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TIP FAKÜLTESİ 

YENİLENİYOR
Uzun yıllardan beri Samsun ve çevre illere 
üst seviyede sağlık hizmeti sunan Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi son dönemde yeniden yapılanma 
çalışmaları çerçevesinde yaptığı yenilikler ve 
değişikliklerle dikkat çekiyor. 1973 yılında 
“Samsun Tıp Fakültesi” adı altında Hacet-
tepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan ve 
1978’den beri OMÜ bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren hastanenin pek çok ünitesi ve ser-
visi 2008 yılından itibaren başlatılan çalışma-
lar kapsamında yenilenirken, önümüzdeki yıl 
içerisinde de bu çalışmaların devam etmesi 
ön görülüyor.

Sağlık turizmi kapsamında komşu ülke va-
tandaşlarına da sağlık hizmeti sunmak, 
ekonomik anlamda kendine yeten bir sağlık 
işletmesi haline gelmek, fiziki şartları ulusal 

ve uluslararası sağlık standartlarına taşımak, 
stajyer öğrencilere modern uygulama alt ya-
pısını oluşturmak gibi hedeflerle yola çıkılan 
bu yeniden yapılanma sürecini, OMÜ Tıp Fa-
kültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Musta-
fa Bekir Selçuk ile değerlendirdik…

“40 Yıllık Gelişimin Öyküsü”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fa-
kültesi Hastanesi, “Samsun Tıp Fakültesi” 
adı altında 1973 yılında Hacettepe Üniversi-
tesine bağlı olarak kuruldu. Aynı yıl eğitim ve 
öğretim hayatına başladı. 1975 yılında On-
dokuz Mayıs Üniversitesinin 1873 sayılı yasa 
kapsamında kurulmasıyla OMÜ’ye bağlanan 
Fakülte, 1978’e kadar faaliyetlerini Hacette-
pe Üniversitesi bünyesinde sürdürmeye de-
vam etti.

Yüzü gülen ve 
yüz güldüren 
bir hastane 
olma yolunda 
OMÜ Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi 
revizyondan 
geçiyor
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1976 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı Sam-
sun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bir 
bölümünün fakülteye devredilmesinin ardın-
dan, 1978 yılında, 5. ve 6. dönem tıp fakül-
tesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim çalış-
maları burada gerçekleştirilmeye başlandı. 
Fakültenin ilk 4 dönem öğrencileri de 1982-
1983 akademik yılından itibaren Samsun’a 
aktarılarak tüm sınıfların eğitimlerinin OMÜ 
bünyesinde verilmesi sağlandı.

“Fiziki İmkânsızlıklar Zamanla Aşılıyor”

Fakültenin tüm sınıflarının Samsun’da top-
lanması bazı fiziki imkânsızlıklarla karşıla-
şılmasını da beraberinde getirdi. Bu durum, 
ilkin geçici önlemlerle giderilmeye çalışıldı. 
Örneğin 1982 ile 1984 yılları arasında 1. ve 
2. dönem öğrencileri, öğrenimlerini şehir 
merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Ata-
kum Kampüsünde sürdürdü. 1984-1985 
akademik yılında ise 1. ve 2. dönem öğren-
cileri, şehir merkezinden 18 kilometre uzak-
lıktaki Kurupelit Kampüsünde inşaatı yarım 
tamamlanan binalarda öğrenim gördü. 3, 4 
ve 5. dönem öğrenciler ise 1976 yılında fa-

külteye devredilen şehir merkezindeki Sağlık 
Bakanlığına ait Samsun Göğüs Hastalıkları 
Hastanesinde bulunan prefabrik barakalar-
da eğitim aldı.
 
Üniversitenin Kurupelit Kampüsü içinde yer 
alan 900 yatak kapasiteli Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Hastanesinin 450 ya-
tak kapasiteli bölümünün 1986 yılının Mayıs 
ayında Kurupelit Kampüsündeki binalarına 
taşınmasıyla yeni bir dönem başladı. O ta-
rihten sonra hastanenin yarım kalan tüm ek 
binalarının inşaatı bitirilerek ve yeni bölümler 
de eklenerek Samsun ve çevre illere sunulan 
sağlık hizmeti gelişmesini sürdürdü.

