e döküldüğü alanın da içinde yer aldı-
ğı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, 
Türkiye’nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

“Kuş Cenneti” olarak da bilinen ve Karadeniz 
sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş en büyük 
sulak alan olan delta, irili ufaklı çok sayıdaki gölü, 
sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hek-
tarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleri 
ile Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini 
oluşturuyor.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  

Ornitoloji Araştırma 
Merkezi’nce 

Kızılırmak 
Deltası’nda 

yürütülen kuş 
halkalama 

çalışmalarının 
sonbahar dönemi 

tamamlandı.

KIZILIRMAK’TA 80 BİN KUŞ
HALKALANDI
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   Kızılırmak Deltası Türkiye’nin önemli 
sulak alanlarının başında geliyor

- özenilen üniversite - 23
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OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bö-
lümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı tara-
fından, Doç. Dr. Aysun Gümüş’ün kurum 

koordinatörlüğünde yürütülen saha çalışmaları, 
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü  
Koordinatörü Dr. Mustafa Zengin, bölgedeki dip 
trolü ve algarna balıkçıları ile işbirliği yapılarak ger-
çekleştiriliyor.

Yakakent ve Terme–Ünye karasal alan sınırları 
arasında kalan ve ortalama 100-120 m. derinliğe 
kadar uzanan Samsun şelf sahası, projenin 3. ve 7. iş 
paketleri kapsamında her ay 9-10 gün süren örnek-
leme çalışmaları ile takibe alındı. Söz konusu saha, 
Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Doğu Atlantik suları, ve 
Akdeniz’de eş zamanlı yürütülen çalışmalardaki ör-

nek alanlarla karşılaştırılması 
planlanıyor. Deniz saha ve la-
boratuar çalışmaları, doktora 
öğrencileri Serdar Süer, Ayşe 
Van, Melih Rüzgar ve yüksek 
lisans öğrencileri Tuğçe Çelik 
ile Rüveyde Osma tarafından 
yürütülüyor.

Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Doç. Dr. Aysun Gümüş 
şunları söyledi: “Örnekleme, deniz tabanı sedimenti, su kolonu, bentik komünite ve 
bentho-pelajik balık stoklarını kapsamaktadır. Söz konusu iş paketlerinde, ilk 12 ay-
daki saha çalışmaları ile ekosistemin mevcut durumunun tespiti amaçlanmıştır. Dip 
trolü ile sahadaki balık stoklarının, algarna ile de başta deniz salyangozu populasyonu 
olmak üzere, diğer kıyısal bentik faunanın örneklemesi yapılmaktadır. Bu süreç so-
nunda şelf sahasının taban haritaları ve avcılık baskısına maruz kalma düzeyi ortaya 
çıkarılarak, bu baskı derecesinin ekosistem işleyişi üzerine etkisinin boyutu belirlene-
cektir. Taban etki haritalarının oluşturulmasını takiben, izleyen 12 ay içerisinde bölge-
de kullanılan balıkçılık araçlarının deniz tabanına uyguladığı mekanik etkiyi azaltmak 
amacıyla, av araçlarında modifikasyonlar yapılacaktır. Tasarlanan yeni av araçlarının 
denemeleri 7. İş paketi kapsamında sürdürülecektir.” 

BENTHIS DENİZ SAHA
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avrupa Birliği 
(AB) 7. Çerçeve 

Araştırma 
Projesi BENTHIS 

kapsamında, 
Mayıs 2013 

itibariyle başlayan 
saha çalışmaları 

devam ediyor.

AB standartlarında bir çevre
Projenin 5 yıl süreceğini belirten Gümüş, “Avrupa Birliği, ‘İyi Çevresel 

Durum Statüsü’ kriterlerini belirledi. 2020 yılına kadar da bu kriterleri ye-
rine getirmeyi hedefliyor. BENTHIS Projesinin temel çıktıları bu amaca hiz-
met ediyor. Bu nedenle, proje Samsun şelf sahasının ekosistem bütünlüğü 
üzerindeki olumsuz etkileri belirlemek, azaltmak ve bir an önce ‘İyi Çevre 
Statüsü’ kriterlerine uygun hale getirilebilecek bir örnek alan oluşturmamızı 
sağlayacaktır. Diğer taraftan deniz araştırmalarında gelinen son nokta açı-
sından da kendimizi güncellememizi sağlayacaktır” dedi.

Balıkçılık yönetiminin, Karadeniz’de ekosistemin sürdürülebilirliği açısın-
dan önem taşıdığını vurgulayan Gümüş, “Ekosistem tabanlı balıkçılık yönetimi anlayışının yerleşmesinden 
önce, balıkçılık faaliyetlerinin denizler ve çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılma-
sını amaçlıyoruz. Farklı hidrografik özelliklere sahip ekosistemlerin av baskısına tepkileri de farklı olabil-
mektedir. Bu nedenle Karadeniz gibi özel bir denizel habitat ve Samsun şelf sahası gibi yoğun av baskısına 
maruz kalan bir alanın incelenmesi, ekosistem yönetimi ve sürdürülebilirliği açısından bize somut bilgiler 
kazandıracaktır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Aysun Güm
üş 
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Samsun, Vezirköprü, 
Havza İlçesi

Arkeolojik Yüzey 
Araştırması

Projesi’nin 2013 yılı 
çalışmaları
sonuçlandı.

Güney Danimarka Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Doç. Dr. Tönnes Bekker-Nielsen başkanlı-
ğında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yürütülen 

ve üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğ-
retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Akın Temür’le birlikte 20’ye yakın 
yerli ve yabancı bilim adamının da katıldığı “Samsun, Vezirköprü, 
Havza İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi”nin 2013 yılı ça-
lışmaları sonuçlandı.

Ekip üyesi olarak araştırmaya katılan Yrd. Doç. Dr. Akın Temür 
çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Vezirköprü ilçesindeki 

antik kaynaklarda adı geçen Neoklaudiopolis Antik Kenti ve çev-
resindeki Roma dönemi yollarını saptamak amacıyla yürütülen 
bu yılki çalışmalarda birçok yeni bulguya rastlandı. 1600’lü yıllar-
da şehre ait sikkelerin incelenmesiyle başlayan ilk araştırmalarda 
elde edilen bilgiler, günümüzde yeni bulunan yazıtlar ve seramik 
buluntularıyla daha da derinlik kazandı. Antik çağdan günümüze 
sağlam olarak ayakta kalmış herhangi bir yapının bulunmadığı 
modern Vezirköprü İlçesi’nden elde edilen bu buluntular, Oyma-
ağaç Köyü’nde bulunan ve kazısı devam eden Hitit kutsal kenti 
Nerik’in yanında 2 bin yıllık bir Antik Roma kentinin varlığını da 
gün yüzüne çıkarmaya başladı.” 

OYMAAĞAÇ’TA ANTİK ROMA KENTİ 
GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yrd. Prof. Dr. Halis Ölmez, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şiş-
man, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, dekanlar, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve davetlilerin  katıldığı etkinlik, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Salonu’ndaki 

sergi açılışı ile başladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesinden konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Alpars-
lan Açıkgenç’in “Tarihte Bilim Gelenekleri” başlıklı konferansına geçildi.

OMÜ Felsefe 
Topluluğu

tarafından
düzenlenen 

“Dünya Felsefe 
Günü” etkinliği 

Atatürk
Kongre ve

Kültür 
Merkezi’nde
gerçekleşti.

OMÜ’DE DÜNYA FELSEFE GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ

Doç. Dr. Cevdet Kılıç

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

Konferansın açılış konuşmasını yapan Felsefe Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Cevdet Kılıç’ın yaptığı, Bu seneki Dünya Felsefe 
Günü ana temamız ‘Felsefe ve Bilim’. Gerçek bilgiye ulaşma-
nın anlamını ve bilebilme eyleminin metotlarını ortaya koyan 
felsefe, bilime bir bakıma annelik, kılavuzluk yapmıştır. Fel-
sefe, ilim ve hikmet kimin eline geçtiyse o, milletleri ilim ve 
felsefede zirve noktalara ulaştırmıştır. İçinde bulunduğumuz 
bu yeni yüzyılda evrensel hikmete ulaşabilen milletlerin diğer-
lerine önderlik yapacaklarına hiç kuşku yoktur” dedi.

İnsanların bilgiyi elde ettikten sonra sindirip düzenledi-
ğini söyleyen  Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, “İnsan nasıl ye-
mek yedikten sonra sindirim yapıyorsa, biz de bilgiyi elde 
ettikten sonra onu sindirip düzenliyoruz. Buna bir nevi bil-
gi anatomisi de diyebiliriz. Malum, gelenek bir toplumdaki 
davranışların uzun süre icra edilmesiyle oluşur. Fertlerin 
zihinlerinde oluşan davranışların öğretisel yapı kazanması 
ve neticesinde topluma atfedilen örf adet ve alışkanlıkla-
rın bütünü geleneği oluşturmaktadır. Bu bütünlük bilimsel 
alanda oluşmuş ise buna bilim geleneği denir.  Bilim gele-
neği topluma mal edilen öğretisel ve davranışsal yön içer-
diğinden birbirinden farklı olabilmektedir ” dedi.

“ Bilgiyi elde ettikten sonra sindirip
düzenliyoruz ”
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Konuşmasında, bilimin gayesini hakikatin bileceğini vurgulayan Açıkgenç,  “Bu gelenek her bilimin kendine has bir yöntemi 
olduğunu kabul eder. Bilimsel faaliyetleri genel toplum içerisinde sürdüren bilim adamları bilgi anatomilerini kullandıkları için 
tarihsel açılımdaki sürekliliği devam ettirirler. Bu süreklilik ise bilim geleneklerine yol açmaktadır. Bu tespiti ortaya koyan ise ta-
rihsel epistemolojidir” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Prof. Dr. Alparslan 
Açıkgenç’e günün anısına plaket takdim etti.

Konferans öncesindeki İlahiyat Fakültesi Türk Din Mu-
sikisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çakır’ın ney dinletisi 

izleyicilerin beğenisini topladı. 

“Dünya Felsefe Günü” etkinliği kapsamında Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda “Filozoflar 

Sergisi” açıldı. Sergi öğrencilerden büyük ilgi gördü. 

Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri fakültenin bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları ve Okuma Eğitimi dersi kapsamında, 
Eğitim Fakültesi önünde, “Okumaya Mekânım Var” adlı kitap okuma etkinliği düzenlediler. Etkinliğe Eğitim Fakültesi 

Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı

Okuma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Aydın, “ Bu etkinliğimizi 3 yıldır yapıyoruz. Burası okumak için 
çok uygun bir mekân. Sınavlar dışında hiçbir öğrenci oturup kitap okumuyor” dedi. 

Öğrenciler hazırlamış oldukları 
afiş ve pankartlarla okumanın 

önemini vurguladılar.

   O
KUMAYA MEKÂNIM VAR !
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OMÜ, Türk 
Eczacıları Birliği ve 

Sağlık Bakanlığı 
arasında yapılan 

protokolle eczane 
çalışanlarına yönelik 

uzaktan eğitim 
programı başladı.

ECZANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK
UZAKTAN  EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

OMÜ, Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve Sağlık 
Bakanlığı arasında imzalanan protokol-
le Türkiye çapında çalışan tüm eczane 

kalfalarına yönelik bir eğitim programı düzenlendi. 
Programa yaklaşık 9 bin eczacı kalfası müracaatta 
bulundu.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk ile birlikte Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret eden Türk 
Eczacıları Birliği İkinci Başkanı Eczacı Arman Üney, 
eğitimle ilgili bilgiler verdi. Üney, “İnsan sağlığının 
birinci planda tutulduğu eczacılık mesleğinde çalı-
şan, kalfalığı meslek olarak seçmiş eczane çalışan-
larına yönelik eğitimin standartlaştırılması oldukça 
önemlidir. Eczacılık hizmetlerinde eczacıya gereken 
destek hizmetini vermede eczane teknisyeninin ni-
teliği çok önemlidir. Öncelikli olarak sağlık alanında 
çalışan her personel temel sağlık eğitimi almak zo-
rundadır. Eczane teknisyenlerinin ise ek olarak be-
lirli bir eğitim düzeyine sahip, kendini geliştirebilen, 
insan ilişkileri yönünden gelişmiş, hijyen konusunda 
yetişmiş, teknolojik gelişmeler konusunda bilgi sa-
hibi, hukuk ve etik kurallarına uyan nitelikli kişiler 
olmaları gerekliliktir” dedi.

TEB’in vizyonunun eczacılık uygulamalarını has-
talar ve toplum yararına daha yüksek standartlara 
ulaştırmak olduğunu ifade eden Üney, “Bu bağlam-
da birliğimiz, eczanelerde çalışan personelin kalfa-
lıktan eczane teknisyenliğine dönüştürülmesini her 
şeyden önce bir halk sağlığı yaklaşımı çerçevesinde 
algılamıştır. Eczane çalışanlarına ilişkin birçok çalış-
ma, proje ve eğitim gerçekleştirmiştir. Eczane teknis-

yeni yetiştiren mevcut meslek yüksekokullarından 
mezun olan eczane çalışanları, sektör içinde yeterli 
sayıya ulaşıncaya kadarki geçiş döneminde, hem ec-
zaneler için yeterli sayıda destek elemanın yetiştiril-
mesi, hem de bu süreçte hâlihazırda eczanelerde ça-
lışmakta olan, ancak teknik yetersizlikler nedeniyle 
daha önceki eğitimlere katılamayan eczane çalışan-
larının haklarının korunması adına, birliğimiz, Sağlık 
Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi yetkilileri 
ile 20 Eylül 2013 tarihinde ‘Eczanelerde Çalışan Des-
tek Personelinin Eğitimi’ne yönelik yeni bir protokol 
imzalanmıştır. 12 Temmuz 2012 tarihli 28351 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 
sayılı ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ilgili madde-
si ve Sağlık Bakanlığının duyurularına istinaden 12 
Temmuz 2011-12 Temmuz 2012 tarihleri arasında 
kesintisiz olarak eczanede sigortalı olarak çalıştığını 
belgeleyen eczane çalışanları İl Sağlık Müdürlükleri-
ne kayıtlarını yaptırmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri ta-
rafından başvuruları kabul edilen adaylar Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin inter-
net sayfası üzerinden başvuruda bulunarak kayıt iş-
lemlerini tamamladılar” şeklinde konuştu.

Protokole göre eğitim programının teorik ve uy-
gulamalı olarak gerçekleştirileceğini belirten Üney, 
“Teorik eğitim programı 265 saat olarak düzenlen-
miştir. Teorik eğitimin başlamasıyla birlikte eczanede 
yapılacak olan uygulamalı eğitim de başlayacaktır. 
Teorik eğitim, üniversite tarafından uzaktan eğitim 
şeklinde, pratik eğitim ise adayın çalıştığı eczanede 
gerçekleştirilecektir. Eğitim tamamlandıktan sonra 
müştereken belirlenen merkezlerde sınav yapılacak 
olup 100 üzerinden 60 puan alan eczane çalışanları 
sertifika almaya hak kazanacaktır. Yasal mazeretleri 
nedeniyle sınava katılamayan ya da sınavda başarılı 
olamayanlara bir sınav hakkı daha verilecektir” dedi.

   “ Eczacı kalfalarının nitelikli
olması önemli ”

Eczacı kalfalığından eczane 
teknisyenliğine
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Teorik eğitim programının hazırlanması amacıyla Türk Ecza-
cıları Birliği Eczacılık Akademisi’nce Hacettepe, Ankara ve Gazi 
Üniversitesi Eczacılık fakültelerinin de desteği ile bir komisyon 
oluşturulduğunu söyleyen Üney, “Komisyon tarafından eği-
timde anlatılacak konu başlıkları ve ders saatleri belirlenmiş 
olup, eğitim sunumları hazırlanarak Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi Uzaktan Eğitim Merkezine gönderilmiştir. Eğitime katılacak 
eczane çalışanları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Merkezinin kendilerine sağlayacağı portal üzerinden kullanıcı 
adı ve şifre ile giriş sağlayacak olup, eğitim videolarına ve power 
point sunumlarına bu alandan ulaşabileceklerdir. Eğitimler 11 
Kasım 2013 tarihinde başlamış olup ve 15 Şubat 2014 tarihinde 
ilk grubun eğitimleri sona erecektir. Mazeretlerinden dolayı eği-
timlere başvuramamış olan eczane çalışanlarımızın durumu da 
Sağlık Bakanlığımızla birlikte yapacağımız görüşmelerle değer-
lendirilecektir” diye konuştu. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da, TEB ile işbirliği yapmaktan 
ve üniversite olarak nitelikli eczane çalışanlarının yetişmesine 
katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ec-
zaneler sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası. Çünkü tedavinin 
önemli bir kısmını karşılıyorlar. Sağlıkta özellikle tıp alanında es-
kiden hasta bakıcılar, sağlık teknisyenleri ve teknikerleri hizmet 
verirken, şu anda tün yardımcı sağlık personeli artık eğitim al-
mış, belli okullardan mezun olmuş durumda. Dolayısıyla eczacı 
kalfalarının sağlıkla ilgili bir eğitim alması, yaptığı işin bilimsel 
yönünü de öğrenmesi Türkiye’deki sağlık hizmetinin kalitesinin 
artmasına çok büyük katkı sağlayacak. Bunun bir parçası olmak-
tan biz gerçekten gurur duyuyoruz. Türk Eczacıları Birliği ile yap-
tığımız iş birliği sonucunda Türkiye’de bu eğitimi almamış eczacı 
kalfası kalmayacak, eczane hizmetleri de daha nitelikli hale gel-
miş olacak” şeklinde konuştu.

İlk grubun eğitimi başladı “Eczane kalfalarının eğitimi Türkiye’deki sağlık 
hizmetinin kalitesini artıracaktır”

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN RESİM VE
EL BECERİLERİ SERGİLENDİ

Lösemili çocuklar tarafından yapılan “Resim ve El Becerileri Sergisi” İl 
Özel İdaresi Kültür ve Sanat Galerisi’nde açıldı. 

Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) ve On-
dokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen “70 Gülücük İçin” Projesi 
kapsamında gerçekleşen serginin açılışına, Samsun Vali Yardımcıları Hasan 
Özhan, Osman Nuri Çobanoğlu, Haluk Şimşek ve Mehmet Ali Karatekeli, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Yıldırım, LÖSAM Başkanı Prof. 

Dr. Davut Albayrak ve öğretim üyeleri katıldı.

Sergide, OMÜ Hematoloji - Onkoloji servisinde proje süresince tedavi gören 18 yaş altı kız ve erkek yaklaşık 70 lösemili 
çocuğun 20 Şubat 2013 tarihinden itibaren hazırladığı resim ve el becerileri çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Samsun Valiliği koordinasyonunda Samsun İl Özel İdaresi tarafından yürütülen “70 Gülücük İçin Projesi”, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından Engelliler Destek (EDES) Programı kapsamında finanse ediliyor.
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Düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, Samsun Sinop Ve-

teriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, 
dekanlar öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Tören, veteriner hekimliğinin tanıtımının yapıl-
dığı video ile başladı. Aynı zamanda Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Veteriner Fakültesinin de 10. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla fakülteyi anlatan slayt göste-
rimi yapıldı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan Samsun Sinop 
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinka-
ya, “Beyaz önlük hekimlik mesleğinin simgesidir. Bu 
önlüğü giyerek veteriner hekimlik mesleğine adım 
atmış bulunmaktasınız. Önlük hekimlerin namusu-
dur. Canla uğraştığımız için hekimlerin sorumluluğu 
büyüktür. Önlüğünün beyaz renkte olmasının sebe-
bi ise saflığı, temizliği, barışı ve var olmayı sembolize 
etmesidir. Mesleği icra ederken dürüst ve ahlaklı bir 
hekim olmalısınız. İyi bir meslek yaşam boyu öğren-
meyi, sabırlı ve disiplin içerisinde çalışmayı rehber 
edinmekten geçmektedir. Her öğrendiğiniz bilginin 
bazı hastalıkları kurtarmaya vesile olabileceğini asla 
unutmayınız” dedi. 

Ardından söz alan Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy ise, “Veteriner hekim-
lik zor bir meslektir. Doğru bir şekilde icra edebil-
mek için çok çalışmanız gerekiyor” diye konuştu.

Öğrencileri “Samsun’a ve Ondokuz Mayıs Üni-
versitesine hoş geldiniz” diyerek selamlayan Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi Türkiye’deki diğer fakültelere göre öğ-
retim üyesi sayısı bakımından daha iyi durumda. 
Dolayısıyla burada iyi bir eğitim alacaksınız. 1. Ön-

lük Giydirme Töreni sizin hem bu fakülteye aidiyet 
duymanız açısından, hem de bu fakültenin böyle bir 
geleneğe, ritüele sahip olması açısından önemli bir 
törendir. Sizler veteriner hekimliği seçtiniz. Seçimi-
nizden pişman değilseniz taraf olun, mesleğinizin 
milliyetçisi olun, mesleğinizle gurur duyun” şeklin-
de konuştu.

Konuşmaların ardından “1. Beyaz Önlük Takdim 
Töreni”ne geçildi. İlk önlüğü Veteriner Fakültesin-
den geçtiğimiz yıl birincilikle mezun olan Veteriner 
Hekim Celil Ateş, bu yıl okulu birincilikle kazanan 
Olcay Elieyioğlu’na giydirerek başarılar diledi. Celil 
Ateş ve Olcay Elieyioğlu da birer teşekkür konuşma-
sı yaptılar. Daha sonra 2013-2014 öğretim yılında 
fakülteye kayıt yaptıran 80 öğrenciye Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan ve yöneticiler tarafından ilk önlük-
leri giydirildi. 

Veteriner 
Fakültesi, “2013-
2014 Öğretim Yılı 
1. Önlük Takdim 

Töreni”, OMÜ 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. 

VETERİNER FAKÜLTESİNDE ÖNLÜK 
TAKDİM TÖRENİ YAPILDI

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Şule Sanal, 
“ Mesleğe Atılan İlk Adım” başlıklı bir konuşma 
yaptı. Sanal, konuşmasında, veteriner hekimli-
ğe kendini adamış olan üç bilim şehidi; Binbaşı 
Ahmet Bey, Yüzbaşı Hüdai Bey ve Kemal Cemil 

Bey’den söz etti.

“Önlük hekimlerin namusudur”
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Yabancı dil 
eğitimi ve öğretimi 

araçlarıyla 
donatılmış 

“Almanca Otobüsü “
OMÜ’deydi.

ALMANCA YOLLARDA PROJESİ
OMÜ DURAĞINDA

Türkiye Goethe Enstitüleri, Robert Bosch Vakfı ve Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Deutsch Unterwegs” (Al-
manca Yollarda) adlı proje kapsamında, OMÜ Yabancı Diller Yük-

sekokulu, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve Almanca Öğ-
retmenliği Bölümü öğrencileriyle yabancı dil öğretimi etkinlikleri yapıldı. 

Mercedes-Benz, Cornelsen, Hueber, Klett ve Langenscheidt 
gibi tanınmış Alman Yayınevlerinin de sponsorluk yaptığı proje 
kapsamında yer alan etkinliklerde öğrencilere; dinleme, konuş-
ma, okuma, yazma olmak üzere dört temel beceriyi ve kelime bil-
gisi, dil bilgisi gibi diğer bilgi becerilerini geliştirmeye yönelik yeni 
ders araç ve gereçleriyle çeşitli etkinlikler yaptırıldı. 

Proje hakkında bilgi veren Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Zeki Karakaya projenin amacını şu sözlerle açıkladı: “Pro-
je, uluslararası ortak çalışmalar yapmak, yabancı dilin önemini 
anlatmak, Almancayı tanıtmak, öğrencileri yabancı dil öğretimine 
isteklendirmek, dil öğrenme becerilerini kazandırmak, yeni geli-
şen öğretim araçlarını tanıtmayı amaçlıyor. Bilgi, tecrübe, araç vb. 
alış verişinin hızlandığı ve her yönüyle uluslararası boyuta taşınan 
yabancı dil öğretimi, ‘AB Ortak Dil Çerçeve Programı’na göre ya-
pılmaktadır.”

“Proje yeni gelişen öğretim araçlarını
tanıtmayı amaçlıyor”

OMÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU-GOETHE 
ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Goethe Enstitüsü Müdürü Hans Werner Schmidt, Goethe 
Enstitüsü’nde danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Judit 
Szklenar ile birlikte, OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürü Prof. Dr. Zeki Karakaya’yı  ziyaret  etti. 

Goethe Enstitüsü Müdürü Hans Werner Schmidt, Go-
ethe Enstitüsünün Ondokuz Mayıs Üniveristesiyle çok iyi 
ilişkileri olduğunu, Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı 
öğretim elemanlarının yeniliklere açık olduğunu ve bu se-
minerlere bundan sonra da devam etmek istediklerini ifa-
de etti.

Almanca bölümündeki okutmanlara geliştirme eğitim 
semineri vermiş olan yabancı dil eğitimi uzmanı Judit Szklenar ise, “Daha önceki seminerlerde üzerinde durulan konuların, sınıf içi 
uygulamalarını ve bunların öğrenci üzerinde etkilerini araştırdık ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerle farklı ders etkinlik-
leri yaptık” dedi.  Szklenar, test hazırlama ve ölçme değerlendirme teknikleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıldığını da sözlerine 
ekledi.
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OMÜ DAĞCILIK TOPLULUĞU NEBİYAN 
DAĞI’NDA ZİRVE YAPTI

OMÜ Dağcılık, Kış Sporları ve Arama Kurtarma Topluluğu üyeleri, Nebiyan Dağı’nda doğasever öğrencilerle bir araya 
gelerek kamp kurdular.

Üyelerine kamp eğitimi veren topluluk öğrencileri geceyi çadırlarda geçirdiler. Doğanın ve sonbaharın tadını çıkaran öğrenci-
ler, bin 240 metre yükseklikteki Nebiyan Dağı’na 26 kişilik ekiple tırmanarak faaliyeti zirveyle tamamladılar.

- özenilen üniversite -32
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Samsun il merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ayvacık’a 
giden OMÜ Karikatür Topluluğu öğrencileri, danışman 
hocaları Özkan Ege’nin eşliğinde, Atatürk Ortaokulu 

öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte örnek bir çalışmaya imza 
attı. 

OMÜ Karikatür Topluluğu öğrencileri 22 kişilik bir ekiple 2 
gün boyunca misafir oldukları Atatürk Ortaokulunun koridor-
larını ve bahçe duvarlarını resim ve karikatürler ile donattılar. 
400’ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü 15 derslikli okulun 
iç ve dış cephesine 30’a yakın resim ve karikatür yapıldı.

Okulun İngilizce Öğretmeni Hasan Çelik, “Okul duvarlarını 
beyaza boyayınca duvarlarımız çok donuk görünmeye başladı. 
Biz de bu duvarları renklendirme fikrini öne sürdük. Ayvacık Zi-
raat Odasından destek aldık. OMÜ Karikatür Topluluğu de bize 
olumlu destek verince bu iş oldu. Emeği geçen herkese çok min-
nettarız” diye konuştu.

Okulun Türkçe Öğretmeni Kaşif Yazıcı, “ Kış şartlarında hava 
sıcaklığı 1 dereceye düşmüşken içimizi ısıtan bu çalışmaları için 
Karikatür Topluluğu’na çok teşekkür ederiz. Bu soğukta dış me-
kanda çalıştık. Bu bile ne kadar fedakârca çalıştıklarını gösteri-
yor aslında ” dedi.

Samsun’un 
Ayvacık ilçesinde 
bulunan Atatürk 

Ortaokulu eğlenceli 
bir etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. 

ATATÜRK ORTAOKULU DUVARLARI 
OMÜ KARİKATÜR TOPLULUĞU İLE 

RENKLENDİ 
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36 kişilik topluluk üyesiyle gerçekleşen gezide öğrenciler, tarihi ve kültürel birçok yerde bilgi sahibi oldular. Karikatür Top-
luluğu Başkanı Şüheda Taşkan, “Bir çok projede gönüllü çalışmalar yapmaktayız.Üyelerimizle birlikte 3 yıldır da kültürel 
bir gezi yapmak istiyorduk. Üniversite yetkilerinin onayı ile sonunda hayalimizi gerçekleştirdik. Katkılarını esirgemeyen 

başta üniversite Rektörlüğümüze, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı yetkililerine, Araç İşletme Müdürlüğüne topluluğumuz 
adına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Gezi etkinliğinde topluluk üyelerini yalnız bırakmayan topluluğun eski başkanı ve karikatür öğretmeni Özkan Ege Arabacı da, 
“Bir toplumunun temelinin kültür olduğunun farkındayız. Bu sebepten dolayı her faaliyetimizi bu prensiple gerçekleştirdik ve ger-
çekleştiriyoruz. Bizler gezerken Kapadokya’yı beyinlerimize çizdik. İlerleyen etkinliklerde de kâğıda çizeceğiz. Asıl gerçek, çizgiyle 
başlanan yolculukların yaşamımızın başka karelerinde bizleri motive ettiğidir. Üye öğrencilerimiz hem sınav streslerini attılar, hem 
de kültürel öneme sahip bir bölgeyi tanıma fırsatı buldular. Bizler yaşamda her zaman öğrenciyiz ve yeni şeyler öğrenmek için 
gezmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Karikatür Topluluğu 
öğrencileri, Sağlık 

Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığının 
desteğiyle Nevşehir 

Kapadokya 
yöresinde kültür 

gezisi yaptılar.

OMÜ KARİKATÜR TOPLULUĞU 
KAPADOKYA’YI GEZDİ

- özenilen üniversite -34
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 “İkinci Hamsi 
Günü” OMÜ 

Yeşilyurt Demir 
Çelik Meslek 

Yüksekokulu’nda 
gerçekleşti. 

HAMSİ GÜNÜ’NDE YÖNETİCİLER VE 
İŞ ADAMLARI BİR ARAYA GELDİ

Hamsi servisinin ardından toplantı salonuna geçen OMÜ yönetimi ve 
iş adamlarına, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Muammet Dervişoğlu, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Dervişoğlu, “Okulumuz 5 bölümden oluşuyor ve bin öğrencimiz 
var. Okulumuzun fiziki kapasitesi son derece yeterli. Mezun olan öğren-
cilerimizin istihdam sıkıntısı yok. Okulumuzun sanayi bölgesinde olması 
Türkiye’deki ilk örnektir. Okulumuzun bu bölgede olması öğrencilerimize 
de büyük fayda sağlıyor, öğrencilerimiz böylece staj sorunu yaşamıyorlar. 
İşadamlarımız okulumuzu benimsemiş durumda. Okulumuzda sanayici-
lere ara elemen yetiştiriyoruz. Burada iş adamlarımızla birlikte hareket 
ediyoruz. Onlara bilimsel destek sağlarken, onlar da öğrencilerimizi staj 
ve istihdam alanında değerlendiriyorlar” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Mes-
lek Yüksekokulu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

tarafından düzenlenen, OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığı, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Organize Sanayi Sana-
yici İşadamları Derneği, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Der-
neği (MEDİKUM), Enerji Verimliliği Derneği tarafından destekle-
nen “İkinci Hamsi Günü” etkinliğinde Samsunlu yöneticiler ve iş 
adamları bir araya geldi. 

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda düzenlenen 
ekinliğe, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Muammet Dervişoğlu, ilçe belediye 
başkanları, OMÜ’lü yöneticiler, öğretim üyeleri, Samsunlu sanayi-
ci ve işadamları ile öğrenciler katıldı.

Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, öğretim üyeleri, sa-
nayiciler ve öğrencilerin buluşması amacıyla düzenlenen bu tür 
organizasyonların üniversite ile şehri kaynaştırdığına dikkat çeken 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, katılanlara teşekkür etti. 

Toplantıya yüksekokulda okuyan öğrencileri temsilen bazı öğrenciler de katılarak taleplerini dile getirdiler. Hamsi 
gününde yaklaşık bir ton hamsi pişirilerek davetlilere ikram edildi.
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Etkinliğe, takım ruhunu geliştir-
meyi amaçlayan Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası Kadın Girişim-

ciler Kurulu İcra Komitesi katıldı. Execu-
tive Şef Zafer Gülen’in liderliğinde THE 
COFFEEHOME’s’un eğitim mutfağında 
gerçekleştirilen Workshop’ta on bir kadın 
girişimci Alfredo ve Tortino yaptı.

İş dünyasının artık klasik mesleki eği-
timler yerine işbirliğine dayalı workshop 
çalışmalarını tercih ettiğini belirten OMÜ-
SEM Müdürü Prof. Dr. Canan Kazak, “Özel-

likle çalışanlarında yaratıcılık, takım ruhu ve işbirliği-
ni geliştirmek isteyen kuruluşlar, çalışanlarını şu an 
bizim yaptığımız gibi workshopta buluşturuyor. Bu 
basit bir mutfak eğitimi şeklinde düşünülmemeli. Ha-
maratlık, mutfakta iyi olmak kesinlikle bir kriter değil. 
Özellikle menüsüz yapılan çalışmalarda grupta kimin 
yeni çözümler ürettiği, kimin grubu harekete geçirdi-
ği ön plana çıkıyor” dedi. 

OMÜSEM, Mutfak-Workshop uygulamaları ile 
geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağından ör-
neklerle çalışmalarını zenginleştirirken, çalışanlarını 
farklı bir ortamda buluşturmak isteyen iş dünyasını 
ve mutfakta olmayı seven herkesi bu farklı deneyime 
davet ediyor.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi 
(OMÜSEM) ve THE 

COFFEEHOME’s 
işbirliğiyle “Sırlar 

Bu Mutfakta” 
adlı workshop 

kapsamında 
yapılan yemekler  
müşterilerden ve 

mutfak şeflerinden 
tam not aldı.

SIRLAR BU MUTFAKTA!

   “ Bu basit bir mutfak eğitimi 
değil”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı ve OMÜ Vakfı (OMKAN)  işbirliğiyle Muhar-
rem ayı dolayısıyla “Aşure Günü” düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte üniversitenin 
çeşitli noktalarında aşure dağıtıldı. Cuma namazı çıkışında üniversi-
te camisinin avlusunda kurulan aşure standında Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin 
Özyurt aşure ikram ederek muharrem ayını kutladılar. OMKAN yet-
kilileri gün içinde 15 bin kişilik aşure dağıtıldığını belirttiler.

OMÜ’DE AŞURE GÜNÜ
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OMÜ 
Uluslararası 

İlişkiler Topluluğu 
tarafından 

düzenlenen, 
“Rektör’le 

Uluslararası Öğrenci 
Buluşmaları”nın 

üçüncüsü, Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
gerçekleşti.

REKTÖR AKAN İLE ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLER BULUŞTU

Açılış konuşmasını Uluslararası Öğrenci Top-
luluğu Başkanı Gashgay Abbaszada’nın 
yaptığı  toplantıya, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 

Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebici-
oğlu ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, Genel Sekreter yrd. 
Doç. Dr. Selahattin Özyurt, dekanlar, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı.

OMÜ’nün küreselleşen dün-
yada ve ekonomilerde uluslara-
rasılaşmayı kendine hedef bilen 
önemli bir üniversite olduğunu 
vurgulayan Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev 
Mennan, “Hedefi koymak ka-
dar hedefimizi ne kadar ger-
çekleştirdiğimiz de önemlidir. 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 

3 yıl önce uluslararası öğrenci sayısını bin 500 ola-
rak belirtmişti. Bugün üniversitemizde bin 418 tane 
uluslararası öğrenci mevcut. Bunun dışında Mevlana 
programında 36, Erasmus programında 33 ve Türk-
çe Öğretim Merkezinde hiç bir yere kayıtlı olmayıp 
Türkçe öğrenen 30 öğrenci vardır. Bin 500 sayısına 
ulaştık ama yeni hedefimiz uluslararası öğrenci sa-
yısının 2 bine ulaşmasıdır. Bu da üniversitemizin öğ-
renci sayısıyla orantılandığında ülkemizdeki en çok 
uluslararası öğrencisi olan üniversite olma yolunda 
ilerleyeceğiz anlamına gelmektedir” şeklinde konuş-
tu.

OMÜ’de 72 milletten öğrencilerin bir arada oku-
duklarını ifade eden  Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 

da, “Kendi ülkesinden çıkıp başka bir ülkede eğitim 
almayı başarmış öğrenci, ülkesindeki akranlarından 
bir adım önde ve başarılı bir kariyer izleyecek de-
mektir. 3-4 yıl önce uluslararası öğrenci sayımız 200 
civarındaydı. Daha sonra bu konuya önem vererek 
bu sayıyı arttırdık” dedi. Uluslararası öğrenciler için 
OMÜ’de ingilizce eğitim programlarının açıldığını 
dile getiren Akan, “Örneğin, tıpta İngilizce program 
açtık. Yabancı dilde eğitim programları açma amaç-
larımızdan biri, yurtdışından gelen öğrencinin vakit 
kaybetmeden eğitime başlayabilmesi ve İngilizceyi 
sağlamlaştırmasıdır. Lisansüstü eğitimde de birçok 
ana bilim dalında 2 yıldır İngilizce eğitim yapılmak-
tadır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yabancı öğrenci sınavını bu kalitede, 
istikrarlı bir şekilde gerçekleştiren tek üniversitenin 
OMÜ olduğunu vurgulayan Akan, “Öğrenciler devlet 
yurtlarında kalma imkânına sahip. Ulaşım konuların-
da ise maalesef yapacağımız bir şey yok. Kampüsü-
müzü oldukça yaşanılır ve keyifli hale getirmeye çalı-
şıyoruz. Biz OMÜ olarak sizlerin burada olmanızdan 
çok memnunuz. Yeni hedefimiz 2 yıl içinde uluslara-
rası öğrenci sayısını 2 bine çıkarmaktır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Hüsrev Mennan ve Uluslararası İlişkiler Birim Baş-
kan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu 
uluslararası öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar.
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   “ Yeni hedefimiz 2 yıl içinde uluslararası 
öğrenci sayısını 2 bine çıkarmak”



2013 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -38

TOPLANTI
TOPLANTI

“AFRO-AVRASYA 
Coğrafyasında 

Kamu Yönetimi 
Uygulamaları ve 

Sorunları” başlıklı 
Uluslararası XI. 
Kamu Yönetimi 

forumu Samsun 
Büyük Otel’de 

gerçekleşti.

ULUSLARARASI XI. KAMU YÖNETİMİ 
FORUMU

Ondokuzmayıs 
Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi 
bölümü tarafından dü-
zenlenen ve Türkiye Bele-
diyeler Birliği tarafından 
desteklenen foruma, Vali 
Yardımcısı Hakan Kubalı, 
Samsun Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz, Rektör Vekili Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Halis Ölmez, Türkiye Bele-
diyeler Birliği Genel Sek-

reteri Hayrettin Güngör, Türkiye Orta Doğu Amme 
İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Songül Altı-
nışık, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

ve Forum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih 
Yüksel, Türkiye Belediyeler Birliğinden 80 katılımcı, 
öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yüksel, “Kamu yöne-
timi, yürütmenin daha iyi işlemesi ve kamusal mal 
hizmetlerin etkin ve verimli bir biçimde karşılanması 
amacıyla örgüt, personel, uygulamalar ve yöntem-
lerle ilgilenen bir disiplin alanıdır. Bir ülkenin karşı 

karşıya kalabileceği; kalkınma, istihdam, eğitim ve 
sağlık yetersizlikleri gibi temel sorunların arka pla-
nında çoğunlukla bir yönetim sorunu vardır. Yöne-
tim sorunlarının ortaya çıkışında ve çözümünde ise 
o ülkede benimsenen kamu yönetimi sisteminin ör-
gütlenme biçimi belirleyici bir faktördür. Özetle bir 
ülkenin kalkınmasında özel çıkarların değil, kamusal 
çıkarların gözetilerek kamu yararının sağlanması son 
derece önemlidir” dedi.

Son otuz yılda Afro-Avrasya coğrafyasında 
önemli gelişmeler meydana geldiğini söyleyen Yük-
sel, “Söz konusu gelişmeler, yeni devletlerin orta-
ya çıkmasına, rejimlerin değişmesine ve ekonomik 
krizlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölge ülkelerini 
çok boyutlu olarak etkilemiş, önemli siyasi ve idari 
gelişmelere neden olmuştur. Söz konusu gelişmeler 
bugüne kadar daha çok ekonomik ve kültürel açıdan 
tartışılmış, yönetsel açıdan pek değerlendirilme-
miştir. Bu kapsamda XI. Kamu Yönetimi Forumu bu 
sorunları ele alarak çözüm önerilerinin ortaya kon-
masını amaçlamıştır” diye konuştu.

OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğ-
lu ise, “Kamu yönetiminde gerek kurumlar arasında 
gerek kurum içinde zaman zaman çatışma kültü-
rünün hakim olduğunu görüyoruz. Ortak hedef ve 
hizmet noktasında birlikte çalışması gereken ku-
rumların iletişiminin ve koordinasyonun artırılması 
gerekmektedir. Bu forum da yerel ve uluslararası 
alanda sunulacak örneklerle, bu sorunları çözmek 
için büyük bir fırsat ve çalışma ortamı oluşturacak-
tır” şeklinde konuştu.

Pr
of

. D
r. 

Fa
tih

 Y
ük

se
l

Pr
of

. D
r. 

Ha
ka

n 
Le

bl
eb

ic
io

ğl
u 

   “Bir ülkenin karşı karşıya kalabileceği 
sorunların arka planında çoğunlukla bir 

yönetim sorunu vardır”
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XI. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu kapanış oturumu ile sona erdi. Başkanlığını Prof. Dr. Korel Göymen’in yaptığı son oturu-
ma, Prof. Dr. Kemal Görmez, Prof. Dr. M.Akif Çukurçayır, Prof. Dr. Bekir Parlak, Prof. Dr. Ali Kaya konuşmacı olarak katıldı. Oturumda, 
önceki dönemlere göre daha nitelikli geçtiğine, bundan sonra düzenlenecek kamu yönetimi formlarının çıtasının yükseltildiğine 
dikkat çekilerek, ileriki yıllarda yapılacak olan forumlar için genç katılımcılara tavsiyelerde bulunuldu. Kapanış oturumunda ko-
nuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Forum Düzenleme Kurulu Başkanı Fatih Yüksel, “Türkiye’nin dört bir yanından 
ve yurtdışından katılan misafirlere katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra farklı programlarda birlikte olmayı 
umut ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, “Kamu yönetiminde topluma hizmet anlayışıyla, hizmetlerini vatandaşla paylaşan bir yönetim 
anlayışını takdirlerinize sunuyorum. Bütün kamu kurumları ile ortaklaşa çalışıp iyi bir yönetim sergilemek için çaba gösteriyoruz. Yeni 
kamu hizmeti anlayışında toplumun yönetime katılmasını istiyoruz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından “Türkiye’de Belediyecilik Uygulamaları ve Sorunları” konulu uygulama oturumuna geçildi. Oturumun 
başkanlığını Prof. Dr. Bekir Parlak yaparken, Türkiye Belediyeciler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Samsun Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Özgür konuşmacı olarak yer aldılar.
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Kamu yönetiminin önemine dikkat çeken Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Genel 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Songül Altınışık, “Sosyal Bilimlerde devletin direkt ilişki alanı 
kamu yönetimi, yönetimi geliştirme ve karşılaştırmalı çalışmalarda öne geçmiştir. Nüfus, 
eğitim, sağlık gibi dinamikler evrensel bakış açısıyla kamu yönetiminin önemini arttır-
maktadır. Bu çerçevede kamu yönetiminin yeni kamu işletmeciliği, imar, kırsal yönetim 
gibi çevreler bu forumda ele alınmaktadır” dedi.
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Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör’ün faaliyetlerinden söz 
etmesinin ardından, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz söz aldı. 
Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun’a 1950’li yıllardan sonra yoğun bir göç oldu. Bunun ardın-
dan Türkiye nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde yaşar hale geldi ve yönetim önemli bir hal 
aldı. Bana göre günümüz yöneticilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Bununla ilgili bir 
uygulama yapacak. Halk da bu uygulama ile o yöneticiyi anlayacak. Estetiği, mimariyi, 
duyguyu ve insanca bir takım değerleri taşıyan yöneticiler olmak çok önemli. Bunun için 
de gerekli eğitimleri alıp insanlara yararlı olmak gerekiyor. Yorulmadan, üzülmeden bir 
şey olmaz.  Çok çalışıp bir takım şeyleri başarmamız lazım” şeklinde konuştu.