Günümüzde 3 bine yakın çalışanı ile böl-
ge insanına büyük bir sağlık hizmeti sunan 
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Karadeniz 
Bölgesi’nin en önemli sağlık ve tıp eğitimi 
merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Toplu-
mun sağlıklı bireylerden oluşması için bil-
gi ve teknolojiyi kullanarak yüksek kalitede 
sağlık hizmeti üretmenin yanı sıra çağdaş ve 
nitelikli eğitim vermeyi kuruluşundan günü-
müze dek kendine görev edinen OMÜ Tıp 

“3 bine yakın 
çalışanı ile 

bölge insanına 
büyük bir 

sağlık hizmeti 
sunan OMÜ 

Tıp Fakültesi 
Hastanesi, 
Karadeniz 

Bölgesi’nin en 
önemli sağlık 
ve tıp eğitimi 

merkezi olma 
yolunda hızla 

ilerliyor. ”



Odak
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
Ek

im
-K

as
ım

-A
ra

lık
 2

01
4

S
ay

ı 6
2

6

Fakültesi Hastanesi, son yıllarda gündeme 
gelen yenilenme çalışmaları ile de dikkatleri 
üzerine çekiyor.

“Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Başlı-
yor”

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki yeniden 
yapılanma çalışmaları 2008 yılında hız ka-
zanmaya başlıyor. Aynı yılın Ağustos ayında 
hastanenin başhekimi olarak atanan Prof. 
Dr. Mustafa Bekir Selçuk, böylesi bir proje-
nin ortaya atılmasındaki en önemli etkenin 
bölge insanının tıbbi ve fiziki anlamda uygun 
şartlarda sağlık hizmeti almalarını sağlamak 
olduğunu belirtiyor. Selçuk, Samsun’da bu-
lunmayan her türlü teşhis ve tedavi için böl-
ge insanının Ankara ve İstanbul gibi büyük-
şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını ifade 
ederek, bu durumun hem ekonomik ve hem 
de manevi anlamda çok büyük güçlükleri 
beraberinde getirdiğini söylüyor. Bu nedenle 
başhekim olarak göreve başladığında ilkin 
OMÜ Uygulama Hastanesinde sağlık hizme-
ti sunan anabilim dalı başkanları ve öğretim 
üyeleri ile çeşitli toplantılar yaptıklarını, bu 
toplantılar neticesinde hastane bünyesinde 
bazı yenilenme çalışmalarının da başlatıldığı-
nı ifade eden Selçuk, “Bu toplantılarda has-
tanemizin mevcut durumunda hastalarımızın 
kaliteli sağlık hizmeti almalarının önündeki 
engelleri tespit etmeye çalıştık. En önemli 

problemin ise otelcilik hizmetlerindeki ek-
siklik ve kaynakların verimsiz kullanılması ol-
duğu sonucuna vardık. Bu nedenle çalışma-
larımızı bu iki başlık altında yoğunlaştırdık” 
şeklinde sözlerini sürdürüyor.

“Yüzü Gülen ve Yüz Güldüren Bir Hasta-
ne Olma Yolunda”

Bütün bu tespitlerden sonra “yüzü gülen ve 
yüz güldüren bir hastane” olmak hedefiy-
le 2008 yılı Ağustos ayı itibariyle acil eylem 
planı hazırlandığını ve bu planın OMÜ’nün 
ekonomik imkânlarını da zorlayarak hayata 
geçirildiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sel-
çuk, “Hastanemizin modernizasyon çalış-
malarının tek destekçisi Rektörümüz Prof. 
Dr. Hüseyin Akan olmuştur. İstisnai durumlar 
hariç ne yazık ki Samsun’un ileri gelenlerin-
den beklediğimiz seviyede maddi destek 
göremedik” diyor. Acil eylem planı kapsa-
mında hastane bünyesinde tadilat çalışma-
larına hız kazandırıldığını söyleyen Selçuk, 
“Hastanemizin beşinci katında bir joker ser-
vis oluşturularak tadilatı yapılacak servisimiz 
tadilat süresi boyunca oraya taşındı. Tadilatı 
yapılacak ünite veya servislerimiz eşzamanlı 
olarak hizmetlerini sürdürmek zorunda ol-
dukları için yılda en fazla üç servisimizi veya 
ünitemizi modernize edebildik. Bugün itiba-
riyle de çalışmalarımız bu çerçevede devam 
etmektedir” diyerek sözlerini sürdürüyor.