   “Nüfus, eğitim, sağlık gibi dinamikler kamu yönetiminin önemini 
artırıyor”

   “Estetiği, mimariyi, duyguyu ve insanca bir takım değerleri taşıyan 
yöneticiler olmak gerek”

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu kapanış oturumuyla sona erdi

- özenilen üniversite - 39
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 “Healthy  
Milk“ Projesinin 

kapanış oturumu 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

yapıldı.

Avrupa Birliği “Lifelong Lerarning Prog-
ramme’’ kapsamında “Healthy  Milk: Key 
Components of Milk Hygiene Farm to Con-

sumer” (Tarladan Tüketiciye Süt Hijyeninin Anahtar 
Bileşenleri) konulu projenin kapanış oturumu, OMÜ 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Proje 
Koordinatörü Prof. Dr. Ergin Öztürk, 
“Süt ve süt ürünleri gibi gıda mad-
delerinin sadece tüketilen miktar-
ları değil, bunların üreticiden tüke-
ticiye kadar olan tüm aşamalardaki 
standartları tüketicilerin tüketim 
alışkanlıklarına ve sağlıklarına etki 
etmektedir. Bu kapsamda gelişmiş 
ülkelerde tüketicilerin sağlığı ve ka-
lite beklentileri göz önüne alınarak 
düzenlemeler yapılmaktadır. Pro-
jeye destek veren bütün kurum ve 
kuruluşlara, programa katılan tüm 
katılımcılara teşekkürlerimi sunu-
yorum” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, 
tarım sektörünün ülke kalkınma-
sındaki en önemli konu olduğunu 
belirterek, “Tarım sektörünün de 
en önemli bölümünü süt oluştur-
maktadır. Süt üreticilerinin kendi 
aralarında örgütlenmeleri gerek-
mektedir. Artık insanlar Avrupa Bir-
liği kaynaklarıyla iş yapmaktadırlar. 
Bu proje de bu noktada örnek bir 
projedir” ifadelerini kullandı.

Süt üretiminin yan üretim faliyetinden ana üre-
tim faliyetine geçmesi gerektiğini vurgulayan Pro-
je Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şakiroğlu, 
“Veteriner ve gıda mühendisliği bölümü öğrencile-
rimizin yüzde 38’i süt eğitimi görmemektedirler. Bu 
projeyle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaç-
lıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ana Maria Gomez, “Projemizde oldukça 
basit bir dil kullanarak herkese ulaşmayı çabaladık. 
Bu projeyle birlikte yeni materyaller ortaya çıkmış 
oldu. Sonuç olarak süt teknolojisiyle ilgili her şeyi 
dijital ortama atarak üzerimizdeki sorumluluğu dev-
retmiş bulunmaktayız” dedi.

Ambalajlı Süt Üreticileri Derneği (ASÜD) Genel 
Sekreteri Dr. İsmail Mert, dünyada nüfüs artışına 
dikkat çekerek, “Orta sınıf çoğalmakta, ticaret kü-
reselleşmekte ve teknoloji gelişmektedir. Tüketiciler 
daha çok ambalajlı gıdaya yönelmektedir. Küresel 
pazarda pastörize süt her geçen gün artmaktadır. 
Türkiye’de 2000 yılından sonra katma değer olarak 
en çok katkıda bulunan ürün çiğ süttür” dedi.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne 
geçildi. Program, verilen kokteylle sona buldu.

Kapanış oturumuna, Vali Yardımcısı Hakan Kuba-
lı, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

HEALTY MILK PROJESİ SONA ERDİ
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“ Bu projeyle ülke ekonomisine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz ”

“ Türkiye’ye katma değer olarak en çok 
katkıda bulunan ürün çiğ süt ”
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OMÜ MEZUNLARINA SAHİP ÇIKIYOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Ko-
ordinatörlüğü tarafından düzenlenen 
Mezunlar Birim Koordinatörleri toplan-

tısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu 
başkanlığında, Mezunlar Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Yakup Keskin, Mezunlar Koordinatör Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve akademik bi-
rimlerin mezunlar birim koordinatörlerinin katılımla-
rı ile gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Mezun olma 
durumundaki öğrencilerimize ve mezunlarımıza 
sadece üniversite geçirdikleri sürede değil tüm ha-
yatları boyunca gururla taşıyacakları ‘OMÜ’lü olmak’ 
ruhunu yerleştirebilmek için iletişimimizi en üst dü-
zeye çıkarmamız gerekmektedir. Bu kapsamda tüm 
akademik birimlerimize önemli görevler düşmekte-
dir” dedi. 

Mezunlar Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yakup Kes-
kin ise Mezunlar Koordinatörlüğü çalışmaları, 2013-
2014 eğitim öğretim yılında mezun ve mezun olma 

durumdaki öğrencilerine yönelik planlanan etkinlik-
ler, seminerler ve toplantılar ile Mezunlar Koordina-
törlüğü çalışma alanı içerisine giren stratejik ortaklar 
konularını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Keskin, “4 
Ekim 2013 tarihinde İş-Kur’la imzalanan protokolle 
öğrencilerimizin staj ve iş bulmalarına destek olmak 
amacıyla bir büro tesis ettik. Mezun web sayfası 
oluşturarak mezun bilgi sistemini aktif hale getirerek 
periyodik olarak paydaşlarla toplantılar düzenledik” 
dedi.

 “2013-2014 eğitim öğretim yılı OMÜ Mezunlar 
Etkinlik Takvimi”ni oluşturabilmek için akademik bi-
rimlerden kendi mezunlarına yönelik yapmayı plan-
ladıkları etkinlikler, faaliyetler ve yılsonu programla-
rını talep ettiklerini söyleyen Keskin ayrıca “Mezun 
Kartı” projesi ve mezunlarla iletişimin kapsamında 
eğitim çalıştayı planladıklarını ve tüm akademik bi-
rimlerin kendi mezunlarına sahip çıkmaları gerekti-
ğini ifade etti.

 Toplantı, Mezunlar Birim Koordinatörlerinin gö-
rüş, öneri ve talepleri ile sona erdi.

OMÜ 
Mezunlar Birim 
Koordinatörleri 

Toplantısı
yapıldı.
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OMÜ’DE İŞKUR İRTİBAT OFİSİ 
OLUŞTURULDU

OMÜ öğrenci 
ve mezunlarına 

staj yeri ve iş 
bulma, kariyer 

planlaması 
yapma 

konularında 
danışmanlık 

yapmak üzere 
Mezunlar 

Koordinatörlüğü 
bünyesinde İŞKUR 

İrtibat ofisi
oluşturuldu.

Mezunların birbirleriyle, üniversiteyle ve 
öğrencilerle olan ilişkilerini nitelikli ve 
sürekli kılmak; mezunlara iş ve kariyer 

danışmanlığı konusunda destek olabilmek amacı ile 
çalışmalarına devam eden OMÜ Mezunlar Koordina-
törlüğü tarafından, üniversite  ile kamu kurumları ve 
sanayi  işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir toplan-
tı gerçekleştirildi.

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü’nün organi-
zasyonunda yapılan toplantıya, Samsun Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ 
SİGEM) ve OMÜ Öğrenci Konseyi katıldı. Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu başkanlığında 
yapılan toplantıda, üniversite ile kamu kurumları ve 
sanayi işbirliğinin OMÜ mezun ve mezun olma duru-
mundaki öğrencilerine yönelik olarak geliştirilmesi, 
işbirliği kültürünün bu doğrultuda sağlanarak ortak 
stratejiler belirlenmesi hedeflendi. 

Öğrencilere ve mezunlara iş ve kariyer  konusun-
da verilecek destekte, üniversite ile kamu kurumları 
ve sanayi  işbirliğinin çok önemli sinerji yarattığını 
belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, öğrencilerin 
nitelikli staj yapabilmeleri, mezunların da alanlarına 
yönelik etkin istihdam olanaklarının oluşturulması 
için, konunun tarafları olan kurumlarla yapılan isti-
şarelerin yararlı sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. 

Samsun İŞKUR  İl Müdür Yardımcısı Ayhan Keleş 
ise, 2013 yılı Ekim ayı itibariyle  imzalanan işbirliği 

protokolü ile OMÜ öğrenci ve mezunlarına, İŞKUR İş 
ve Meslek Danışmanları tarafından, staj yeri, iş bul-
ma ve kariyer planlaması konusunda danışmanlık 
yapmak; işgücü piyasası, iş arama becerileri, müla-
kat ve görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi 
konularda rehberlik hizmeti vermek amacı ile OMÜ 
Mezunlar Koordinatörlüğü bünyesinde İŞKUR İrtibat 
ofisinin oluşturulduğunu ifade etti.

OMÜ SİGEM adına konuşma yapan Öğr. Gör. 
Eyüp Demir, üniversite ile sanayi ve iş dünyası ara-
sında var olan işbirliğinin yaygınlaşmasının önemli 
olduğunu vurguladı.

Toplantıda, OMÜ Öğrenci Konseyi adına söz alan 
Serkan Eren Sabrioğlu, bundan sonraki süreçte neler 
yapılabileceği konusunda öğrenci konseyi üyeleri ve 
akademik birim temsilcileri ile bir dizi toplantılar ya-
pılarak görüş,  öneri ve taleplerini sunacaklarını dile 
getirdi.

OMÜ Mezunlar Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yakup 
Keskin ise OMÜ’lü ruhunu yaşatabilmek, mezunla-
rın kendi aralarında ve üniversite ile iletişimini sür-
dürmek ve böylelikle daha nitelikli iş gücü oluşma-
sına vesile olmak amacıyla kurulan OMÜ Mezunlar 
Koordinatörlüğü’nün İŞKUR ile başlattığı işbirliğinin, 
diğer paydaş kurumlarla da daha da genişleyerek 
artacağının umudunu taşıdıklarını ifade etti. Keskin, 
hedeflerinin, alanlarında eğitim alarak uzmanlık ka-
zanan genç nüfusun, bilgi ve birikimlerini en yararlı 
şekilde kullanabilmelerinin önünü açmak olduğuna 
dikkat çekti. 

İş ve kariyer konusunda öğrencilere büyük 
destek

“ Üniversite ile iş dünyası arasında var 
olan işbirliği yaygınlaşmalı “
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KURUMSAL DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Akademik 
Değerlendirme ve

Kalite Geliştirme
Kurulu (ADEK) 

tarafından
düzenlenen

Kurumsal 
Değerlendirme 

Toplantısı İlahiyat 
Fakültesi Konferans 

Salonu’nda
düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu başkanlığında düzenlenen Akademik Değerlendirme ve 

Kalite Geliştirme Kurulu ( ADEK ) toplantısına, akademik ve idari birimlerin kalite geliştirme ekiplerinin 
başkanları, başkan yardımcıları ve ekip üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, ‘’ADEK 
olarak eğitim, öğretim ve idari alanda öncelikle iyileştirilmesi gereken alanlar 
tespit edildi. Her fakülte, yüksekokul ve birim bazında üniversitemiz stratejik 
planı da dikkate alınarak bu konuların irdelenmesi gerekmektedir. Temennimiz 
ve beklentimiz; her birimde kalite geliştirme ve izleme ekiplerinin kendi biri-
minde özellikle tespit edilen alanlarda iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirme-
leridir” dedi.

Toplantıda, ADEK Birim Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yakup Keskin; İyileştirilecek Alan, İyileştirme Konusu, 
İyileştirme Hedefi, Faaliyet Sorumlusu, Planlanan Faaliyetler, Bütçe, Başlangıç ve Bitiş Tarihi, Değerlendirme 
ve Rapor Yazımı konularında bilgi verdi. OMÜ’nün gelişimi için ADEK’in önemine dikkat çeken Keskin, “ADEK 
sayesinde öz değerlendirmemizi yaparak üniversitemizin vizyonuna ulaşması için bu toplantıları düzenle-
mekteyiz. Özellikle üniversitemiz uluslararasılaşma konusunda önemli mesafedeler katetmiştir’’ İfadelerini 
kullandı.
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“OMÜ uluslararasılaşma konusunda önemli mesafeler katetti”

ADEK toplantısında konuşan Uzman Aysun Karaca Yalçın, kurumsal öz değerlendirme çalışmaları 
sürecinde meydana gelen problemlere vurgu yaptı. Yalçın, “Bundan sonraki çalışmalarımızda öz de-

ğerlendirmemizi yapıp çalışmalarımızın performansını artırmalıyız’’ dedi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesine 2013-2014 öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen, 
Gazi, Çanakkale Onsekiz Mart, Hacettepe ve Sakarya Üniversitesi gibi 21 farklı üniversiteden gelerek öğrenime başlayan 
101 öğrenci için tanıtım programı düzenlendi. Program kapsamında öğrencilere OMU Farabi Kurum Koordinatörü Prof. 

Dr. Sevilhan Mennan tarafından, Samsun ve OMÜ tanıtıldı. Öğrencilerin, öğrenimlerine Güz dönemi veya Güz ve Bahar dönemle-
rinde üniversitemizde devam edecekleri belirtildi.

Farabi Öğrencileri için Tanıtım Programı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI’NDA 
LİDER ÜNİVERSİTE: OMÜ

Çok sayıda akademik ve idari personel 
ile öğrencilerin katıldığı toplantıda Fa-
rabi ve Mevlana Kurum Koordinatörü 

Prof. Dr. Sevilhan Mennan, değişim programları 
hakkında önemli bilgiler verdi.

Mennan yaptığı konuşmada, “Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından, ‘Akademik Değişim 
Programları’ olarak da adlandırılan Farabi ve 
Mevlana Değişim Programları; bölgesini, ülkesi-
ni, dünyayı daha iyi tanımak, kendine güvenen, 
rekabet duygusu güçlü, küresel bilinç ve sorum-
luluk duygusuna sahip öğrencilerin gönüllülük 
esasına dayanan ayrıca karşılıksız burs imkânı 
sağlayan bir akademik süreçtir” dedi. 

Farabi Değişim Programının 2009 yılından 
bu yana OMÜ’de faaliyette olduğunu belirten 
Mennan, “81 üniversite ile anlaşma sağlanmış 
ve toplamda 735 öğrenci değişime katılmıştır. 
2013-2014 akademik yılında başlamış olan Mev-
lana Değişim Programı’yla üniversitemiz farklı 
ülkelerdeki 35 üniversite ile anlaşma yapmış ve 
böylece OMÜ Mevlana Değişim Programı’nda 

lider üniversite konumuna gelmiştir” diye konuştu. Mennan, yalnızca öğrencilerin değil, akademik personelin de bu programlardan 
yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Mevlana 
Değişim Programı 

ile ilgili toplantı 
OMÜ Ziraat 

Fakültesi Fahrettin 
Tosun Konferans 

Salonu’nda 
düzenlendi.

TOPLANTI
TOPLANTI
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Proje Koordinatörü ve OMÜ Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Ahmet Mutlu projenin önemi-
ne değinerek, “Gelişmişliğin en önemli 

ölçütlerinden olan demokrasi ve insan haklarının 
siyasal ve toplumsal politikalarla geliştirilmesi süre-
cinin, eğitim politikalarıyla da desteklenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu anlayışla, Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen De-
mokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe 
Programı’na Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nce bir 
proje sunulmuştur. ÜNİ-GEP (Üniversite Öğrencile-
rinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştime 
Projesi) adını taşıyan proje hibe almaya hak kazan-
mış ve 28 Haziran 2013 tarihinde Merkezi Finans ve 
İhale Birimi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında 
hibe sözleşmesi imzalanmıştır” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin proje yürütücü-
sü ve Hitit Üniversitesi’nin de proje ortağı olduğu 
ÜNİ-GEP’in 15 Ağustos 2013 tarihi itibariyle uygu-
lanmaya başladığını söyleyen Mutlu, “Projenin he-
def grupları, OMÜ’den 100 ve Hitit Üniversitesinden 
de 50 öğrenci olmak üzere, toplam 150 üniversite 
öğrencisidir. 12 ay sürecek olan proje kapsamında 
demokrasi ve insan haklarına yönelik çeşitli eğitim-
ler verilecek ve halka da açık olan ‘Üniversitelerde 
Demokrasi ve İnsan Haklarıyla İlgili Olanaklar, Fır-
satlar ve Sorunlar’ adlı bir panel düzenlenecektir. 
İnteraktif nitelikli eğitimler, bilgisayar destekli ola-
rak ve uzaktan eğitim modeliyle verilecektir. Uzman 
akademisyenler tarafından verilecek olan eğitimler, 
uzaktan eğitim konusunda Türkiye’de en etkili ku-
rumlardan birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından gerçek-
leştirilecektir. Eğitim sonunda katılım sertifikası ve-
rilecektir” diye konuştu.

ÜNİ-GEP’in genel hedefi hakkında düşüncelerini 
dile getiren Mutlu, “ÜNİ-GEP’in amacı üniversiteler-
de demokrasi ve insan hakları kültürünün gelişme-
sine ve topluma duyarlı, aktif yurttaşların yetiştiril-
mesine katkı sağlamaktır. Projenin özel hedefleri ise 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Hitit Üniversitesinde 
toplam 150 öğrencinin demokrasi ve insan hakları 
bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, her iki üniver-
sitede demokratik vatandaşlık ve insan hakları ko-
nusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda işbirliği 
ile diyaloğu artırmaktır” ifadelerini kullandı.

ÜNİ-GEP’in uygulanmasıyla, insan hakları ve 
demokrasi konusunda öğrencilere sadece bilgi ak-
tarımıyla yetinilmeyeceğini belirten Mutlu, “Ayrıca 
öğrencilere hoşgörülü davranma, tutum ve eleştirel 
düşünme becerisi kazandırma ile düşüncesini ifade 
edebilmesi geliştirecek yöntemler kullanılacaktır. 
Böylece üniversite öğrencileri arasında demokrasi 
ve insan hakları bilincinin artmasına ve bu değer-
lerin birer davranışa dönüşmesine, öğrencilerin her 
türlü farklılığı doğal karşılamalarına yönelik bilinç 
geliştirmelerine katkı sağlanmış olacaktır. Proje ile 
erkek, kadın ya da engelli tüm üniversite öğrencile-
rinin talep ve sorunlarını daha kolay ifade etmeleri-
ne, mezun olduktan sonra toplumda demokrasi ve 
insan haklarına uygun davranışlar sergilemelerine, 
emeğe ve konuşma hakkına saygının geliştirilme-
sine ve öğrencilerin ‘birey’ olmaları sürecine katkı 
sağlanacaktır” dedi.

UZEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk ise 
tüm Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin pro-
jeden yararlanması için çalışmalar yapmayı planla-
dıklarını söyledi. 

ÜNİ-GEP BASINA TANITILDI

Avrupa 
Birliğine başvuran 

600 proje 
arasından seçilip 

onaylanan 30 
projenin içinde yer 

alan “Üniversite 
Öğrencilerinin 
Demokrasi ve 
İnsan Hakları 

Bilincini Geliştirme 
Projesi (ÜNİ-GEP)” 

basına tanıtıldı.
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150 üniversite öğrencisine demokrasi ve 
insan hakları eğitimi

“ÜNİ-GEP’in amacı demokrasi ve insan 
hakları kültürünün gelişmesine katkı 

sağlamak”
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Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 

ve Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü 
tarafından OMÜ’nün 

ev sahipliğinde 
düzenlenen “III. 

Sulak Alanlar 
Kongresi” Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

SULAK ALANLAR KONGRESİ

Kongreye, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Karatekeli, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dür Yardımcısı Sabri Kiriş, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, OMÜ Rektör Yar-
dımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kenan Şara, Bafra 
Belediye Başkanı Zihni Şahin, farklı üniversitelerden öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan OMÜ Öğretim Üyesi Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, “Kongremizi Kızılırmak ve Yeşilırmak’a sahip 
Samsun’da yapıyoruz. Ülkemizdeki sulak alanlarla ilgili bilgiyi artır-
mak istiyoruz. Sulak alanlar konusunda çalışma yapan tüm insanları 
bir araya getirmek istiyoruz. Kızılırmak Deltasını tanıtıp yaşatmak da 
bir diğer amacımızdır. Ana temamız doğa bilim ve insan ilişkileridir. 
Kongremizde, 78’i sunulu, 62’si de poster olmak üzere 140 makale 
sunulacaktır” şeklinde konuştu.

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Emin Karaman yaptığı ko-
nuşmada, “Bu kongreyle, bilim adamlarımızla saha çalışanlarının 
yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini ve özellikle Kızılırmak 

Deltası’nda bulunan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, sulak alanlar hakkında en yeni bilgi ve bul-
guları paylaşmayı hedefledik” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yaptığı konuşmada,  “Bu kongrenin şehrimizde ve üniversitemizde yapı-
lıyor olmasından gurur duyuyorum. Kurumlar arası ortak bir çalışma olmasının yanında kongrenin bir diğer 
özelliği de multidisipliner olmasıdır. İnsanoğlu güdüleri ve genetik davranışları dışında bilgi üretip biriktirme-
ye başladığında kendini tabiattan ayırdı ve sonra tabiata tahakküm etmeye başladı. Dünya yok oluyor cümle-
lerin sebebi de yine insanoğludur. Tabiatın yok olduğunu fark ettiğinde de insanoğlu tabiatı düşündüğünden 
değil de çocuklarımız tabiatsız kalmasın diye tekrar bir özen içine girdi. Hırsımıza gem vurmaz ve en son limite 
varmaya çalışırsak, bugün korumaya çalıştığımız doğayı bir daha bulamayız. Kızılırmak Deltası ülkemizin ve 
şehrimizin çok büyük bir zenginliğidir” dedi.
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“Hırsımıza gem vurmazsak, korumaya çalıştığımız doğayı bir daha bulamayız”

KONGRE
KONGRE
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III. Sulak Alanlar Kongresi, yapılan atölye çalışm-
ları ile sona erdi. Kızılırmak Deltası Kış Cenneti Zi-
yaretçi Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren 

atölye çalışmalarına, Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Kemal 
Ayan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Atölye çalışmalarının birinci gününde eğitici Özden 
Sağlam tarafından “Doğada Kuş Fotoğrafçılığı” başlık-
lı eğitim verildi. Çalışmaların ikinci gününde ise İsveç 
Linköpings Üniversitesinden Anders Szczepanski tara-
fından “Eğitimde Mekân Dışı Aktivite Örnekleri” başlıklı 
eğitim verildi. Eğitimler sonunda katılımcılar sertifika 
aldılar.