OMÜ Tıp 
Fakültesi 
Hastanesindeki 
yeniden 
yapılanma 
çalışmaları 
2008 yılında hız 
kazandı. Mevcut 
durumunda 
hastalarımızın 
kaliteli sağlık 
hizmeti 
almalarının 
önündeki 
engelleri tespit 
etmeye çalıştık.
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gan Nakil Servisi bulunmaktadır. Merkezi-
mizde bugün itibariyle böbrek nakli, kornea 
nakli, kemik iliği nakli ve karaciğer nakli çok 
tecrübeli hocalarımız ve sağlık personelimiz 
tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştiril-
mektedir. Ayrıca hastanemizde Tüp Bebek 
Merkezi, Uyku Ünitesi, Radyoaktif İyot Teda-
vi Ünitesi bu süre içerisinde gerçekleştirebil-
diğimiz yeniliklerdendir.”

Modernize çalışmalarının 2015-2016 akade-
mik yılında da devam edeceğini ifade eden 
Selçuk, yenilenmesi planlanan bu ünite ve 
servisleri ise şöyle sıralıyor: Genel Cerrahi 
Servisi, Endekronoloji-Nefroloji Servisi, Fizik 
Tedavi Servisi, Dermatoloji Servisi, Çocuk 
Cerrahi Servisi, Psikiyatri Servisi, Kulak-Bu-
run-Boğaz Sevisi, Göz Servisi, Özel Servis, 
Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Radyoloji, Morg Üni-
tesi, Eczane, Bay-Bayan Mescid ve Taş Kır-
ma Ünitesi.

Selçuk, henüz inşaat aşamasında olan On-
koloji Hastanesinin de 2016 yılının sonuna 

“Sağlık Personeline Yönelik Şiddet Ey-
lemlerinde Hastanelerin Fiziki Eksiklikleri 
de Rol Oynuyor”

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki yeniden 
yapılanma çalışmaları sayesinde hastane 
enfeksiyonlarının en aza indirgenmesinin ve 
böylece hastaların güvenli, temiz, konforlu 
bir ortamda sağlık hizmeti alabilmelerinin 
mümkün olacağını vurgulayan Prof. Dr. Sel-
çuk, böylesi bir ortamda sağlık hizmeti alan 
hastaların sağlık personeline bakış açısının 
ve yaklaşımının da olumlu yönde değiştire-
ceğini dile getiriyor. Selçuk, “Son zamanlar-
da basından takip ettiğimiz maalesef bazen 
bizim de yaşadığımız sağlık personeline yö-
nelik şiddet olaylarının büyük çoğunluğu ile-
tişim eksikliği ve fiziki şartların yetersizliğin-
den kaynaklanmaktadır. Modern bir ortamda 
sağlık hizmeti alan hasta nasıl kendini daha 
iyi hissedecekse, personele yönelik iyileşti-
rilmiş çalışma ortamında da hasta ve sağ-
lık personeli arasındaki iletişim daha sağlıklı 
olacak ve istenmeyen durumlar daha az or-
taya çıkacaktır. Bunun yanı sıra her ne hal-
de olursa olsun şiddet hiçbir zaman çözüm 
değildir. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü 
şiddet eylemini kınamak gerekir” diyor. 

Klinikler, Servisler, Üniteler, Birimler Hızla 
Yenileniyor

Prof. Dr. Selçuk, son 7 yıl içinde yeni kurulan 
veya modernize edilen üniteler ve servisler 
hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “OMÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi, sahip olduğu kalite-
li hizmet anlayışıyla birçok yeniliği Samsun 
halkına ve Karadeniz Bölgesine kazandır-
mıştır. Bunlardan en önemlileri, Organ Nakil 
Merkezinin kurulmasıdır ki bu merkez çatısı 
altında Organ Nakil Koordinatörlüğü ve Or-
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doğru açılmasının hedeflendiğini belirte-
rek, “Bölgemizde eksikliği çok ciddi şekilde 
hissedilen, özelde Samsun, genelde ise ül-
kemizdeki her hastaya hizmet etme amacı 
güdecek olan 120 yataklı, içerisinde Erişkin 
Kemik Transplantasyon Merkezinin de bu-
lunduğu Onkoloji Hastanesinin inşaat çalış-
maları eski helikopter pistinin olduğu alanda 
hızla sürüyor. Öyle ümit ediyoruz ki 2016 yı-
lının sonuna doğru açılışını yapmış olacağız. 
Bunun yanı sıra 17 yataklı Dahili Yoğun Ba-
kım Ünitemiz kısa süre içinde hastanemizin 
A katında hasta kabul etmeye başlayacaktır 
ve inanıyoruz ki büyük bir eksikliği ortadan 
kaldıracaktır.” diyor.

“Sağlık Personeline Verilen Hizmetiçi 
Eğitimler Önemli”

Fiziki yenilemelerin yanı sıra hastane perso-
nelinin bilgi ve becerilerinden en üst seviye-
de faydalanabilmek amacıyla her yıl sürekli 
olarak hizmetiçi eğitimler de düzenlendiğini 
ifade eden Selçuk, konu hakkında şunları 
söylüyor: “Göreve başladığımız ilk günden 
itibaren personel merkezli bir yönetim anla-
yışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu ek-
sende hasta memnuniyetinin de personel 
memnuniyeti ile gerçekleşebileceğini düşü-
nüyoruz. Kurumumuzda çalışan tüm perso-
nelimizin kurum aidiyeti hissi ve gönül bağı 
ile çalışması amacıyla imkânlarımız doğrul-
tusunda iyileştirmeler yapıyoruz. Bu anlam-
da kurum içi iletişimin artması amacıyla sos-
yal ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Hatta 
bu projelerden bir kısmını geleneksel hale 
getirdik diyebiliriz. Bunlar arasında Başhe-

kimlik Salon Futbol Turnuvasını, fotoğraf ya-
rışmalarını ve sergilerini, şiir dinletilerini, ayın 
personeli uygulamasını, kahvaltılı çalışma 
toplantılarını sayabiliriz.”

Hastanenin kaynaklarının verimli kullanılma-
sına yönelik çalışmaların da fiziki iyileştirme 
çalışmaları ile eşzamanlı olarak yürütüldüğü-
nü vurgulayan Selçuk, bu süreci şöyle anla-
tıyor: “İkinci olarak birinci hedefimizle aynı 
anda hastanemizin kaynaklarının verimli kul-
lanılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu 

“Sağlık 
Personelinin bilgi 
ve becerilerini üst 
seviyeye çıkarmak 
amacıyla her yıl 
sürekli hizmetiçi 
eğitim veriliyor.”
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çalışmalar arasında şunları sayabiliriz: İnsan 
Kaynaklarının Yönetimi, Ekonomik Kaynak-
ların Yönetimi, Eşya-Cihaz Yönetimi ve Bilgi 
Yönetimi. Elimizde olan sayısal verilere göre 
bugün gelinen noktada başarılı sonuçlar al-
dığımızı söylememiz mümkün.”

“Hasta Yakını Evi Hizmete Açıldı”

Dilek- öneri kutuları, web sayfasındaki ileti-
şim bölümü, hasta-hasta yakınlarının yazılı 
başvurusu, memnuniyet anketleri aracılı-
ğı ile hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve 
beklentilerinin de değerlendirildiğini ifade 
eden Prof. Dr. Selçuk, “Bu veriler ışığında 
tespit etiğimiz ve eksiklik olarak gördüğü-
müz, özellikle şehir dışından gelen ve uzun 
süreli tedavi alan hasta ve hasta yakınlarının 

konaklama ihtiyacının giderilmesi konusuy-
du. Bu kapsamda Çocuk Acil Servisimizin 
karşısına 20 erkek ve 20 bayan olmak üzere 
toplam 40 kişilik Hasta Yakını Evi’ni kullanı-
mına sunduk. Bunun dışında birim sorum-
lularından gelen öneriler ve bizim de zaman 
zaman yaptığımız gözlemler sonucunda 
eksiklik olduğunu düşündüğümüz bir konu 
da Giysi Odasıydı. Bu Giysi Odası aracılığıy-
la personelimizin kullanmadığı, ancak yeni 
olan veya bağış yapmak üzere aldığı erişkin 
veya çocuk giysilerini onların adına hastala-
rımıza ulaştırmaktayız. Bunun yanı sıra has-
talarımızın polikliniklerimizden 0362 312 19 
55 numaralı telefonla ve hastane.omu.edu.
tr adresindeki web sayfamızdaki e-randevu 
bölümünden hastanemize gelmeden rande-
vu kayıtlarını yapmalarını sağladık” diyor.