Sulak Alanlar Kongresi Atölye Çalışmaları 
ile Son Buldu
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Dünyanın büyük çevre tahribatlarıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Kiriş, “Bunların bir kısmı geri dönüşü ol-
mayacak şekilde oldu. Ülkemiz doğa koruma konularında tüm uluslararası sözleşmelere 
taraftır. Sulak alanlar büyük önem taşımalarının yanı sıra ülke ekonomisine çok katkı sağ-
layan alanlardır. Sulak alanların korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde iletile-
bilmesi için bizlere büyük sorumluluk yüklenmektedir. Ülkemiz sulak alanlar bakımından 
Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli alanlarından biridir. Uluslararası öneme sahip 135 
sulak alanımız vardır” dedi. 
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Vali Yardımcısı Mehmet Ali Karatekeli ise, korunması gereken değerlerin başında su-
lak alanlar  olduğunu ifade ederek, “Ancak çevreyi bir bütün olarak düşünmek gerekir. 
Birini korumaya çalışırken diğerlerini ihmal edersek sonunda hiçbirini koruyamadığımızı 
anlarız. Sanayileşirken çevreyi koruyabileceğimizi düşünüyorum. Yapılması gereken tek 
şey sanayi yatırımlarıyla çevre koruma faaliyetlerinin eş zamanlı yapılmasıdır. Birbirinin 
hasımı gibi görünen bu ki sektörü hısım haline getirebiliriz” şeklinde konuştu.

3 gün süren kongrenin açılış töreni, plaket töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

Anders Szczepanski, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlunu makamında zi-
yaret etti. Doğa eğitimi konusunda işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Szczepanski, 
Linköpings Üniversitesinde bulunan doğa eğitim merkezinin bir benzerinin de OMÜ’de 
kurulabileceğini kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlunu da işbirliğine açık olduklarını, böyle bir projenin OMÜ’de hayata geçme-
sinden mutluluk duyacaklarını söyledi.

KONGRE
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11. Ulusal 
Ekoloji ve Çevre 
Kongresi OMÜ 

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 

düzenlendi. 

ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ

KONGRE
KONGRE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesinin ortaklaşa düzenlediği ulu-
sal kongreye 55 üniversiteden 200 bilim insanı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı, OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Fergan Karaer, 
dünyanın çevre problemleri bakımından kötü bir hale doğru gittiğine dikkat çekerek, “Biyoçeşitliliğin korun-
ması tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu sorunun çözülmesi için her kişinin üzerine düşen görevi yapması 
gerekmektedir. Kıtasal özellik gösteren ve çok zengin bir biyoçeşitlilik içeren ülkemizin biyoçeşitliliğini tarihin 
akıl defterine iyi şekilde yazmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak gerekir” dedi. 

 
Kongre ikinci Başkanı Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi Üyesi Prof. Dr. Dinçer Ayaz’ın konuşmasının 

ardından söz alan, Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr. Deniz Engin, konuşmasında, çevre bilin-
cinin oluşturulmasında eğitimin rolüne vurgu yaptı.

Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Alev Haliki Uztan 
ise, küresel kirliliğin ve küresel ısınmanın dünyayı tehdit ettiğini 
belirterek,  “Biyoloji hayata dair her şeydir. Doğayı ne kadar tah-
rip edersek bir gün mutlaka intikamını alıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmasında ekolojik dengenin önemine değinen Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz, “Dünya kaynakları dünya için yeterli ancak dengeyi 
kurmak, israf etmemek kaydıyla. Geri dönüşüm, geri kazanım 
önemli bir konu. Bunun bizdeki karşılığı; yiyin, için, israf etme-
yin, yani yok etmeyin. Biz bunu maalesef deneme yanılma yön-
temiyle yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İnsanoğlunun doğaya hükmetme hırsının felsefi olarak 
‘yabancılaşma’ diye adlandırılan bir duruma yol açtığını ifade 
eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Bu hırs , diğer taraftan da 
dünyanın kirlenmesine, yok olmasına neden oldu. Ben bu işin 
‘çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakalım’la çözüleceğine 
inanmıyorum. Asıl mesele bir böceğe ya da bir ağaç dalına ‘kı-
yamamak’ duygusunu içimizde canlı tutmakla ilgilidir. Bu duy-
guyu canlı tutarsak insana da kıyamayız” dedi. Bilginin ancak 
yaşayarak ve tecrübe ederek tutum haline geldiğini belirten 
Akan, “Üniversitelerin en önemli amacı bilim üretmek ve yay-
maktır. Bilim üretiminin önünde hiçbir engelin, hiçbir kısıtlama-
nın bulunmaması gerekir. Üniversitelerin de bu bilgiyi sürekli 
yayması gerekir. Bu nedenle bizim üniversitemizde de bu tür 
bilimsel faaliyetlerin olmasından dolayı gerçekten çok memnu-
num. Üniversitemize geldiğiniz için teşekkür ediyor, başarılı, verimli bir kongre diliyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Fergan
Karaer

Prof. Dr. Dinçer Ayaz Doç. Dr. Alev Haliki
Uztan 

Kongrenin açılış programının 
sonunda, Ege Üniversitesi Fen 

Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Ayla Öber Temizer’i anma prog-
ramı düzenlendi ve Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan da, Türkiye Biyologlar 
Derneği İzmir Şubesi Başkanı Deniz 
Engin’e katkılarından dolayı plaket 

verdi. 

“ Asıl mesele kıyamamak duygusunu
canlı tutmak ”
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Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salon’da düzenlenen “Çok-
lu Bilgi Türleri için Bir Arayış: Mimarlık ve Kentbilimde Tasarım ve Eleştirel 
Sorgulama” başlıklı  seminerin açılış konuşmasını Mimarlık Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Derya Oktay yaptı. Oktay, mimarlık bölümünün yeni eğitime 
başladığı dikkate alındığında, seminerin konusu olan mimarlık, kentbilim 
ve diğer ilintili alanlar arasındaki etkileşimin ve çoklu bilgi türlerine olan 
ihtiyacın öneminin daha eğitimin en başında öğrencilerin dikkatlerine geti-
rilmesinin çok yararlı ve anlamlı olduğu dile getirdi.

Prof. Dr. Ashraf M. Salama, yaptığı konuşmada, çağdaş mimarlık ve 
kentsel tasarımın karşı karşıya kaldığı dramatik değişimlerin, farklı bilgi tür-
lerine olan taleple birlikte daha da belirgin hale geldiğinin altını çizdi. Sala-
ma, mimarın daha anlamlı çevreler oluşturma doğrultusunda, kültürel ve 
fiziksel bağlamda, farklı bilgi türlerinin araştırmasının önemini, dünyadan 
ve kendi eğitim deneyimlerinden örnekler vererek açıkladı.

Seminere, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, Mimarlar Odası Başkanı Selami Özçelik ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda Samsun’lu mimar 
katıldı. Türkçe tercümeli olarak İngilizce gerekleştirilen seminerin sonunda-
ki tartışma oturumunda, çok sayıda soruya yanıt arandı. 

SEMİNER
SEMİNER

Uluslararası 
mimarlık camiasının 
saygın isimlerinden, 

Qatar Üniversitesi 
Mimarlık ve Kent 
Planlama Bölüm 

Başkanı Prof. 
Dr. Ashraf M. 

Salama, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Mimarlık 
Fakültesinin konuğu 

oldu. 

OMÜ ASHRAF  SALAMA’YI
AĞIRLADI
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Prof. Dr. Ashraf M. Salama’ya Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından plaket taktim edildi. 
Salama, etkinlik öncesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay ile birlikte Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebici-

oğlu da eşlik etti.
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SEMİNER
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Seminere, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Ulus-
lararası İlişkiler Öğrenci Konseyi Akademik Danışman Vekili 
Yrd. Doç Dr. Salih Kesgin, Tahran Üniversitesi Girisimcilik Fa-

kültesi Dekanı Dr. Mohammad Reza Zali, Dekan Yardımcıları Prof. Dr 
Yadollah Farsi, Dr. Behrouz Zarei ve Dr. S. Reza Hejazi, Öğretim Üyeleri 
Dr. GHanbar Elyasi, Dr. Babak Ziyae, Phd Asistanları Aidin Salamza-
deh, Yasar Salamzadeh ve öğrenciler katıldı. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç Dr. Salih Kesgin, Türki-
ye ile İran’ın ikili ilişkilerinde, özellikle son yıllarda olumlu yönde geliş-
me kaydedildiğini belirterek, “İkili siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel 
ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular iki ülke ilişkilerinde 
sürekli gündemde olan ve ele alınan konulardır. Bu çerçevede, kültür 
haftaları, film haftaları gibi karşılıklı olarak gerçekleştirilen faaliyetler-

le iki ülke halkının yakınlaşmaları amaçlanmakta. Üniversiteler, müzeler, kütüphaneler ve sivil toplum 
örgütleri arasında geliştirilen ilişkilerle de iki toplum 
arasında daha sağlam temeller oluşturulmaya gayret 
edilmektedir. Bu kapsamda düzenlenen girişimcilik kav-
ramı eksenindeki toplantının iki ülke ilişkileri açısından 
önem arz etmektedir” dedi.

Konuşmanın ardından, Tahran Üniversitesi Girişimci-
lik Fakültesi Dekanı Dr. Mohammad Reza Zali seminer 
verdi.

İran ve Türkiye 
arasındaki iktisadi 

olanaklardan 
en iyi şekilde 

yararlanmak ve 
her iki ülkenin genç 

nüfusuna girişimcilik 
konusunda bilgi 

vermek amacıyla 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

seminer düzenlendi.

OMÜ’DE TÜRKİYE VE İRAN EKONOMİ 
İŞBİRLİĞİ
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Seminerin ardından Yrd. Doç. Dr. Salih Kesgin,
Dr. Mohammad Reza Zali’ye plaket takdim etti.
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AYDA 10 DAKİKA İLE BİR ÖMÜR 
SAĞLIK

Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un 
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve 
“Ayda 10 Dakika ile Bir Ömür Sağlık” 

sloganıyla yürütülen “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” 
faaliyetleri kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversi-

tesinde görev yapan kadın personele yö-
nelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Top-
lantıya, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın 
eşi Uzman Dr. Ayşen Akan ve öğrenciler 
de katıldı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen bilgilendirme toplantısının açılışında 
konuşan Hülya Aksoy, başta meme kanseri ol-
mak üzere tüm kanser türlerinde erken teşhisin 
ve farkındalığın önemine değinerek, “Biz kadın-
lar bu konuyu biliyoruz ama uygulamada bazı 
eksikliklerimiz var. Kendi kendine meme mua-
yenesi çok güncel bir konu. Bu konu her yerde 
konuşuluyor, hepimiz biliyoruz. Ama her yerde 
konuşuluyor olmasına rağmen çoğumuz bunu 
yapmıyoruz. Ben görev yaptığımız illerde yakla-
şık 11 senedir bu projeyi yürütüyorum. Başlama-
dan önce bu konuyu bildiğim halde bazı şeyleri 
yapmadığımın çok net olarak farkındayım. Biz 
bu proje ile kadın sağlığı konusunda bir farklılık 
oluşturmak, kadınlarımızın kendi kendine meme 
muayenesini her ay düzenli olarak yapmasını is-
tiyoruz” dedi.

Aksoy’un ardından söz alan Samsun Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi KETEM Sorumlusu Uzman Dr. Emine Akyazıcı ise konuşmasında, katılımcılara bir sunum yaptı. 
Akyazıcı sunumunda; kadınların en sık karşılaştığı sağlık sorunları, sağlığı koruyacak basit ama etkili çözüm 
yolları, sorunlarda başvurulması gereken merkezler, kanserin nedenleri ve önleme yöntemleri, meme kanse-
ri, rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve menopoz konularına değindi.

Samsun 
Valiliği ve İl 

Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğiyle yürütülen 
Kadın Sağlığı Eğitim 
Projesi kapsamında 

eğitim semineri 
verildi.
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Seminer sonrası  Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan’ın eşi Uz. Dr. Ayşen Akan
tarafından Proje Koordinatörü Hülya 

Aksoy’a çicek ve plaket takdim edildi.
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GASTROENTEROPANKREATİK 
NÖROENDOKRİN TÜMÖR

SEMPOZYUMU
Ondokuz 

Mayıs 
Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Mavi Salon’da 

GEP NET
Sempozyumu 

düzenlendi 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endokrino-
loji bilim dalından Prof. Dr. Ramis Çolak, 

gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörleri 
(GEP NET) giderek daha sık tanı konulan ve tedavi 
edilebilen patolojiler olduğunu belirterek, “Gast-
roenteropankreatik nöroendokrin tümörler genel 
gastrointestinal semptomların yanı sıra özgün ve 
geniş spektrumlu klinik tablolara yol açabilen has-
talıklardır. Temel bilgiler, klinik özellikler, labora-
tuar bulgular, patolojik tanı, radyolojik ve nükleer 
tanı yöntemleri medikal ve cerrahi tedavi girişim-
sel radyoloji ve radyonükleid tedavi yöntemleri ile 

multidispliner olarak takip edilmesi gereken hastalıklardır” dedi.

Türkiye’de bu hastalık grubunun ünitelerde birbirinden bağımsız olarak takip edildiğini ve bu duru-
mun tanı ve tedavide aksamalara yol açtığını vurgulayan Çolak, “Bu nedenle uzun dönem düzenli takipleri 
sürdürülememektedir. Bu gerçekten hareketle yaklaşık bir yıl kadar önce Endokrinoloji, Gastroenterolo-
ji Onkoloji, Genel Cerrahi, Patoloji, Nükleer Tıp, Radyoloji bilim dallarının değerli hocalarının katılımıy-
la Nöreondokrin Tümör Konseyi oluşturuldu. Yaklaşık bir yıldır düzenli bir şekilde nöroendokrin konsey 
yapılmaktadır. Bu katılım ve ciddiyetle ulusal bazda yapılan bir kaç nömendokrin konseylerden birini 
oluşturmaktadır. Bu konseyin belki farkındalığı arttırmasına bağlı olarak bir yıl içerisinde nörüendokrin 
tümör tanısı konan hasta sayısında belirgin bir artış dikkati çekmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak hem 
bölgemizde nöroendokrin tümör farkındalığının artırılması, hem de konu ile ilgili bilgi ve deneyimlein 
paylaşılması amacıyla böyle bir toplantının yapılmasına karar verildi. Bugün yapmakta olduğumuz toplantı 
konu itibariyle bölgemizde ilk, kapsam itibariyle de ulusal bazda önemli toplantılardan birisidir” şeklinde 
konuştu. 

Toplantıda, Samsun, Trabzon, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum illerinden iç hastalıkları, endokronoloji, 
gastroenteroloji, onkoloji, genel cerrahi patoloji radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarından oluşan geniş bir 
katılımcı kitlesi yer aldı.
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SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ve 

Türk Algoloji (Ağrı) 
Derneği işbirliği 

ile düzenlenen 
eğitim toplantıları 

kapsamında 
“Nöropatik Ağrı 

Sempozyumu” 
gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinde düzenlenen toplantının birinci 
gününde nöropatik ağrı ile ilgili konular 

tartışıldı. İkinci günde ise, nöropatik ağrısı olan sekiz 
hastaya ameliyathane koşullarında girişimsel ağrı 
tedavisi uygulandı. Tüm uygulamaların görüntüleri 
eşzamanlı olarak toplantı salonuna aktarılarak katı-
lımcılarla paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Algoloji Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Fuat Güldoğuş şunları kaydetti: 
“Nöropatik ağrı, beyin ve vücudumuzdaki sinirlerin 
bir kısmının zedelenmesi veya fonksiyonunun bo-
zulması ile ilgili bir ağrıdır. Vücudumuzdaki sinirlerin 
zedelenme nedenleri çok çeşitlidir. Bunlar arasında; 
sinirin yaralanması, kan dolaşımının bozulması, si-
nirin kemikler veya kaslar arasında sıkışması, bel ve 
boyun fıtığına bağlı sinirin bası altında kalması, nev-
raljiler, fantom ağrısı, kanser ya da kanser tedavisine 
bağlı gelişen sinir zedelenmeleri sayılabilir. Ayrıca 
beyinde zedelenmeye yol açan inme, omirilik ya-
ralanmaları, multipl skleroz, sara gibi hastalıklar ve 
beyin tümörleri nöropatik ağrı nedenlerindendir.”

Nöropotik ağrının tedavisinde öncelikle ağrının 
hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin 
hedeflendiğini belirten Güldoğuş şöyle konuştu: 
“Nöropatik ağrı, ilaçlı ve ilaçsız teknik tedavilerle 
izlenir. İlaca cevap vermeyen orta-şiddetli derece 
ağrısı olan hastalar için, zedelenerek ağrı yapan si-
nire iğne ile özel tekniklerle ulaşarak ilaç verilebilir. 
Ayrıca sinire ulaşıldığında, sinir ısıtılabilir. Radyofre-

kans denen özel cihazlarla yapılan tedaviler uygula-
nabilir.” Çok ağrısı olan hastalar için omurilik pili ta-
kılmasına yönelik özel bir tedavi yöntemi olduğunu 
vurgulayan Güldoğuş sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu 
tedavi ile omirilik üzerine elektrik kabloları yerleşti-
rilir. Bu elektrik kabloları, hastanın karın bölgesinde 
deri altına yerleştirilen bir pile bağlanarak tedaviye 
başlanır. Pil, kablolar aracılığı ile omirilik bölgesine 
ayarlanan miktarda sürekli elektrik verir. Elektrik ile 
ağrıların yolu beyine ulaşmadan omirilik seviyesinde 
kesilir. Dolayısıyla hasta ağrı hissetmez. Bu tedavi, 
etkili fakat ileri teknolojisi nedeniyle maliyeti yüksek 
ve uygulama için deneyim gerektiren teknik bir te-
davi yöntemidir.”

Ağrı tanı ve tedavisinin birçok bölümü ilgilendir-
mesi nedeniyle başarılı tedaviler için birlikte çalış-
mak gerektiğini ifade eden Güldoğuş, “Ağrı ile ilgili 
eğitim toplantıları, tüm hekimlere açık ve tartışılır 
hale getirilmelidir. Türk Algoloji Derneği öncülüğün-
de yapılan ağrı eğitim toplantıları 2014 yılında da 
sürdürülecektir” dedi.

OMÜ’DE İNTERAKTİF NÖROPATİK 
AĞRI SEMPOZYUMU

 Prof. Dr. Fuat Güldoğuş

“ Öncelikli hedef, ağrıları hafifletmek 
olmalı ” “ Başarılı bir tedavi için hekimlerin ortak 

çalışması önemli”
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Samsun Tabip 
Odası

tarafından
düzenlenen “4. 

Genişletilmiş
Hekim

Çalıştayı”
OMÜ’de

gerçekleşti. 

GENİŞLETİLMİŞ HEKİM ÇALIŞTAYI 
OMÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

OMÜ Tıp Fakültesi 
Pembe Salon’da 
düzenlenen çalış-

taya, OMÜ Rektör Vekili Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu, İl Sağ-
lık Müdürü Dr. Yusuf Köksal, 

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Hasan 
Rıza Aydın, Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ertan Uzun, OMÜ Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, OMÜ Tıp Fakülte-
si Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Samsun Tabip Odası 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, dekanlar ve öğretim üye-
leri katıldı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Samsun Tabip Odası Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Sağlıkta dönüşüm, hekimleri 
derinden etkiledi. Sağlıkta dönüşüm adı altında yapılanlar uygu-
layanları, hastaları memnun etti. Ancak bu dönüşümün başarısın-
da en büyük katkısı olan hekimler, sağlıkta dönüşümün mağduru 
oldu. Bu dönüşüm, hekimlerin hayatlarını alt üst etti ve bu uy-
gulamalar sanki hekimler sistemin içinde değilmiş gibi planlandı. 
Sonuç itibariyle mesleğine küsmüş, defansif tıp uygulayan, mut-
suz, çocuğunu hekim yapmak istemeyen hekimlerin oranı yüzde 
90’lara ulaştı. Sağlıkta dönüşümün hekim ayağı eksik kaldı. Bu ça-
lıştayda çıkan sonuçlara ilgililerin kulak vermesini istiyoruz. Ama-
cımız üzümü yemek, bağcıyı dövmek değil. Sağlıkta dönüşümde 
hekimler geri bırakıldı. Sağlık Bakanlığı sağduyulu hekimlerin söy-
lemlerine kulak versinler” dedi.

Hekimlerin ağır iş yükü altında çalıştıklarını belirten OMÜ 
Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ise, “Gerçekten çok 
önemli bir konu üzerinde bir aradayız. Ben iki yıl önce de böyle 
bir konuşma yapmıştım. Aynı konuşmanın metni burada, tekrar 
size onu okuyabilirim, çünkü hiç bir şey değişmedi. Gördük ki 
sorunlarımız aynı şekilde devam ediyor. Kişisel görüşüm olarak 
şunu söyleyebilirim ki; bu uygulamalar bizim çalışma barışımızı 

bozdu. Belki hekimlere, az çalışılıyordu ya da çok çalışılıyordu 
gibi eleştiriler yapılabilir. Ama şu anda çalışma barışı bozuldu. Az 
alan da memnun değil, çok alan da memnun değil. Aynı zamanda 
idareci kimliğimle de burada konuşmaktayım. İdareci olarak da  
memnun değiliz. Çünkü birçok sorunla karşı karşıyayız. Çözmek 
durumundayız” şeklinde konuştu. 

Sağlıkta dönüşüm uygulamalarını antibiyotik direnci örneği 
üzerinden irdeleyen Leblebicioğlu, “Enfeksiyondan örnek ve-
rirsem; antibiyotik direnci diye çok önemli bir sorunumuz var. 
Antibiyotik direncini çözmek için ne yapıyoruz? A antibiyotiğine 
direnç gelişince, B antibiyotiğine geçiyoruz. B antibiyotiğini çok 
fazla kullanınca, bu sefer C antibiyotiğine direnç oluşuyor. Bunu 
da balon sıkma olarak adlandırıyorlar. Balonun bir tarafından 
sıkıyoruz, diğer tarafından şişiyor. Öbür tarafından sıkıyoruz, bu 
tarafından şişiyor. Ben bu performans sistemini de böyle yorum-
luyorum. Bir tarafından sıkıyoruz, bu tarafı memnun değil. Öbür 
tarafı sıkıyoruz bu taraf memnun değil. Yani çözmeniz mümkün 
değil” dedi.

 Yüksek Öğrenim Kurumunun, performans sistemi kurulduk-
tan sonra altı ay içerisinde performansla ilgili bir cetvel oluştur-
ması gerektiğini, iki yıl önceki konuşmasında vurguladığını ha-
tırlatan Leblebicioğlu, “2011 yılında bu cetvelin oluşturulması 
gerektiğini söyledik. 2013 yılındayız hala bu cetvelin hazırlıkları 
devam ediyor. Yani bu son dönemde bir sonuç alamadık. Tam gün 
yasası ile ilgili gerçekten üniversitelerde bir karmaşa yaşanmakta-
dır. Çünkü bir gün bir yazı geliyor, çalışamazlar deniyor. Bir gün 
bir yazı geliyor, evet çalışırlar, eğitime katılırlar deniyor. İki hafta 
önce bir yazı geldi, kesinlikle çalışamazlar ifadesi yer alıyordu. 
Böyle bir yönetimsel problemimiz var. Kavram karmaşası mevcut. 
Bütün bunların mutlaka bir plan dâhilinde çözümlenmesi gereki-
yor. Nerede sorun çıkarsa orayı düzeltiriz mantığı ile hareket edil-
diğinde sonuç alınamıyor” şeklinde konuştu.

   “ Sağlıkta dönüşümün hekim ayağı eksik kaldı ”

   “ Bu uygulamalar, çalışma barışımızı bozdu”

   “ Tam gün yasası ile üniversitelerde karmaşa
yaşanıyor”
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Leblebicioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri ya da sağlıkla ilgili fakülteler dışında öğre-
tim üyelerinin dışarıda çalışmalarıyla ilgili hiçbir engel olmamalı. Bu bir anayasal haktır. ‘Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 
öğretim üyelerinin dışarıda çalışmaması da bir anayasal haktır’ şeklinde bir anlayışla hareket edilmektir. Bu da herhalde dava konusu 
olacaktır diye düşünüyorum. Bu hafta içerisinde tam gün görüşmeleri yapılırken yasanın ilk 20 maddesi geçti. Ama hiçbir kanalda tam 
günle ilgili bilgiye rastlayamadım. Demek ki ya biz hekimler olarak durumu anlatamıyoruz, ya da bu konu o kadar ilgi çekmiyor. Böyle 
bir sorunumuz var. Karamsar bir tablo çiziyoruz ama bu çalıştay, bu sorulara cevap olabilir diye düşünüyorum.” 

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu’nun da konuşma yaptığı çalıştaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 21 Tabip 
Odası katıldı. Çalıştayda üniversite öğretim üyelerinin durumu, tam gün yasası, üniversitelerdeki sorunların çözüm önerileri, aile he-
kimlerinin sorunları, kamu hastaneleri birliklerindeki sorunlar ve hekime şiddet konuları ele alındı.

TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞTAYI 

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. Gülfem Bakan tarafından yü-
rütülen proje kapsamındaki Temiz Üretim Çalıştay’ı 

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’nda yapıldı 

Çalıştaya öğretim üyeleri proje kapsamında yer alan firma 
yetkilileri katıldı.

OMÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Arda-
lı, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Gülfem Bakan, Gebze İleri Teknoloji 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, OMÜ Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Cüce, Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfından Emrah Alkaya çalıştayda sunum yaptılar.

Açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Gülfem 
Bakan, “Temiz üretim; baştan sona üretim sürecinde minimum 
enerji, su, hammadde tüketimi ve minimum kirlilik ve atık ile 
üretim süreçlerinin gözden geçirilerek, firmanın rekabet gücü-
nün artırılması ve çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesini 
amaçlar. Çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde ‘temiz üretim’ 
kavramının bir ülkedeki gelişiminin genellikle konu üzerinde bir 
bilinç oluşturulması ile başlamış olduğu, üretim ve hizmet sek-
törlerindeki örnek uygulamaları da içeren kapasite oluşturma 
çalışmaları ile devam ettiği görülmektedir. Günümüzde, hem 
konunun stratejik önemi hem de ülkemiz sanayinin temiz üre-

tim danışmanlık hizmetleri ve AR-GE çalışmalarına duyduğu 
gereksinim hızla artmıştır. Ancak her yönüyle uygun şartların ve 
yeterli kapasite ve farkındalığın oluşmamış olması nedeniyle bu 
alandaki uygulamaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. 
Kısa süreli bu çalıştay ile üniversite ve özel sektör arasında işbir-
liğinin sağlanarak, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi ve 
transferi yoluyla bölgemizde bu alanda kapasite oluşturulmasını; 
böylece sanayi üretiminde rekabet ile çevreye duyarlılık arasında 
köprü kurulmasını amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Cüce, “Türkiye ve Avrupa Çevresel Mev-
zuat Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Bülent Keskinler, “Endüstrilerde 
Geri Dönüşüm, Su-Kimyasal Geri Kazanım Teknikleri” ve Emrah 
Aklaya, “Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamaları”  başlıklı sunum-
lar yaptılar. Çalıştay katılımcılara katılım belgesi verilmesiyle 
sona erdi.  
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OMÜ Yabancı 
Diller Eğitimi 

Bölümü İngiliz Dili 
Eğitimi Anabilim 

Dalı tarafından 
“Türkiye‘de Yabancı 

Dil Eğitiminde Eğilim 
Ne Olmalı?” konulu 

çalıştay
düzenlendi.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDEKİ 
EĞİLİMLER OMÜ’DE TARTIŞILDI

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalış-
taya, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Halis Ölmez ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Öğretmen Yetiştirme 
Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlilikleri Grup Başkanı Doç. Dr. 
Ali Yılmaz, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Mustafa Cora, çeşit-
li üniversitelerden öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı öğrencilerinin piyano ve şan dinletisinin ardından 
açılış konuşmasını yapan Düzenleme Komitesi Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Müfit Şenel, “Bölümümüz adı altında ilk kez böyle bir organi-
zasyon yapılıyor. Bu bize büyük gurur veriyor. Başta Rektörlüğü-
müz olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Nalan Kızıltan, “Çalıştay 7 temel başlık altında 
işlenecektir. İki gün sürecek olan çalıştayda yabancı dil eğitimin-
deki problemlere çözüm getireceğimizi düşünüyorum” şeklinde 
konuştu. 

Ulusal Yabancı Dil Çalıştayı’nın fikir babası ve Hacettepe Üni-
versitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Arif Sarıçoban ise, “Samsunlu olmaktan ve OMÜ 
diplomasına sahip olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ülkem 
için ne yapmalıyım? düşüncesiyle bunun gibi çalıştaylar düzen-
lemeye karar verdim. Bizler değerli hocalarımızın fideleriyiz ve 
yeşermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

 
Dünyanın her geçen gün çok hızlı bir şekilde ilerlediğini, ülke-

lerin buna ayak uydurmak zorunda olduğunu belirten” Samsun 
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Mustafa Cora, “Türkiye’nin durumu 
biraz ortada. Gayret ediyoruz ama standartlarımıza baktığımız-
da Mısır, Endonezya, Brezilya ölçüleriyle buluşturuluyoruz. Bazı 
konularda onlardan da iyiyiz ama bu yeterli değil. İlim üretme-
de dışarıya bağlılığımızı azaltmamız gerek. Bu, değerli hocaları-
mızın ve siz öğrencilerimizin görevidir. Muhasır medeniyetlere 

ulaşmak ve onu yakalamak hiçbir zaman hazır teknoloji almak 
değildir” dedi.

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeter-
lilikleri Grup Başkanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda ciddi problemler ol-
duğunu vurguladı. Yılmaz, yabancı dil öğretilirken konuşma or-
tamlarının daha çok artırılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

“Dil yarası derindir, çare bulunmaz” diyerek konuşmasına 
başlayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz ise çalış-
tayın bu yaraya çare olmasını ve başarılı geçmesini diledi.

Türkiye’de ingilizce öğrenmenin diğer ülkelere göre daha zor 
olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Türkiye’de 
İngilizce öğretemiyoruz. İnsan mecbur kalırsa öğrenir. Mecbur 
etmezseniz bu işi öğretemezsiniz. Diğer ülkelere baktığımızda 
ilkokul düzeyinde İngilizce eğitime başlıyorlar ve onlar gerçek-
ten bu işi öğreniyorlar. Biz İngilizceyi ilkokulda değil, ortaokulda, 
lisede öğretmeye kalkıyoruz” dedi. İngilizcenin neden bu kadar 
önemsendiği konusuna da değinen Akan, “Endülüs döneminde 
bilim en üst düzeyde İspanya’da yapılıyordu. Rönesans’ı başlata-
cak olan Avrupalı gençler gidip bilim öğreniyorlardı ve o zaman 
Papa ya da İspanya Kralı şöyle yakınıyordu; çocuklarımız İncil 
yüzünden okuyamıyor ama rahatlıkla Arapça okuyabiliyorlar. 
İngiltere’nin getirdiği emperyal yüzyıllar nedeniyle şimdi bilim İn-
gilizce yapılıyor. Şu anda birçok ülkenin de resmi dil olarak kabul 
etmiş olduğu bir dildir İngilizce. Bugün Tacikistanlı ya da Türkme-
nistanlı bir Türk’le çalıştay ya da kongreyi İngilizce olarak yapabi-
liyoruz. Böyle bir durumumuz var. Dolayısıyla İngilizceyi bilimle 
uğraşacak ya da ticaret yapacak insanlara öğretmek zorundayız 
ve de öğrenmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sponsor kurum ve kişilere 
teşekkür belgeleri verildi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu’nun “Ya-
bancı Dil Eğitiminde Neden Başarısızız?” başlıklı konuşmasıyla 
başlayan çalıştay, iki gün boyunca devam etti.  
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İngilizce olarak yapılan ilk çalış-
tay olma özelliği taşıyan etkin-
liğe, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 

Akan, Mevlana Programı kapsamında 
Türkiye’den ve farklı ülkelerden aka-
demisyenler, yöneticiler ve öğrenciler 
katıldı.

2 gün boyunca devam eden çalıştayın açılış konuşması-
nı yapan OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Hüsrev Mennan katılımcıları selamlayarak, Farabi, Mevla-
na ve Erasmus gibi programlar hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da yaptığı konuşmada 
şunları kaydetti: “Bu çalıştayın amacı girişimci üniversi-
tenin ne olduğunu anlamak, yüksek eğitimin temel so-
runlarını gözden geçirmek için uluslararası toplantılar dü-
zenlemek ve etkileşimli tartışmalarla yenilikçi çözümler 

bulmaktır. Üniversiteler 
geleneksel olarak öğ-
retmeye odaklanmıştır. 
Girişimci eğitim sistemi 
Türkiye’de son 5 yıldır 
yeni ve önemli bir ko-
nudur. Biz tıpkı diğer 
ülkeler gibi üniversiteleri öğretim yanında araştırma ve girişimciliği de 
teşvik etmek için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu toplantı, 
farklı ülkelerdeki girişimci eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek için 
son derece iyi bir fırsat olacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak, iki 
taraflı anlaşmalarla öğrenci ve akademik personel değişim hareketliliği 
ve üniversite sanayi işbirliğiyle uluslararası bir üniversite olmaya odak-
landık. Ülkemizde yükseköğretim, merkezî kontrolün ağır bastığı bir 
sistem şeklinde işlemektedir. Üniversitelerde gerek endüstriyel ilişkiler, 
gerekse araştırmaların artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar mevcuttur.”

“Girişimci 
Üniversite Nedir 

Ne Değildir?” 
başlıklı çalıştay, 

Omtel Deniz Otel’de 
düzenlendi. 

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE NEDİR? NE 
DEĞİLDİR?

Çalıştayda, Tahran Üniversitesi 
öğretim üyeleri OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’a hediye takdim etti.
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Çalıştayda, The British University In 
Egypt’dan Prof. Dr. David Kirby, “What Is 
Entrepreneurial University?” ( Girişimci 
Üniversite Nedir?) başlıklı sunum yaptı. 
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SURİYE VE MISIR EKSENİNDE 
ORTADOĞU SİYASETİ

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hü-
seyin Peker, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İslam dünyası yeni bir gelişim sürecinde olduğunu söyleyen Ahmet Varol, “Müslüman toplumlar zulüm 
rejimlerinden kurtulmak için yeni bir kapı açma çabasındalar. Mısır’daki gerekçe ne ise, Suriye’de de aynısıy-
dı. Ama Suriye’de çıkarlar halkın yanında değildi. Bu da çıkarcı politikanın siyaseti belirlediği gerçeğini ortaya 
çıkardı. Ama burada bizim açımızdan Suriye’deki meselenin bize yansıması çok önemlidir. Suriye’deki olaylar-
la Filistin’deki olaylar arasında direniş açısından doğrudan alaka vardır” dedi. 

Uluslararası güçlerin Mısır’da kaybettiklerini Suriye’de 
almak niyetinde olduklarını vurgulayan Varol, İran’ın da 
Suriye’deki tıkanmanın ana nedeni olduğunu söyledi. 
Varol sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika Suriye’de bir 
müdahaleye yanaşmamıştır. Suriye’de savaş bir işgaldir. 
Bugün Mısır’daki yapı karsısında izlenen tavır kimin ne-
rede olduğunu zaten ortaya koydu. Nitekim Mısır’daki 
olaylarda ülke tarihinde dürüst bir seçim oldu. Sonuçta 
Mısır’daki özgürlük mücadelesi onların işine gelmiyor-
du. Şu an Tunus, Yemen ve Libya’yı gidişatına bırakmış 
durumdalar. Suriye’de gerçekleşecek bir başarı, Mısır’da 
sorun yaratacaktır ve tıkanıklık açılacaktır. Ondan dolayı 
Suriye üzerinde çok fazla bir siyasi hesaplaşma var. Bu ko-
nuda en önemli gelişme Cenevre’deki ittifaktı. Uluslara-
rası planlarda Amerika’nın bir koza ihtiyacı vardı. İran’ın 
nükleer çalışması, kozunu elinden çıkardı. İkinci Cenevre 
görüşmelerinde Baas rejiminin güçlenmesi kararlaştırıl-
dı. Direnişi bitirmek için zaman kazanmak istemektirler. 
Özetle Suriye ve Mısır’daki gelişmeler İslam Dünyası ile 
doğrudan alakalıdır.” 

OMÜ Sosyal 
Bilimler ve 

Kültür Topluluğu 
tarafından 

düzenlenen “Suriye 
ve Mısır Ekseninde 
Ortadoğu Siyaseti” 

adlı konferansa, 
Gazeteci-Yazar 

Ahmet Varol 
konuşmacı olarak 

katıldı.

Konferansın sonunda Prof. Dr. 
Hüseyin Peker, Ahmet Varol’a günün 

anısına plaket takdim etti.

   “ Suriye ve Mısır’daki gelişmeler İslam Dünyası ile doğrudan alakalı”
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Türkçe Topluluğu 
tarafından “Bir Hisli 
Yürek: Mehmet Akif 

Ersoy” konferansı 
düzenlendi.

 BİR HİSLİ YÜREK:
MEHMET AKİF ERSOY

Eğitim Fakültesi B Blok 
konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe, 

Türkçe Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, öğretim üye-
leri ve öğrenciler katıldı. Canik 
Başarı Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Emekli Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Celal Tarakçı tarafından verilen konferansa 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın ardından Türkçe Topluluğu Başkanı 
Eda Elif açılış konuşmasını yaptı.

Mehmet Aki Ersoy’un, “Oku şayet sana bir his-
li yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım iki söz yaz-
dımsa” dizeleriyle konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Celal Tarakçı, “Mehmet Akif’i bir saate sığdırmak 
mümkün değil. O 63 yıllık ömrünün birçoğunu mü-
cadeleyle geçirmiş bir mücadele adamı. O medeni-
yetin mücadelesini yapan adam. Bu esnada birçok 
cepheden bugün ki Türkiye’de olduğu gibi Akif’e 
hücum edenler oldu. Bugün ne varsa o günlerde 
de vardı. 10 sene bir nevi mecburi olarak Mısır’da 
yaşadı. Niye gidiyorsun diye soranlara, Polis beni 
bir cani gibi takip ediyorlar dedi. Ailesi kendi git-
tikten sonra sefalet içinde öldü. Bu devlet onlara el 
uzatmadı. Her toplantıda istiklal marşını okuyoruz. 
Ama bunu bize hediye eden adamın çocuklarına 
bakmadık bile” dedi.

Konuşmasına okumanın önemi ve Mehmet 
Akif’in bu konudaki düşünceleriyle devam eden 
Tarakçı, “Ne garip ki bize okumak çok zor geliyor. 
Bizim inanç sistemimizde bile ilk emrimiz oku. Ama 

en az okuyan biziz. Ders kitabı okumak, okumak de-
ğildir. Ders kitabı dışında ne okuyorsun bu önemli. 
Şiir, roman, masal gibi. Bir milletin yetişmesinde 
öğretmenler en büyük rolü oynuyor. Yaşım küçük-
tü ilk öğretmen okuluna girdim. Başka bir meslek 
düşünmedim. Bilgi sahibi olmak için başka fakülte-
ler bitirdim. Mehmet Akif şöyle der:  Muallimim 
diyen olmak gerektirir edepli, imanlı, liyakatli, 
vicdanlı. Bu dörtlü olmadan olmaz çünkü vazife 
büyük. Savunması gerekilen imanı arıyor burada 
Mehmet Akif. Öğretmen, iç dünyasında doğru ile 
yanlış arasındaki şeyleri görüp ayırabilecek. Mev-
cutta bu tarzda öğretmen ordusu maalesef yok“ 
şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un diline önem çeken Tarak-
çı, “Biliyorsunuz din manevi duygularımızı geliştiri-
yor. Dil de aynı şekilde. Dilde herhangi bir bozukluk 
her kültürü etkiler. Akif, Türkçenin şivesine uygun 
konuşmayı savunurdu. Türkçenin söyleniş tarzına 
çok önem verirdi. Bu önemi dört unsur üzerinde 
değerlendirdi.  Din, devlet, mülk ve millet. Mehmet 
Akif,  boş duran millete diyor ki, Ey millet sabah 
oldu artık uyansan. Tehlikeyi görüyor adeta. Batı-
nın bizden istediği bizim hayatımız, bizim bütünlü-
ğümüzdür. O yüzden batıya karşı tedbir bilgiyle alı-
nır. Beyin göçü denen bir şey var. Çocuğu Asım’ı da 
Almanya’ya gönderen Akif, Bir gün önceden gidin 
bilgiyi alıp gelin. Gidin ki 300 yıllık o bilgiyi alabil-
diğiniz kadar alın. O zaman bizim batıyla aramızda 
300 yıl fark var demektir bu” dedi.

Konferansın ardından soru cevap kısmına geçi-
lirken, Türkçe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ay-
dın, konuşmacı Prof. Dr. Celal Tarakçı’ya hediyeler 
takdim etti. 
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“Çok az okuyoruz”

“Gidin ki 300 yıllık bilgiyi alın”
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OMÜ Düşünce 
ve Atılım Topluluğu 

tarafından 
düzenlenen ve 

Gazeteci Mustafa 
Akyol’un konuşmacı 

olarak davet edildiği 
“Özgürlüğün İslami 

Yolu” başlıklı 
konferans, Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleşti.

ÖZGÜRLÜĞÜN İSLAMİ YOLU 

Açık Toplum Vakfı’nın hazırlamış olduğu “Başkasının hakkından bana ne?” adlı kısa film gösterimiyle 
başlayan konferansa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Bütün dünyada özgürlük eksikliği var”

“Bugün daha iyi, çok daha özgür bir Türkiye’deyiz” diyen Mustafa Akyol, “Ancak hem Türkiye’de, hem 
Müslüman dünyada, hem de aslında bütün dünyada özgürlük eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Bu bize kav-
ga, baskı, çatışma ve gerginlik olarak geri dönüyor. Özgürlüğümüz baskı altına girdiğinde bu konuyu çok 
daha fazla önemsiyoruz. İslam dünyasına baktığımızda özgürlük problemi görüyorum. Ben bir din âlimi değil, 
sıradan bir Müslüman’ım. Özgürlük meselesine hiçbir dini iddiayla değil, akademik gözle bakıyorum” dedi.

“İslam dininde insanları özgürleştiren mesajlar var”

İnsanların dinlerini yaşamalarının kendi özgür seçimleri olduğunu vurgulayan Akyol, “Dinin gerektirdik-
leri bizlere dayatırlarsa, burada bir özgürlük sorunu ortaya çıkar. Bugünün kavramlarıyla düşündüğümüzde, 
İslam fıkhında özgürlüğü kısıtlayan hükümler var. İslam özgürleştiren bir dindir. İslam dininde insanları özgür-
leştiren mesajlar, Kuran’da da insani özgürlükleri destekleyen ayetler vardır” diye konuştu.

KONFERANS
KONFERANS

Soru cevap bölümüyle devam eden konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Bünyamin Kocaoğlu’nun, Gazeteci Mustafa Akyol’a plaket takdimiyle sona erdi.  Mustafa Akyol 

fuaye salonunda okurlarının kitaplarını da imzaladı.

- özenilen üniversite -60
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Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi İlahiyat 
Fakültesi Çarşamba 

Konuşmaları’nın 2013 – 2014 
öğretim yılına ait ilk konfe-

ransı yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı 
olan Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Hz. İsa’ya Ne Oldu?” 
isimli konferans verdi. İlahiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansa öğrenciler ve 
akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Mahmut Aydın konuşmasının başında 
günümüz Hıristiyanlığının yapı taşı olan İsa-Mesih’in 
çarmıhta ölümü, gömülmesi, üçüncü günde ölümden 
dirilip Tanrı’nın katına yükseltilmesi ve dünyanın so-
nuna doğru tekrar yeryüzüne dönüp yarım bıraktığı 
Tanrısal Krallığı tesis edeceği inancının Hıristiyanlığın 
özü olduğuna dikkat çektikten sonra İsa’nın sonuyla 
ilgili Yahudilerin ve Hıristiyanların iddialarına yanıt 
olarak Kur’an-ı Kerim’de yer alan bilgilerle tarihsel sü-
reçte İslam kültüründe ortaya çıkan rivayetlerle bun-
lara dayanılarak oluşturulan söylemlerden dolayı Hz. 
İsa’nın akıbeti konusunun Müslümanlar için de son 
derece önemi bir konu haline geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mahmut Aydın konuşmasında genel ola-
rak Hıristiyan kaynaklarına göre Hz. İsa’ya ne olduğu, 
çarmıh sonrası İsa’nın akıbetiyle ilgili Hristiyan kay-
naklarında yer alan bilgilerin neler olduğu, İslam kay-
naklarına göre Hz. İsa’ya ne olduğu konularında bilgi-
ler ayrıntılı bilgi verip bazı analizler yaptı. Son olarak 
Prof. Aydın Hz. İsa’nın sonuyla ilgili şu soruları sorarak 
onlara yanıtlar vermeye çalıştı. 