“Çocuk Acil 
Servisimizin 
karşısına 20 
erkek ve 20 

bayan olmak 
üzere 40 kişilik 

Hasta Yakını 
Evi’ni kullanıma 

açtık.”
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“Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Olarak Diğer 
Hastanelere Göre Sorunlar Yaşıyoruz”

Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, bir üniversite 
hastanesi olarak diğer hastanelere göre bazı 
sıkıntılar da yaşadıklarını sözlerine ekleyerek 
bu sorunları şu şekilde sıralıyor: “Sosyal Gü-
venlik Kurumunun fiyatlandırma politikala-
rında üniversite hastaneleri aleyhine düzen-
lemeler yapması, artan personel ve temel 
sarf malzemesi giderlerine oranla hizmet 
gelirlerinin yerinde sayması veya aşağılara 
çekilmesi önemli bir sorun. Bunun dışında 
çevre hastanelerden maliyeti yüksek, kârlılık 
oranı düşük, uzun süre tedavi gerektiren ve 
terminal dönemdeki hastaların hastanemize 
sevk edilmeleri konusu var. Kadrolu perso-
nelin sözleşmeli personele oranındaki maka-
sın giderek açılması, sözleşmeli personelle-
rin döner sermaye üzerindeki mali yükünün 
her geçen gün artması ve bundan dolayı 
yeni teknolojilere yeterli maddi kaynak ayrı-
lamaması da diğer sorunlar arasında. 

Ayrıca geçmişte var olan, günümüzde de de-
vam eden üniversite hastanelerinde hastalar 
kobay olarak kullanılıyor, hastalar öğrencile-
rin elinde kalıyor düşüncesi ve iftirası bir tür-
lü üstesinden gelemediğimiz problemlerden. 
Hiç birisi gerçeği yansıtmıyor. Toplumun üni-
versite hastanelerine bakışındaki bu olum-
suz ön yargıya rağmen biz hastalarımıza 
her zaman modern sağlık hizmeti sunmaya 
devam edeceğiz. Bu vesileyle çağrımız odur 
ki hastalarımız bize güvensin ve kendilerini 
hocalarımıza emanet etsinler.”

“Samsun Halkının Desteğini Yanımızda 
Hissetmek İstiyoruz”

Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, kendisiyle 
gerçekleştirdiğimiz röportajda son olarak 
Samsun halkına da sesleniyor: “Samsun 
halkı elinden gelen bütün desteği kendi üni-
versitesine ve hastanesine vermelidir. Yakla-
şık 3 bin personeli ve günlük ortalama 2 bin 
500 ila 3 bin poliklinik hasta sayısıyla Sam-
sun ekonomisine tartışmasız en büyük kat-
kıyı sağlayan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
kuşkusuz ki Samsunlularındır. Bu çalışmalar 
sırasında Samsun halkının desteğini yanı-
mızda hissetmek istememiz Samsunlular 
tarafından dikkate alınmalıdır.”

Yeni kurulan ve modernize edilen diğer 
klinik, poliklinik, ünite, birimler ve tek-
nik alt yapıları ise şu başlıklar altında 
toplamak mümkün:

Klinikler; Hematoloji Servisi, Göğüs Hasta-
lıkları Servisi, Kadın Doğum Servisi, Nöroloji 
Servisi, Çocuk Acil, Kardiyoloji Servisi, Orto-
pedi Servisi, Göğüs Cerrahi Servisi, Organ 
Nakil Servisi, K.V.C. Servisi, Plastik Cerrahi 
Servisi, Beyin Cerrahisi Servisi, Üroloji Ser-
visi, Onkolji-Gastroenteroloji Servisi, Enfeksi-
yon Hastalıkları Servisi

Poliklinikler; Enfeksiyon Hastalıkları Polikli-
niği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği, 
Beyin Cerrahisi Polikliniği, Psikiyatri Poliklini-
ği, Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Hastalıkları 
Polikliniği, Kardiyoloji Polikliniği, Genel Cer-
rahi Polikliniği, Plastik