Kendinden önceki peygamberler gibi bir beşer 
peygamber olan Hz. İsa, niçin onlar gibi vadesi geldi-

ğinde vefat etmedi de ömrü donduruldu?  Eğer İsa, 
diri olarak semada/Allah’ın katında ise şu an nasıl bir 
hayat sürmekte ve ne yapmaktadır? Eğer iddia edil-
diği gibi Hz. İsa, tüm beşeri özelliklerden arındırılarak 
yani beşer üstü bir varlığa büründürülerek semaya 
kaldırıldıysa, o zaman Hıristiyan geleneğinde olduğu 
gibi tanrısal özelliğe sahip bir varlık olmaz mı? Eğer 
Hz. İsa şu an Allah’ın katında ise, o zaman Hıristiyanla-
rın iddia ettiği gibi o Tanrı’nın yanında tekrar dünyaya 
gönderilmeyi mi bekliyor? Eğer Hz. İsa iddia edildiği 
gibi ahir zamanda dünyaya tekrar geri gelecekse ne 
olarak gelecek - bir peygamber olarak mı yoksa sı-
radan bir beşer olarak mı-? Eğer peygamber olarak 
gelecekse o zaman Hz. Muhammed’in “son peygam-
ber” olduğu hakikatine ne olacak? Yok, eğer beşer 
olarak gelecekse o zaman bu, bir peygamberi sıradan 
beşer konuma indirgeyerek onun derecesini düşür-
mek anlamına gelmez mi? Kur’an, ısrarla Hz. İsa da 
dahil tüm peygamberlerin aynı mesajı getirdiklerini 
ve taraftarlarıyla birlikte hepsinin “Müslüman” olduk-
larını altını çizerek vurgulamasına rağmen, Hz. İsa’nın 
tekrar dünyaya getirilip Hz. Muhammed’in taraftarı/
ümmeti yapılmasının anlamı nedir? 

Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Mahmut Aydın,  
Hz. İsa’nın da Kur’an’ın altını önemle çizdiği gibi hem 
diğer peygamberler gibi yemek yiyen, yolda yürüyen, 
evlenen, evlat sahibi olan ve eceli geldiğinde de er-
telenmeksizin vefat ettirilen normal bir beşeri varlık 
olduğu inancına hem de Hz. Muhammed’in son pey-
gamber olduğu gerçeğine gölge düşürmemek için, 
Hz. İsa’nın ölmeyip diri olarak Allah’ın katına kaldı-
rıldığı ve tekrar dünyaya döndürüleceği yönündeki 
inancın ciddi olarak yeniden gözden geçirilmesi artık 
bir gereklilik olduğunun altını çizdi. 

Konferansın ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. Aydın’a konferansın 
anısına İlahiyat Fakültesinin tabağını hediye etti. 

KONFERANS
KONFERANS

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Çarşamba 

Konuşmaları’nın 
2013 – 2014 

öğretim yılına ait ilk 
konferansı yapıldı.

Hz. İSA’YA NE OLDU?
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ÇAĞIN MANEVİ HASTALIKLARI VE 
ÇÖZÜM YOLLARI

“Çağın Manevi 
Hastalıkları ve 
Çözüm Yolları” 

başlıklı konferans, 
İlahiyat Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 

yapıldı.

KONFERANS
KONFERANS

OMÜ İlahiyat Fakültesi tarafından dü-
zenlenen ve Sosyolog-Yazar-Eğitimci 
Yusuf Özkan Özburun’un konuşmacı 

olarak davet edildiği konferansa, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hüseyin Peker, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını OMÜ İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Oku-
yan yaptı. Ardından söz alan Yusuf Özkan Özbu-
run, pedogojinin önemli bir alan olduğunu, ancak 
Türkiye’de bölüm ve alan olarak iyi temsil ede-
mediğini belirterek, “Pedogoji sadece akademik 
camiayla sınırlı kalıyor. Bu konunun halka inmesi 
konusunda sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Dünyanın dijital bir dünyaya dönüştüğünü vur-
gulyan Özburun, “Yenilenme, güncellenme kav-
ramı sürekli hayatımızda. Yeni aldığınız her dijital 
aleti düzenli olarak güncellemeniz gerekiyor. İnsa-
nın da dünyaya, hayata ve insana yaklaşımı açısın-
dan düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Ciddi 
bir atalet kültürüyle karşı karşıyayız. Bu atalet kül-
türüyle mücadele etmeliyiz. Friedrich Hegel, za-
manın ruhundan bahseder. Çağın ruhundan insan 
anlayamaz ve bunu yapamazsa sorunlar çıkıyor. 
Senkron sorunu yaşanıyor. Çağın ruhunu anlamak 
adına kendini her sahada geliştiren bir insan ola-
bilmeliyiz” dedi. 

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik ola-
rak, “İnsanların akıl ve kalp dünyasına yön vere-
cek kişiler bölümünüz itibariyle sizlersiniz” diyen 
Özburun’un, “Her sahada kendinizi yetiştirmezse-
niz insanlarda ciddi yaralar ve sorunlar açabilirsi-
niz. Hangi alanda ne iş yaparsanız yapan iki şeyi 
edinmek zorundasınız. Birincisi; insan psikolojisi-
ni anlamak zorundasınız. İnsan fıtratının algısına 
sahip olmanız gerek. İnsan psikolojisi, üzerinde 
farkındalık geliştirilmesi gereken çok önemli bir 
alan. İnsan psikolojisi tarihin hiç bir döneminde 
bu kadar kırılgan olmamıştı. Türkiye’de psikolojik 
destek alması gereken on milyon insan olduğu 
biliniyor. Sizler bu okula sadece gelip gitmemelisi-
niz. Geniş bir algı dünyası geliştirmelisiniz. İkincisi; 
ne yaparsak yapalım mesajlarımızı iyi kodlayarak 
sunmalıyız. Mesajlarımızı iyi sunamıyorsak, bu 
bize muvaffakiyetsizliği getiriyor. Üslubunuz vere-
ceğiniz mesajı çok etkiliyor” şeklinde konuştu. 

“ Çağın ruhunu anlayamazsak
sorunlar yaşarız”

“ Türkiye’de psikolojik destek alması 
gereken 10 milyon insan var”

Konferans, Yusuf 
Özkan Özburun’a, 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mahmut 

Aydın’ın plaket 
takdimiyle sona 

erdi.
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BEYİN NASIL GELİŞİR?

OMÜ İlahiyat 
Fakültesinde, Tıp 

Fakültesi Temel 
Tıp Bilimleri ve 

Anatomi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin, “Bilinci Açık 

Beyinler” başlıklı 
konferans verdi.

KONFERANS
KONFERANS

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Pe-
ker, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı 
konferansta, Prof. Dr. Bünyamin Şahin beynin 

yapısına dikkat çekerek, “Beynimiz benzetmek gere-
kirse bir jöle yapısında.  Kafatası beynin etrafını sarı-
yor. Sert bir yapıda olan bu kafatası beyni dışarıdaki 
hasarlardan koruyor.  Beyin içinde kıvrımlar bulunu-
yor. Eskiden beyin üzerine çalışmalar otopsi üzerinde 
yapılıyordu. Günümüze kadar gelinen zamanda bir 
çok yöntem kullanıldı. Şimdi ise görüntüleme cihaz-
larıyla bunu rahatça görebiliyoruz” diye konuştu. 
Beynin erkeklerde bin 200 gram, kadınlarda ise 900 
gram olduğunu söyleyen Şahin, “Ancak yapılan çalış-
malar kadınların beyninin daha iyi çalıştığını gösteri-
yor” dedi.

Beyinde kontrol dışı gerilemeler olabileceğini ifa-
de eden Şahin, “Beyin, çeşitli egzersiz ve çalışmalarla 
geliştirilebilir. Temel mantıktan hareketle beyin çalış-
tıkça gelişen bir organdır. Davranışı düzenleyen du-
rumlarda da telkin yöntemiyle iyileştirebiliriz. Ayrıca 
önemli bir faktörde şudur ki; beyin asla yorulmaz. 
Bir beyin hücresinin hayatta kalması için ona sürekli 
uyarı göndermemiz gerekiyor. Örneğin bisiklet sür-
meyi yeni öğreniyoruz.  Beynimiz yukarıdan aşağı sü-
rekli uyarı gönderir. Birkaç defa yaptıktan sonra sinir 
hücreleri bu aktiviteye alışır ve daha da kuvvetlenir. 
Buna bağlı olarak da modele dönüşerek bisiklet sür-
me yetisini beyine kaydeder. Gündelik hayatta bu sis-
temin bize zararı da olabilir. Günlük aynı aktiviteleri 
yapmak, monoton şekilde her gün aynı şeylere yo-
ğunlaşmak beyni geriletir. Ne kadar hayret, ne kadar 

farklı şey varsa hayatımızda işte bunlar beyni geliştir-
meye yararlı oluyor. O yüzden gün içerisinde klasik 
olan şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Mesela her gün 
arabayla işe aynı yoldan gidiyorken, ertesi gün farklı 
yoldan gitmek. Bu tür şeyler beyni şaşırtır ve gelişti-
rir. Stresten de uzak durmalıyız. İnsan beyni modeller 
üzerine kurulmuştur. İyi beyinler sakin beyinlerdir. En 
iyi uyku karanlıkta alınır. Beyinler karanlıkta uyumaya 
programlanmıştır” dedi.

“Beyin çalıştıkça gelişen bir organdır”

Konferans, soru cevap bölümünün ardın-
dan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 

Peker’in Prof. Dr.  Bünyamin Şahin’e hediye 
takdimiyle sona erdi.
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Ondokuz Ma-
yıs Üniversi-
tesi Psikolo-

jik Danışma ve Rehberlik 
(PDR) Topluluğu tarafın-
dan düzenlenen, “İnsan 
Olmak” başlıklı konfe-
rans, Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kurtman Ersanlı tarafın-
dan verildi.  

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salon’da 
düzenlenen konferansa, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Aydın, Özel Eğitim Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Bilal Dindar, İlköğretim Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan PDR Topluluğu Akademik 
Danışmanı Yrd. Doç. Hatice Kumcağız,  “Yaşantımız sü-
resince başta teknolojik gelişmeler ve yenilikler olmak 
üzere birçok sosyal-kültürel nedenlerle alışkınlarımızı, 
davranış biçimlerimizi değiştirmek ve içinde yaşadığı-
mız dönemin koşullarına uymak durumunda kaldık. 
Evet, değişim kaçınılmaz ve hayatın bir gerçeği. Ancak 
bu durum kesinlikle değerlerimizi yok etmemelidir” 
dedi.

İnsana yakışır bir yaşam sürdürmenin ve yaşama 
iz bırakmanın herkes için önemli olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, “İnsan doğmuş olmak, insan 
olmak için yeterli değildir. Doğduğumuz andan itiba-
ren kazanımlarımız bizim farkımızı ortaya koyacaktır. 
Farkındalık insan olduğumuzun bilincinde olduğumuz 
zaman ortaya çıkar. İnsan yaşadığı çevrenin ve ailenin 

farkıyla sınırlarını geliştirir. Aynı zamanda bu bir yolcu-
luktur. Bu yolculukta amaca uygun yaşamak en doğru-
sudur” şeklinde konuştu. 

İnsanın bilinç düzeyinin diğer canlılardan farklı ol-
duğuna dikkat çeken Ersanlı, “Bilinci olan düşünendir, 
muhakeme edendir. Hayvanlar yer, içer, uyur ve çiftle-
şir. Düşünmeye ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle insanın 
sıradan varlık olmaktan birey olmaya yükselişi, alışkan-
lıklardan kurtulup prensiplere yükselmesiyle olur. Biz 
zaten birey olmadan bireyselleşen bir yapının içerisin-
deyiz. Sıradan varlık olmaktansa, verimli bir varlık ol-
manın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yaşamı 
sorgulayabildiğimiz kadar insanız. Düşünme, insanın 
söylemek ve yapmak istediklerinin bir provasıdır. İnsanı 
bir amaca götürmek adıyla kullanıldığında iyi bir amaç 
güder. Bize sunulan bu yeteneği zamanında ve yerinde 
kullanabildiğimizde insanız” dedi.

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği vicdani zekâ 
olduğunu vurgulayan Ersanlı, vicdanın göstergesinin de 
enpati duygusu olduğunu söyledi. Empatinin artmasıy-
la vicdanın öne çıkacağını ifade eden Ersanlı, “Dünya-
ya geldiğimiz günden beri acımanın, merhametin ve 
kardeşliğin içerisinde kendimizin farkında olduğumuz 
kadar insanız. İnsan olmak hiçbir insana acı verme-
mektir yanlış bir tabirdir. Ancak, insan olmak canlı ve 
cansız bütün varlıklara acı vermemektir daha doğru 
bir tabirdir. İnsanın hâkim olduğu mutlu bir dünya için 
hepimize görev düşüyor. Yaptığımız işleri en iyi şekil-
de yapmaya çalışmak insan olma yolunda atacağımız 
büyük bir adımdır. İnsan olmak bir onurdur. Bu onurda 
zoru başarmak da büyük bir kazanımdır. Ne kadar in-
sanız dediğimizde; ötekileştirmediğimiz kadar insanız. 
İnsan olmak için insanı anlamak gerekir. Olduğumuz 
gibi görünür göründüğümüz gibi olursak insan olabili-
riz” diye konuştu.

KONFERANS
KONFERANS

Prof. Dr. Kurtman 
Ersanlı Eğitim 

Fakültesinde “İnsan 
Olmak” başlıklı bir 

konferans verdi.

İNSAN OLMAK BİR YOLCULUKTUR
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   “ İnsan olmak bir yolculuktur ”

   “ Ötekileştirmediğimiz kadar insanız”
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KONFERANS
KONFERANS

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ayşe Esra Aslan’ın konuşmacı olarak davet edildiği konferan-
sa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Yenilik ve özgünlüğün, yaratıcılığın en önemli unsurlarından oldu-
ğunu dile getiren Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan, “Yaratıcılık, içinde problem 
çözmeyi içeren bir şeydir. Normal zekâya sahip bir kişi yaratıcı bir ürün 
verebilecek durumdadır. Yaratıcılık bilişsel bir yetenek, beynimizin 
ürettiği en önemli ve kalıcı şeydir. Zeki olmak ve yaratıcı olmayı karıştı-
rıyoruz. Zekânın ölçümlendiği gibi yaratıcılığın ölçümlenmesi çok zor-
dur. Birçok yolu var, ama ilk akla gelen yaratıcı düşünce testidir” dedi. 

Üniversitelerin önceden  kendi içlerinde sıralamaya sahip olduğu-
nu ve bu sıralamayı öğrencilerin taleplerinin belirlediğini ifade eden  
Aslan, “Şimdiyse üniversite girişimci ve yaratıcı öğrenci yetiştirebiliyor-
sa sıralaması iyi” dedi. 

Yaratıcı düşünmenin yeni ve farklı fikir yönetmeye yönelik düşün-
ce durumu olduğunu vurgulayan Aslan, “Yaratıcılık gizemlidir. Normal 
düşünen ve yaratıcı düşünen kişiler arasında bir farklılık vardır. Zihnin 
yaratıcı fikri nasıl geliştirdiği bir gizemdir. Yaratıcılık ve delilik arasında 
bir ilişki olduğunu inkâr edilemez. Tatlı bir kaçıklıktan söz ediyoruz. Yaratıcı insanların tarzlarında ve diğer 
insanlarla olan ilişkilerinde farklılık yaşanabiliyor. Yaratıcı insanın en temel özelliği meraktır. Yaratıcı insanlar 
meraklı olmanın peşini bırakmaz ve çok iyi gözlem yaparlar. Yaratıcı insanlar belaya kaşınan tiplerdir” şeklin-
de konuştu.

OMÜ Matematik 
Gönüllüleri 

Topluluğu 
tarafından 

düzenlenen, 
“Eğitimde Yaratıcı 

Düşünmeyi 
Geliştirme” 

başlıklı konferans, 
Eğitim Fakültesi 

B Blok Konferans 
Salonu’nda verildi.

EĞİTİMDE YARATICI DÜŞÜNMEYİ 
GELİŞTİRME

Konferans, Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın, 
Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan’a plaket 

takdimiyle sona erdi.

   “ Yaratıcılık gizemlidir ”
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KONFERANS
KONFERANS

 BEYİN DOSTU EĞİTİM ORTAMLARI
NASIL OLMALI ?

Konferans, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve 
Öğretim Anabilim Dalından misafir öğre-

tim üyesi Prof. Dr. Nuray Senemoğlu tarafından ve-
rildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta 
Prof. Dr. Nuray Senemoğlu konuşmasını görsel su-
numla destekledi. Beyinde etkili, anlamlı, üretici 
öğrenmeleri nasıl oluşturabiliriz sorusunu soran Se-
nemoğlu, “Her beyin kendine özgüdür. Çocuk seç-
kisiz bir şekilde ilişkilendirilmiş sinir ağından oluşan 
beyinle doğar. En büyük şansımız beynin esnek bir 
yapıya sahip olmasıdır. Beyin yaşantılarla zenginle-
şir, zenginleşen beyin de yaşantıları zenginleştirir. 
Çocukluktaki öğrenmeler, gelecekteki öğrenmelerin 
çerçevesini çizmekte, zenginleştirmekte ya da sınır-
landırmaktadır. Her öğrenme, beynin tüm yapıları-
nın uzmanlık alanlarına göre katkıda bulunması ve 
koordineli olarak çalışması ile gerçekleşir. Beynin 
sol yarı küresi ile sağ yarı küresi birbirleri ile iletişim 
içinde çalışırlar. İnsanoğlunun bir konudaki düşün-
me süreçleri, etkinlikleri her iki yarı kürenin işlevleri 
ile ilgilidir. Sonuç olarak insanın duyguları, düşünce-
leri, tüm davranışları beynin birçok alanının birçok 
işte uzmanlaşmasının ve aynı zamanda çok yönlü, 
karmaşık ve çok iyi düzenlenmiş koordinasyonun 
ürünüdür” dedi. 

Konuşmasında, çocukların özgüvenlerini, özsay-
gılarını ve düşünme becerilerini geliştirebilmeleri 
için uygun ortamların düzenlenmesi gerektiğini 
vurgulayan Senemoğlu, bu noktada okulların öne-
mine dikkat çekti. “Okul bizi heyecanlandıran, hare-
kete geçiren, şiirsel ve güzellikler içinde barındıran 
bilgiyi araştırma yeri olmalıdır” diyen Senemoğlu, 

köy enstitüleri örneğine de konuşmasında yer ver-
di. Senemoğlu, “Köy enstitülerinde okuyanlar ken-
di binalarını kendileri inşa ettiler. Matematik, fizik, 
kimya, biyoloji problemleri inşaattan, tarımdan, ev 
ekonomisinden, dikişten, örgüden kısacası gerçek 
yaşamdan geliyordu” dedi.

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu konuşmasını öğret-
men adaylarına hitaben, “Bilgi çağının öğretmeni, 
bilgiyi aktaran kişi değil, çocukların bilgiye ulaşma, 
öğrenme ve bilgiyi üretme yollarını kazanmalarına 
kılavuzluk eden kişidir. Çocuklarımızın gözlerindeki 
ışıltı, yüreklerindeki sevgiyi artırarak, beyinlerini et-
kili kullanabilen nesiller yetiştirme dileğiyle” diyerek 
tamamladı.

Konferansın sonunda Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz günün anısına 

Prof. Dr. Nuray Senemoğlu’na teşekkür ederek, 
plaket takdim etti.

OMÜ Matematik 
Gönüllüleri 

Topluluğu 
tarafından 

düzenlenen
“Beyin Dostu 

Eğitim Ortamları” 
konulu konferans, 

Eğitim Fakültesi 
B Blok Konferans 

Salonu’nda 
gerçekleşti. 

Okul bizi heyecanlandıran bir yer olmalı
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Konferansa, Psikolojik Danışmanlık ve Reh-
berlik (PDR) Bölüm Başkanı Kurtman Ersan-
lı, PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. 

Doç. Hatice Kumcağız, öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan PDR Toplulu-
ğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Hatice 
Kumcağız, “Ertelemek çağımızın en önem-
li sorunlarından biridir. Birçok insan işini 
yapmak yerine ertelemeyi tercih ediyor. 
Ertelemeye zamanla alıştıkça içimizdeki 
vicdan azabı da gitgide azalıyor” dedi.

Erteleme davranışının değiştirilebilir 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan De-
mir, “Ertelemeye baktığımız zaman biz 
bunu, yapılması gereken bir işin yapılmak-
tan kaçınılması veya geciktirmesi olarak 
tanımlıyoruz. Yani zamanında yapılması 
gereken bir işten kaçınırsak biz buna erte-
leme adını veriyoruz. Hepimiz zamanla bu 
davranışları sergiliyoruz. Eğer bir davranışı 
erteliyorsak ve hayatımızda önemli bir so-

nuç doğuruyorsa bu önemlidir. Bazılarımız yapılma-
sı gereken işleri ertelemekle birlikte o işi tamamlar, 
ama bazılarımız tamamlayamaz. İşleri sonunda ta-
mamlayanlar grubunda bile olsak erteleme davranı-
şını gösteriyoruz demektir” şeklinde konuştu. 

Erteleme davranışının özellikle öğrenciler ara-
sında yaygın olduğuna dikkat çeken Demir, “Üniver-
site öğrencilerinin yaklaşık yüzde 70’i bu davranışı 
sergiliyor. Ertelemenin geçici bir sürede olsa bireye 
hoşlanmadığı durumdan kaçınma sağlanması geçici 

bir rahatlama getirecek ama gelecekte bu rahatlama 
tamamlanmayan iş sayesinde olumsuz duyguların 
daha fazla yaşanmasına yol açacaktır. Ertelemek ya-
şamı kaçırmaktır” dedi.

Ertelemenin öğrencilerin hayatını olumsuz etki-
lediğini belirten Demir, “Ders çalışma sorunu olan 
öğrenciler çalışamamalarını; çalışma isteğim yok, 
çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum, motivas-
yonum yok, çalışırken hayallere dalıp gidiyorum, 
program yapıyorum ama bir türlü uyamıyorum 
gibi nedenlere bağlıyorlar. Çalışmaya yönelik bilişsel 
ve düşünsel düzenlemeler var. Aslında ders çalışma 
isteği diye bir şey yok. Olmayan bir şeyi boşuna bek-
lemeyin çünkü gelmeyecek. Çalışma sırasında sıkıl-
sanız dahi masayı terk etmeyin ve başka bir şeyle 
ilgilenmeyin. Böylelikle bir süre sonra sıkıntıdan ça-
lışmaya başlayabilirsiniz” diye konuştu.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Psikolojik 
Danışma ve 

Rehberlik 
Topluluğu 

tarafından 
düzenlenen ve 

Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi 

öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ayhan 

Demir tarafından 
verilen “Ertele-

me” başlıklı 
konferans, OMÜ 

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde

gerçekleşti.

ERTELEMEK YAŞAMI KAÇIRMAKTIR

KONFERANS
KONFERANS

Konferansın sonunda PDR Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, 

Prof. Dr. Ayhan Demir’e plaket
takdim etti.
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   Öğrenciler daha çok erteliyor
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 
Empati ve İletişim Enstitüsü Başkanı Burak 

Yilmaz’ın konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmasını 
Topluluk Başkanı Abdullah Yarar yaptı.

Eğitim hayatını anlatarak konuşmasına başla-
yan Burak Yilmaz, “Bir insan kendini çok beğendiği 
zaman artık yeni bir şey öğrenme ihtiyacı duymaz. 
Çünkü kendisi her şeyi bildiğini zanneder. Kendisin-
de bir hata var mıdır diye sormaz. İşte bu kişi baş-
kasıyla iletişim kuramaz. O yüzden iletişimin birinci 
şeridi başkalarıyla iletişim kurmaktır. İnsan ruh ve 
bedenden meydana gelir. İnsanın kibirden vazgeç-
mesi için ruhunu geliştirmesi gerekmektedir. Bede-
nin acıktığı kadar ruh da acıkır. Bedenimizi doyur-
mayı biliyoruz ama ruhumuzu doyurmayı biliyor 
muyuz?  İletişimin ikinci şeridi Allah’tır. İnsan inan-
dığını zikrederken mutlu olmalı. Üçüncü İletişim 
yolu çevreyle iletişimdir. Çevreyle iletişim kurma-
nın en önemli yolu ise empati kurmaktır. Kendimizi 
başkasının yerine koyduğumuz zaman elbette onu 
iyi bir şekilde anlayacak ve iyi bir iletişim kuracağız.  
Halden anlamak her şeyden önemlidir” şeklinde 
konuştu.

Beraber hareket etmenin insanlar için iyi ve 
önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasını 
öğrencilerle birlikte yaptığı fiziksel hareketler ile 
sürdürdü. 

İnsanlara verilen önemin giderek azaldığını 
söyleyen Yilmaz, “Artık en sevdiğimiz arkadaşımı-
zın bile arkasından konuşabiliyoruz. Bununla birlik-
te iletişim sorunları ortaya çıkıyor.  Eski dostluklar, 
arkadaşlıklar, bayramlar, bayramlaşmalar maalesef 
artık yok.  İşte çevreyle iletişimin dördüncü yolu ise 
gıybet etmemektir. Bunu önlemenin yolu, farklılık-
ları kabul edip buna göre davranmaktır” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

KONFERANS
KONFERANS

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Akademik 
Koordinasyon 

Topluluğu 
tarafından 

“İletişimin Dört 
Şeritli Yolu 

ve Mutluluk” 
başlıklı konferans 

düzenlendi.

İLETİŞİMİN ŞERİTLİ YOLU

   “ Farklılıkları kabul etmeliyiz ”
Konferansın sonunda Akademik 

Koordinasyon Topluluğu’nun Akademik 
Danışmanı Yrd. Doç. Fahri Birinci, Burak 

Yılmaz’a  plaket takdim etti.
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BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE
İNSAN BEYNİ 

Konferans, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sinan Canan 
ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Araştırma Görevlisi Serkan Karaismailoğlu tarafın-
dan verildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Öl-
mez ve Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, dekanlar, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

“Beyin bu evrendeki en gelişmiş ha-
yatta kalma donanımıdır”

N-Beynin ne anlama geldiğini anlatan Doç. Dr. Sinan Canan, “N-Beyin dememizin temel sebeplerinden bir tanesi beyin ile ilgili 
hikâyeleri, ‘en’leri açıklamak içindir. Biz size beynin reklamını yapmaya geldik. 1 kilo 400 gram ağırlığında bir beynimiz var. Beyin, 
bilinen evrendeki en karmaşık nesnedir. Beyin asla bir makine, bilgisayar ya da sabit bir sürücü değildir. Beyin gerçekliği çarpıtır, 
yalan söyler, boşlukları doldurur, anlam verir, hikâyeler uydurur ve öznel bir evren kurar. Gerekmedikçe bilinci kullanmaz. Beyin, bu 
evrendeki en gelişmiş hayatta kalma donanımıdır. Biz bilim adamları olarak beynin maddi yapısı nedir ona bakıyoruz. Beynin bir ke-
sitine baktığımızda aslında daha basit bir yapı meydana çıkıyor. Biraz daha detayına inmek gerekiyor. En karmaşık şey aslında beynin 
dışındaki beyin kabuğudur. Hayallerimiz, algılarımız, görme, işitme ne varsa çoğu burada oluşur. 20 milyar kadar sinir hücresi burada 
bulunuyor” şeklinde konuştu.

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Kritik Analitik 
Düşünce Topluluğu 

tarafından 
“N-Beyin” başlıklı 

bir konferans 
düzenlendi. 
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“Dünyayı anlama anne karnında oluşuyor”

Konuşmasında, “Beynin ne yaptığını nerden biliyoruz?” soru-
suna cevap arayan Canan, “Beynin ön kısmı insani değerlerimizi 
yöneten kısımdır. Bu kısım zarar gördüğünde insan da zarar gö-
rüyor. MR, tomografi gibi tekniklerle artık beynin içini görebiliyor 
ve anatomik durumu araştırabiliyoruz. Kalbimiz beynimize günde 
57 damacana kan pompalar. Bir iki dakika kan akımını kesecek 
olsanız beyin büyük hasar görecektir. Bu bağlantılar çok önemli. 
Bu bağlantılar anne karnında oluşuyor. Anneyle kurulan her kon-
tak, her etkileşim beyinde yepyeni yollar oluşturuyor. Dünyayı ve 
evreni anlama işte burada başlıyor“ dedi.

“Sosyal medya bir bağımlılıktır”

Konuşmasında sosyal medya kullanımın beyinle olan ilişkisi-
ne de değinen Canan, sosyal ağ bağımlılığına dikkat çekti. Sosyal 
medya kullanımının bir bağımlılık olduğunu belirten Canan, “Sos-
yal medya kullanımının beynin yeni bölgelerinin çalıştırdığını gös-
teriyor. Sosyal ağ genişliği ile beyindeki gri madde miktarı arasın-
da doğru bir orantı var. Sosyal medya kullanırken bir sürü insanla 
ilişki içerisindeyiz. Sosyal ağ bağımlılığı gerçek bir tehlike olabilir. 
Bununla başa çıkmamız gerekiyor. Sosyal medya üzerinden dijital 
bilgi edinmenin yüzeysel okuma, geçici plastisite, dikkat dağınık-
lığı, derinliksiz öğrenme, derin düşünme yeteneğinin kaybolma-
sı gibi olumsuz etkileri var. Ama iyi yanları da var. Çoklu işlem 
kapasitesi ve anlık dikkat artışı oluyor. Çoklu ortam kullanımı ve 
indeksleme becerisi artıyor. Yani beyin o bilgiyi nerde gördüğünü 
daha kolay hatırlıyorlar. Dijital ve basılı bilgi beyinde farklı yollar-
da işleniyor” dedi.

Konuşmasını görsel bir sunumla destekleyen ve öğrencileri 
de aktif bir şekilde konuşmaya katan Canan, beynin yapısından 
da söz etti. Canan, “Beyin üç tane farklı katmanla çalışır. Beynin 
alt kısmında temel yaşam faaliyetleri bulunur. Buraya zarar geldi-
ğinde hayat biter. Bir üstte temel dürtüler ve yüksek zihin işlevleri 
vardır. Bunlar birbirlerini etkiler. Zihnimizde otomatik olarak yüz 
tanıma sistemi var ve beynimizin belirli bir bölümü sadece bu kıs-
ma ayrılmış durumda” diye konuştu. 

Hislerin çok önemli olduğunu özellikle vurgulayan Canan, 
“Hayatınızda binlerce kez aynı şeyi yaptıysanız orada gördüğü-
nüz şey size farklı geliyorsa, ona hislerinizle yaklaşın” dedi. Canan 
konuşmasına, Ian Stewart’ın “Beynimiz, anlayabileceğimiz kadar 
basit olsaydı, bizler yine onu anlamayacak kadar basit olacaktık” 
sözüyle son verdi.

“Beynimizin bir cinsiyeti var”

Beynin kendi cinsiyetinden bağımsız bir cinsiyeti olduğunu 
söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görev-
lisi Serkan Karaismailoğlu ise, beynin kadın erkek ilişkilerindeki 
tutumuna değindi. “Beyin nasıl aşık olur?” sorusunu soran Ka-
raismailoğlu, “Kadınla erkek arasındaki tutkulu bağlantıdan söz 
edeceğiz. Kimi insan kadınlarla erkekler arasındaki farkların çok 
büyük olduğunu düşünüyor. Kimi insan ise bu farkların normal 
olduğunu savunuyor. Beynimizin bir cinsiyeti var. Bu cinsiyet ken-
di cinsiyetimizden bağımsızdır. Kadınlarla erkekler çok kavga edi-
yorlar. Tek sıkıntı şudur ki; birbirimizi tanımıyoruz” dedi.

“Beynimiz, anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, 
bizler yine onu anlamayacak kadar basit olacaktık”
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OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nedim İpek’in konuşmacı olarak davet edildiği konferansa, Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğren-

ciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tarih Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. 
Kaya Tuncer Çağlayan, “Tarihin günümüzde popülerliğinin arttığına şahit ol-
maktayız. Bu artışa hem akademik değeri hem medya-sinema, hem de dev-
let politikaları sebep olmaktadır. Tarihçiler açışından memnuniyet verici bu 
gelişmenin sağlıklı bir zeminde yürüyebilmesi için, gelişmeye yön verenlerin 
iyi yetişmiş tarihçiler olması şarttır. Alt yapısı sağlam olmayan kişilerin yön-
lendirmesi beraberinde pek çok yanlışın doğru gibi algılanmasına sebebiyet 
vermektedir” dedi. 

Devleti, bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu oto-
rite olarak tanımlayan Prof. Dr. Nedim İpek, “Bu tanımın içinde mutlaka 
toplum, toprak, rejim veya sistem vardır. Bu rejimler değişiklik gösterebilir. 
Türkiye imparatorluktan ulus devlete dönüşmüştür. Bunun oluşumu farklıdır. 
Millet kelimesinin içeriğiyle ulus kelimesinin içeriği aynı değildir. Günümüzde 
ulus adı modası var. Ulus adının ne kadar yaşayacağı bilinmez. Bizi de ulus 
kategorisine koyuyorlar ancak biz milli devletiz” şeklinde konuştu.

OMÜ Tarih 
Topluluğu 

tarafından 
düzenlenen “Tarihi 

Süreç İçerisinde 
Milli Devlet” başlıklı 

konferans, Eğitim 
Fakültesi Konferans 

Salonu’nda 
gerçekleşti.

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE
MİLLİ DEVLET

Prof. Dr. Nedim İpek konuşmasının ar-
dından öğrencilerden gelen soruları cevap-
ladı. Konferans plaket takdiminin ardından 

çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Tarih ve Sinema başlıklı konferans, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. OMÜ Tarih Topluluğu’nun düzenledi-
ği ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak davet edildiği konferansın açı-
lış konuşmasını Tarih Topluluğu Başkanı Berna Demirbaş yaptı. 
Demirbaş’ın ardından söz alan Tarih Topluluğu Akademik Danış-
manı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, “Tarih pek çok ürün vermek-
tedir. Bunlardan biri de kimliktir. Kimliğin ifşa edilmesinde sine-
manın önemli bir yeri vardır” diye konuştu.

Film ve dizi sektöründe tarihçi senaristlerin olmamasına dik-
kat çeken Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Tarihçi tamamen belgelere 
dayanarak bir olayı tasvir eder. Sinemanın bir gerçeğe dayanma-

sına gerek yoktur. Türkiye’de tarih filmlerinin tutulmamasının nedeni, senarist tarihçinin olmamasıdır. Türkiye’de ciddi tarihçi sena-
ristlere ve tarih senaryolarına ihtiyaç var. Senarist piyasası tükenmek üzere. Şimdi yeni bir kalkışa ihtiyaç var, bunu da yapacak olan 
tarihçilerdir” dedi.

TARİH VE SİNEMA BULUŞMASI
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OMÜ Matematik 
Gönüllüleri 

Topluluğu 
tarafından 

düzenlenen 
konferansa, 

Ege Üniversitesi 
İlköğretim Bölümü 

Öğretim Üyesi 
Erdem Erem 

konuşmacı olarak 
katıldı.

OMÜ’DE YARATICI DRAMANIN 
EĞİTİMDEKİ YERİ KONUŞULDU

Eğitim Fa-
k ü l t e s i 
Konferans 

Salonu’nda düzen-
lenen konferansa 
öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı. 
Erdem Erem, “Eği-
timde Yaratıcı Dü-

şünmeyi Geliştirme” başlıklı sunumunda, “Bizim şimdiki öğren-
cilerimiz nerdeyse kundaktayken bilgisayarla tanışıyorlar.Bugün, 
13-14 yaşında milyarlarla oynayan, 17 yaşında banka sistemlerini 
çökertebilen çocuklar var. Bu yüzden öğretim tekniklerini değiştir-
memiz gerekiyor. Öncelikle günümüzde bir öğretmenin en önem-
li özelliklerinden biri cesaretli olmasıdır. Bunun yanında bir diğer 
amaç farklılık yaratmak olmalı. Böyle bir çağda farklılık yaratmak 

çok önemli. Ayrıca öğretmen derste huzursuzluk yaratmalı. Huzur-
suzluktan kast ettiğim korku değil, yeni bir şey üretmeliyim hissi-
yatından, yeni bir şey ortaya çıkarma isteğinin verdiği huzursuzluk-
tan söz ediyorum” şeklinde konuştu.

Eğitimde yaratıcı dramanın önemini vurgulayan Erem, “Yara-
tıcı drama; dramatizasyon, psikodrama veya tiyatro ile aynı şey 
değildir. Tiyatro bir sanat yaratıcı, drama ise eğitim yöntemidir. 
Eğitimde dramanın hazırlık, canlandırma ve değerlendirme olarak 
üç süreci vardır. Bu üç süreç birbiriyle bağlantılı olmak zorundadır. 
Yaratıcı dramada hayatta var olan her şeyden yararlanabiliriz. Yara-
tıcı drama aynı zamanda öğrencilerle arkadaş olabilmenizi sağlar. 
Öğretmeni arkadaş yerine koyduğunuz zaman öğrenmeniz de ko-
laylaşır” dedi.

“Yaratıcı drama öğrencilerle arkadaş
olabilmenizi sağlar”
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OMÜ Psikolojik Danışma ve Rehabilitasyon (PDR) Topluluğu tarafın-
dan düzenlenen “Anadolu’dan Psikolojik Danışma İlkeleri” başlıklı 
konferans, Malatya İnönü Üniversitesinden konuşmacı olarak da-

vet edilen Prof. Dr. Mustafa Kılıç tarafından verildi. 

Konuşmasında Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi düşünürlerden 
alıntılar yapan Prof. Dr. Mustafa Kılıç, “Mevlana da Yunus Emre de aynı şeyi 
söylüyor; insan psikolojisi testiye benzer, testide ne varsa dışına o sızar. Yani 
insanın içinde ne varsa, dış yüzüne de o sızar” dedi. 

Gönülllüğün psikolojik danışmadaki önemine değinen Kılıç, “Mevlana Ne 
olursan ol yine de gel diyor, Bundan güzel bir davet olabilir mi?” şekilinde 
konuştu. Psikolojik danışmada saydamlığın da esas olması gerektiğini belirten 
Kılıç, “Bununla birlikte gizliliğe de çok önem vermeliyiz; psikolojik danışmanın 
en önemli faktörü gizliliktir” dedi. 

MUSTAFA KILIÇ PSİKOLOJİK DANIŞMA 
İLKELERİNİ ANLATTI

Konferansın sonunda Prof. Dr. Mustafa Kılıç 
kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Konferans, 

plaket ve hediye takdimiyle sona erdi.
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OMÜ Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu ve Ma-
kine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi (TMMOB) işbirli-
ğiyle, “Deneyimler 7” adlı etkinlik düzenlendi. 

Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencile-
rine yönelik olan etkinliğe E-Üniversite Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Malik Öztürk ve Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü İsta-
tistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok konuşmacı 
olarak katıldı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkin-
lik, TMMOB Samsun Şubesi Öğrenci Üye Komisyon Başkanı Merve 
Türker’in oda hakkında bilgi verdiği sunumla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Mükemmellik Kulübü Başkanı Enes Koçoğlu’nun ardından söz alan TMMOB 
Başkanı Makine Mühendisi Kadir Gürkan öğrencilere, “Eğitim süresince hep oda olarak yanındayız. Oda 
ile iletişiminizi sıcak tutun. Bizler sizlere hizmet etmekten mutluyuz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ahmet Malik üniversite yıllarını ve proje deneyimlerini dinleyicilerle 
paylaştı. Prof. Dr. Erkan Işığıçok ise “Yöneticiler İçin Üçüncü Göz” başlıklı bir konuşma yaptı. Işığıçok konuşmasında iş dünyasındaki re-
kabete değindi.

MÜHENDİSLİK DENEYİMLERİ PAYLAŞILDI
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Konferansa, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Münir Anıl,  Karadeniz 
Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Günhan 

Ulusoy, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını 
Yrd. Dr. Münir Anıl’ın yaptığı konferansta, Günhan Ulusoy da der-
nek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Silos Cordoba Ortadoğu ve Yakın Avrupa Bölge Müdürü İsmail 
Ekmekçi, çelik siloların önemine değinerek başladığı konuşmasın-
da, “Türkiye’de ve dünyada hasat 30 gün, depolama 365 gündür. 
Dolayısıyla hasat ettiğimiz ürünleri en iyi şekilde depolayamazsak 

ürünlerimiz zayi olur. Dünyada 4 çeşit tahıl depolama vardır. Bun-
lar; toprak altı, toprak üstü, betonarme ve çelik silodur. Günümüz-
de diğer depolama yöntemleri gün geçtikçe azalmakta ve çelik 
silolara talep artmaktadır. Depolama yöntemleri içinde en sağlıklı 
ve ekonomik olanı çelik silodur.  ‘Neden çelik silo?’ dediğimizde 
ise akla; minimum zayiat, uzun ömürlü ve sağlıklı olması gelir. İh-
tiyaca göre 500 tondan 30 bin tona kadar silolar vardır. Türkiye’de 
son yıllarda çelik siloların artmasına rağmen depolarımız yeterli 
değildir ve bu da ürünlerimizden zayiat verme anlamına gelir. Sağ-
lıklı depolamada mutlaka çelik silolarımızı arttırmamız gereklidir. 
Çelik siloları Türkiye’nin her bölgesine önerebilirim” dedi. 

DEPOLAMADA ÇELİK SİLO NEDEN 
ÖNEMLİ?

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ve 

Karadeniz Un 
Sanayicileri Derneği 
(KUSAD) işbirliğiyle 

düzenlenen, 
“Çelik Silolarda 

Tahıl Depolama” 
konulu konferans, 

Mühendislik 
Fakültesi Konferans 

Salonunda 
gerçekleşti.
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Konferansa, Rektör Vekili Prof. Dr. 
Halis Ölmez, İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zekeriya Uludağ, öğretim üye-
leri, davetliler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Açılış konuşmasını İlmi ve Fikri 
Araştırmalar Topluluğu Başkanı Seyit 
Aslan’ın yaptığı konferansa öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasının iki temel bilim dalı 
olan fizik ve matematik ekseninde şe-
killeneceğini belirterek konferansına 
başlayan Cündioğlu, bu konuda Platon, 
Aristotales, Spinoza, Newton, Durkhe-
im gibi bilim ve düşünce adamlarının 
görüşlerinden örnekler verdi. Aristo-
tales fiziğinin organik olduğunu ifade 
eden Cündioğlu, “İlke ve mekanizma 
arasında bir bağlantı yaparsak insanlı-

ğın evreni önce organik biçimde anladığını, daha sonra mekanik yoruma geçtiğini kabul etmeliyiz. Bugün ise 
daha elektromanyetik, daha dijital bir anlayışımız olduğu kesin” şeklinde konuştu.

“Artık biz tedavi edilmiyoruz,  tamir ediliyoruz”

Organizma ve mekanizma arasındaki evrimi “akıl ve ruh hastalığı” kavramının “duygu durum bozukluğu” 
kavramına doğru yönelmesi üzerinden açıklayan Cündioğlu, “Günümüzdeki anlayışa göre ruh hastalanmaz, 
bozulur. Aslında işleyen bir makine bozulur. Artık biz tedavi edilmiyoruz, tamir ediliyoruz” dedi.

 “1+1 nicelikle niteliğin savaşıdır”

Konferansın başlığını taşıyan 1+1=1 konusunu, Nazım Hikmet’in şiirlerine ve 1930 yılında kaleme aldığı 
1+1=1 adlı kitabına gönderme yaparak açıklayan Cündioğlu, konuşmasını Andrey Tarkovski, Jean-Luc Go-
dard, Charlie Chaplin, Fritz Lang gibi önemli yönetmenlerin filmlerinden derlediği videolarla da destekledi. 
İzleyicilere “1 nedir? Nasıl oluyor da 1 kendisi gibi olmayan varlığın şeyine neden oluyor? Birlikten çokluk 
neden yine bir oluyor?” gibi sorular yönelten Cündioğlu, “Bu çok uzun bir metafizik tartışmadır. Çokluğun 
ve birden fazla şeyin bir nedeni mi olur, yoksa birden fazla mı nedeni olur? Asırlarca İslam düşünürlerinin en 
önemli konularından biriydi” dedi. “1+1” tartışmasının fizik ve matematik gibi nicelikle niteliğin savaşı oldu-
ğunu ifade eden Cündioğlu, konuşmasını Tarkovski’den yaptığı şu alıntıyla noktaladı: “Bir damla bir damla 
daha iki damla etmez. Daha büyük bir damla eder”.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlmi 

ve Fikri
Araştırmaları 

Topluluğu
tarafından 

Araştırmacı-
Yazar Dücane 

Cündioğlu’nun 
davetli konuşmacı 

olarak katıldığı 
“Varlığın Birliği 

1+1=1” adlı
konferans 

OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde
düzenlendi. 

DÜCANE CÜNDİOĞLU OMÜ’DE
KONFERANS VERDİ

KONFERANS
KONFERANS
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Konferansın sonunda Prof. Dr. Cafer Sadıkyaran’ın, Dücane 
Cündioğlu’na plaket takdiminin ardından Cündioğlu, okurlarıyla buluşup 

kitaplarını imzaladı.
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Ünlü şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen “4. Uluslararası Sam-

sun Şiir Günleri” kapsamında OMÜ öğrencileri ile 
Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda biraraya 
geldi. 

ŞAİR VE YAZAR YAVUZ BÜLENT 
BAKİLER OMÜ’DE ÖĞRENCİLERLE 

BULUŞTU
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Milli Gazete Yazarı ve Yedi İklim 
Genel Yayın Yönetmeni Ali Hay-
dar Haksal’ın konuşmacı olarak 

davet edildiği konferansa öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Konuşmasında Türk Edebiyatının tarihsel 
sürecinden bahseden Ali Haydar Haksal, “Şiir 
bizim hayatımızın özünü oluşturuyor diyebi-
liriz. Çünkü İslam medeniyeti şiir eksenlidir 
ve şiirde öz vardır. Dolayısıyla bizim geleneği-
miz de şiir merkezli gelişti. Rönesans sonrası 
Avrupa’da gelişen fantastik edebiyat ve dü-
şüncesine de sahibiz. Dergicilik ise özellikle 
tanzimat edebiyatı ile birlikte hayatımıza gir-
miş oldu” diye konuştu.

Edebiyat dergiciliğinin Tanzimat ile birlikte başladığını ifade eden Haksal, “Hikâye geleneğimizin kahra-
manları vardır ama anlatıcıları belli değildir. Öykü ise batı tarzı bir türdür ve öykünün yazarı bellidir. Ama 
bizim geleneğimizde öykünün bu anlatıcısı belli değildir” dedi.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Tarakçı’nın, Ali Haydar 
Haksal’a plaket takdimiyle sona erdi. Ali Haydar Haksal, fuaye salonunda kitaplarını da imzaladı.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Kitap

Topluluğu
tarafından

düzenlenen
“Tanzimat’tan 

Cumhuriyete
Toplumsal
Değişimde
Dergilerin

Rolü’’ isimli
konferans 

Atatürk
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde
gerçekleşti.

TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE
TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE

DERGİLERİN ROLÜ
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Fen-Edebiyat Fakültesi La-
civert Salonda düzenlenen 
seminere; Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Halis Ölmez, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı. 

Parçacık fiziğinin tarihsel gelişi-
mi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Altuğ 
Özpineci, “Parçacık fiziği tanımlarının 
en az insanlık tarihi kadar eski oldu-
ğunu biliyoruz. Araştırmalarımız da 
Democritos ile Aristotle arasındaki 
tartışmalarla başladı” dedi.

Hadron çarpıştırıcısının 27 km’lik 
bir mikroskop olduğunu belirten Öz-
pineci, “Kuvvet dediğimiz bir kavram 
var. Bizim için kuvvet momentumun 
zamana göre değişimidir. Zamana 
göre değişiyorsa buna bir kuvvet etki 
ediyor demektir. Bir maddenin mo-
mentumu değişir ise bunu etki eden 

bir kuvvet olarak algılarız. Çeşitli deneyler yapılıyor. Deneyde gözlemlenen parçacıklar leptonlar, kurkların birleşerek bir araya getirdiği 
parçacıklar yani hadronlardan oluşuyor. Temel olarak üç çeşit etkileşimimiz var. Hissettiğimiz tüm etkileşimler aslında elektromanyetik 
etkileşimi içine alıyor. Bununla birlikte güneş enerjisinin kaynağı olan zayıf etkileşim ve çekirdeği oluşturan kuvvetli etkileşim var. Bu 
üç etkileşimi açıklarken çeşitli teknikler kullanıyoruz” diye konuştu

Konuşmasında higgs parçacığı konusuna da değinen Özpineci, “Temel parçacıkların sebebi higss parçacığı ama evrendeki parçacık-
ların sebebi bu değil. Higss parçacığı evrendeki gördüğümüz kütlenin çok azından sorumludur. Higss olmasaydı evrenin kütlesi değiş-
meyecek, atomlar oluşmayacaktı. Çünkü elektronlar kütlesiz olurdu. Yani maddenin hacminden doğrudan higss parçacığı sorumludur” 
dedi.

Evreni belirleyenin kütle çekimi olduğunu ifade eden Özpineci, “Bu noktada neden kütle çekimi bu kadar zayıf  şellinde bir soru 
çıkıyor ortaya. Karanlık madde dediğimiz bir madde var. Evren genişliyor. Yani evrende gördüğümüz cisimler ortalama olarak bizden 
uzaklıkları ile orantılı bir hızda uzaklaşıyor. Bu hızın kütle çekiminden dolayı azalmasını bekliyoruz.  Görmediğimiz ama kütle çekimi 
olan bir madde var. Evrendeki enerji dağılımının yüzde 74’ünü karanlık enerji, yüzde 22’sini karanlık madde ve yüzde 4’ünü atomlar 
oluşturuyor“ şeklinde konuştu.

KONFERANS
KONFERANS

OMÜ’DE PARÇACIK FİZİĞİ SEMİNERİ

   “ Evreni belirleyen kütle çekimi ”

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde Fizik 

Bölümü tarafından, 
Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 

Altuğ Özpineci’nin 
konuşmacı olarak 

davet edildiği, 
“Büyük Hadron 

Çarpıştırıcısı (LHC) 
Işığında Parçacık 

Fiziği” konulu 
seminer düzenlendi.

Pr
of

. D
r. 

Al
tu

ğ 
Ö

zp
in

ec
i

- özenilen üniversite - 75



2013 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -76

Türkiye’nin 2023 yılı hayvancılık ve tarım 
politikalarının öğrencilerin gözünden de-
ğerlendirilmesi açısından bir ilki temsil 

eden panele Samsun Milletvekili Tülay Bakır, Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Veteriner Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, Hayvan Dostları 
Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Nurcan 
Çetinkaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hayvan Dostları Top-
luluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Nurcan Çetin-
kaya, topluluğun beşinci yılını tamamladığını belir-
terek, “Bu kez yapacağımız etkinlik, yaptıklarımız 
içinde belki de en önemlisini teşkil ediyor. Çünkü 
konuşmacılarımız son sınıf öğrencilerimiz” diye ko-
nuştu.

 “Bugüne kadar hayvancılık ile ilgili olsun, vete-
rinerlikle ilgili olsun hep biz konuştuk ama öğrenci-
ler hiç konuşmadı. Milletvekilimiz Tülay Bakır’ın da 
önerisiyle öğrencilerin gözünden 2023 yılı vizyonu 
çerçevesinde çalışmalar yaptık” diyen Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, AB 
müktesebatı çerçevesinde ülkemizin gen kaynakla-
rının korunması ve hayvancılık sektörünün daha iyi 
yerlere gelmesi için çalışmaların son hızla devam 
ettiğini vurguladı.

Kendisinin de bir hayvan dostu olarak, kedi ve 
kümes hayvanlarına sahip olduğunu söyleyen Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Tarım ürünlerinde Tür-
kiye ilk beş içinde yer alıyor ama sanırım hayvancı-
lıkta aynı noktada değiliz. Hem besin olarak, hem 
de onlara karşı göstereceğimiz tavır hayvancılıkta 

çok önemli. On yıl sonra bunlarla meşgul olacak 
sizlersiniz. Sizin görüşlerinizi bizler de merak et-
mekteyiz” ifadelerini kullandı.

OMÜ Hayvan 
Dostları Topluluğu 

tarafından 
düzenlenen 

“OMÜ Veteriner 
Fakültesi 

Öğrencilerinin 
Gözünden 2023 

Hayvancılık
Vizyonu” 

başlıklı panel, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde 

yapıldı.

OMÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN 2023 

HAYVANCILIK VİZYONU

PANEL
PANEL
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PANEL
PANEL

“Hayvancılık sektörü lokomotif bir sektör olarak karşımızda duruyor”

Samsun’un Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Samsun Milletvekili Tülay Bakır, ve-
teriner hekimliğin tarihçesinden söz etti. Bakır, “Bildiğimiz üzere tarım son derece önemli bir konu. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
ana hedefleri; artan nüfusun ihtiyacını karşılamak, üretim riskini azaltmak, sektörde çalışanlara yeterli ve düzenli gelir temin etmek, 
kırsal kesimin kalkınmasını sağlamak ve tüketicilere uygun fiyatta ürün sağlamak ve ihracatın artırılmasıdır. İşletmelerimiz ülkemizde 
çok sayıda fakat küçük. Katma değerimizi istediğimiz hedefe yükseltemiyoruz. Bu nedenle hayvancılık sektörü lokomotif bir sektör 
olarak karşımızda duruyor. Tarım ve hayvancılık sektörüne ciddi destek verilmeli, başka türlü bu sistemin katma değerini artırmak çok 
zor. Bu nedenle siz veteriner hekimlerin vizyon içinde çalışmalarına büyük ihtiyacımız var. Benim önerim bir araya gelip tesis açarak 
ülke ekonomisine katkı sağlamanızdır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bütününün öğrenci olduğu panelistlerden Emine Doğan “Veterinerlik Fakültesi Eğitimi ve Müfredatı Sizi Mesleğe Ne 
Kadar Hazırlıyor?”, Salih Doğan “AB Müktesebatında Veteriner Hekimlik”, İlknur Turgut “Hayvansal Gıdalar Ne Kadar Güvenli?” ve 
Faruk Tamer Kamışlı ise “Samsun İli Önemi ve Genel Hayvan Varlıkları” konulu sunum yaptılar. Soru cevap kısmının ardından günün 
anısına konuşmacılara plaket verildi.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE 
ÖĞRETMEN OKULLARI VE EĞİTİM

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü dolayısıyla “Dünden Bugüne Türkiye’de Öğret-
men Okulları ve Eğitim” konulu panel düzenlendi. 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın yönettiği pa-
nelde, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Memduh Erkin ve İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Köçer panelist olarak 
yer aldılar.

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Mehmet Köçer, Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin ve öğretmen okullarının tarihçesi hakkında 
bilgi verdi. Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Cumhuriyet Dönemi’nde eğitime verilen önem, bunun hükümet politikalarına yansıması 
ve özellikle Tevhid-i Tedrisat (Eğitimin Birleştirilmesi) Kanunu’nun gerekçeleri üzerinde durdu. Prof. Dr. Memduh Erkin ise “Nasıl 
bir öğretmen ve nasıl bir nesil istiyoruz?” sorusundan hareketle, batı düşüncesinde öne çıkmış bilim adamlarının hayatlarından ve 
çalışmalarından örnekler vererek, gelecekte olmamız gereken yer ve bunun için yapmamız gereken işler konusunda genç öğretmen 
adaylarına görüşlerini aktardı.
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ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal’in 

ebediyete 
intikalinin 75. yıl 
dönümü nedeni 

ile Samsun’da 
ve üniversitemiz 

Atatürk Anıtı 
önünde törenler 

düzenlendi.

ATATÜRK’Ü ANDIK

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 75. yılında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen 
bir törenle anıldı. Atatürk anırı önünde ger-

çekleştirilen anma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
lis Ölmez, akademik ve idari personel katıldı. 
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Atatürk Samsun’da anıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğine, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Gar-
nizon Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuri-

yet Başsavcısı Ali Yeldan, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü,  
anma etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür 
Merkezi’nde konser ve konferans düzenledi. 
Konferansta, OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç Dr. Mehmet Aydın “Atatürk’ü an-
lamak” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmanın 
ardından program, Atatürk’ü Anma Konseri ile 
devam etti.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Samsun 
genelinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun Ata-
türk Anıtı’nda düzenlenen törene Samsun Valisi Hüseyin 
Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Milletve-
killeri Tülay Bakır ve Çağatay Kılıç, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, adli ve mülki erkan, parti il başkanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Program Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komuta Tuğge-
neral Ufuk Ekinci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz’ın anıta çelenk sunumu ile başladı. Saatler 
09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı ve saygı duruşunda bu-
lunuldu. Vatandaşlar anıta karanfil koydular. Vali Hüseyin 
Aksoy Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı.
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KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

KONUKLARIMIZ
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, kısa adı OMÜ-TÜRKÇE olan Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde bu yıl Türkçe öğ-
renmeye başlayan yaklaşık yüz kadar uluslararası öğrenciyi ders 

gördükleri sınıflarında ziyaret ederek, öğrencilerin sorunları, Samsun ve 
üniversite ile ilgili izlenimleri hakkında bilgi aldı. 

OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Doç. Dr. Bekir Şişman da yeni başlayan kurslar 
ve öğrenci profili ile ilgili olarak Rektör Akan’a bilgi verdi. Şişman, yeni baş-
layan kurslarla ilgili şunları söyledi: “Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu, Orta 
Asya ve Balkan coğrafyasında bulunan pek çok ülkeden, çok sayıda öğrenci OMÜ-TÜRKÇE’de Türkçe öğrenmeye başladılar. Türkçe 
kursları hafta içi her gün altı saat olmak üzere haftada toplam otuz saat olarak devam etmektedir. Toplam 950 saat sürecek olan 
Türkçe kursları 2014 yılı haziran ayına kadar devam edecektir. OMÜ-TÜRKÇE’ye devam eden uluslararası öğrencilerin bir bölümü 
başbakanlık bursu ile öğrenimlerini sürdürürken, çok sayıda öğrenci de kendi imkânlarıyla Türkçe kursuna devam etmektedir.” 

Rektör Hüseyin 
Akan, OMÜ 

Türkçe Öğretim 
Merkezi’nde 

öğrenim gören 
uluslararası 
öğrencileri, 

sınıflarında ziyaret 
etti.

REKTÖR AKAN TÜRKÇE ÖĞRETİM 
MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN REKTÖR AKAN’A 
ZİYARET

Samsun Varyant Özel Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezi öğretmen-
lerinden Özlem Temiz, beraberin-

deki öğrencilerle Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’a nezaket ziyaretinde bulundu. 

Temiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi-
nin kapılarını açarak tesislerden yarar-
lanmalarına olanak sağladığı için Rek-
tör Akan’a teşekkürlerini sundu. 

Rektör Akan da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, ziyarete 
gelen öğrencilere hediyeler verdi.
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 KAMPÜSTE CAZ
OMÜ’DEYDİ

Festivalin büyük ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl beşincisi düzenlenen Kampüste Caz konserleri kapsamında, 
“Sean Nowell&The Kung-Fu Masters” müzik grubu, yüksek enerjileri, çılgın ritimleri ve efektleri ile OMÜ Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde cazseverlerle buluştu. 70’lerin Kung-fu filmleri, animeleri ve çizgi roman kitaplarından esinlenen “Sean 

Nowell&The Kung-Fu Masters” dinleyenlerine eğlenceli ve güzel bir konser gecesi yaşattı.

KONSER
KONSER

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali’nin bir klasiği
haline gelen “Kampüste Caz” etkinliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür

Merkezi’nde gerçekleşti. 

Konsere, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, Genel Sekreter Yrd. Doç. 
Dr. Selahattin Özyurt, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, Akbank Samsun 
Bölge Müdürü Volkan Pencereci, Akbank OMÜ Şube Sorumlusu Özgür Parlak, 

şube müdürleri, OMÜ personeli ve öğrenciler katıldı. 
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KONSER
KONSER

MOTİF TRIO İLK KONSERİNİ VERDİ

OMÜ’DE ODA MÜZİĞİ KONSERİ

Flüt, keman ve 
piyano üçlüsünden 

oluşan Motif Trio 
Grubu, “20. yıl 

Müzikleri” adlı ilk 
konserlerini OMÜ 

Güzel Sanatlar 
Kampusü Devlet 
Konservatuvarı 

Konser Salonu’nda 
verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Flüt Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhan 
Bulut, Piyano Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Olga Hasanoğlu ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası keman 
sanatçısı Canan Cihangir tarafından kurulan “Motif Trio” grubu, J. Ibert, B. Martınu, S. Prokofıev, M. Ravel, M. Sun ve A. 

Pıazzola’dan birbirinden güzel 7 eser seslendirdiler.

Konsere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Konserin sonunda OMÜ Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü öğrencileri 
sanatçılara çiçek takdim ettiler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde Oda Müziği Konseri düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi öğretim üyeleri tarafından verilen konserde; flütte Doç. Dr. Seyhan Bulut, kemanlarda Yardımcı Doç. Dr. Sonat Coş-
kuner ve DOB Sanatçısı Canan Cihangir, viyolada Doç. Dr. Yakup Alper Varış, viyolonselde Öğretim Üyesi Devrim Öztürk 

ve piyanoda Doç. Dr. Olga Hasanoğlu yer aldı. Eserleri başarıyla çalan sanatçılar performanslarıyla dinleyicilerden tam not aldılar. 
Repertuarda J.S Bach, J. İbert, A. Dan, M.Sun ve A. Piazzola gibi dünya bestecilerinin klasik eserlerinin yer aldığı konsere öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
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SPOR
SPOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yoğun kar yağışını fırsata çevirerek 
okulun yanındaki açık alanda, Öğr. Gör. Dr. Erol Doğan eşliğinde ilk temel kayak eğitimlerini aldılar.

Lisans eğitimi müfredatında da bulunan seçmeli kayak eğitimi dersi her yıl Ladik ve Ilgaz Kayak merkezlerinde yapılıyor. 
Üniversitemize ait olan ve Ladik Akdağ’da inşaatı devam eden konaklama ve eğitim merkezi de önümüzdeki yıl tamamlandı-
ğında daha fazla öğrenci ve personel kayak eğitimi alabilecek.

OMÜ’DE KAYAK DERSİ

OMÜ Dağ Bisikleti Takımı, “1. 
Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti 
Yarışması”nda birinci oldu. 

Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Dağ Bisik-
let Takımı tarafından gerçekleştirilen “1. Üni-
versiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışması”nda, 
OMÜ Dağ Bisikleti Takımı Üniversiteler arası 
takım sıralamasında birinci oldu. 

Birinci olan öğrenciler Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette, OMÜ Bisiklet Takımı’nın başarı-
sından duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan sporcuları tek 
tek kutlayarak başarılarının devamını diledi. 
Öğrencilere hediyeler veren Rektör Akan’a 
sporcular da bisiklet kaskı hediye ettiler.

OMÜ DAĞ BİSİKLETİ TAKIMI ODTÜ’DEN 
BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ
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ATAMA-YÜKSELME-EMEKLİ

ATAMA-YÜKSELME-EMEKLİ
ATAMA-YÜKSELME-EMEKLİ

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

Davut KESKİN Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Trav. Profesör

Ali YILMAZ Fen Edebiyat Fakültesi / Beşeri ve İkt. Coğrafya Profesör

Belgin SIRIKEN Veteriner Fakültesi / Su Ürünleri ve Hastalıkları Profesör

Metin EKER Güzel Sanatlar Fakültesi / Resim Bölümü Profesör

İlhan AKSOY İktisadi ve İdari Bilimleri Fak.  / Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. Doçent

Yavuz KÖYSAL Yeşilyurt Demir Çelik MYO Doçent

Evren ERGÜN Çarşamba Ticaret Borsası MYO. Yrd.Doç.

Nursel TOPKAYA Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Yrd.Doç.

Sevinç YANBEYİ BEŞER Güzel Sanatlar Fakültesi / Resim Bölümü Yrd.Doç.

Ahmet Serhat ULUDAĞ İktisadi ve İdari Bilimleri Fak. / Uluslararası Ticaret Yrd.Doç.

Özgür ÖZTÜRK İktisadi ve İdari Bilimleri Fak. / İkt. Geliş. ve Uluslararası İktisat  Yrd.Doç.

Beste Nigar ERDEM İletişim Fakültesi / Gazetecilik Böl. Yrd.Doç.

Özgür DEMİRCAN Mühendislik Fakültesi / Malzeme Bil.ve Müh. Yrd.Doç.

Hilal Eser ÖZTÜRK Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Yrd.Doç.

Mehmet Alper ARSLAN Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji Yrd.Doç.

Özlem EŞKİ YÜCEL Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Yrd.Doç.

Umut Sami YAMAK Ziraat Fakültesi / Hayvan Yetiştirme Yrd.Doç.

Adı - Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Kadro

Ali ENGİN Eğitim Fakültesi / Biyoloji Eğitimi Profesör

Bilal DİNDAR Eğitim Fakültesi / Eğitimde Psikolojik Hizm. Profesör

Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi / Nükleer Fizik Profesör

Veysel KARTAL Fen-Edebiyat Fakültesi / Zooloji Profesör

Adem GÜLEL Fen-Edebiyat Fakültesi / Genel Biyoloji Profesör

Yücel TANYERİ Tıp Fakültesi / Kulak, Burun ve Boğaz Hst. Profesör

İhsan TERZİ Eğitim Fakültesi / Resim-İş Eğitimi Yrd.Doç.

Mehmet ATALAR Eğitim Fakültesi / Fransız Dili Eğitimi Yrd.Doç.

Ayla DURMUŞ Sivil Havacılık Y.O. / Uçak Gövde-Motor Bakım Bl. Yrd.Doç.

Mursel AKDENK Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Böl. Yrd.Doç.

Mücella TEKEOĞLU Ziraat Fakültesi / Bitkisel Biyoteknoloji Yrd.Doç. 

EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

ATAMALAR
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VEFAT
VEFAT

VEFAT

Prof. Dr. Adnan Korkmaz, 1965 yılında Merzifon’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını OMÜ Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında tamamladı. 2004 yılında Profesör olarak atanan 
Korkmaz, evli ve üç çocuk babasıydı.

PROF. DR. ADNAN KORKMAZ

Prof. Dr. Şamil Işık, 1967 yılında Ankara’da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’nde tamamladı. 2001-2002 yılları arasında Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2001-2004 yılları arasında Çarşamba Meslek Yüksekokulu 

Müdür Yardımcılığı ve 2007-2008 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. Prof. Dr. Şamil Işık bir kız çocuk babasıydı.

PROF. DR. ŞAMİL IŞIK


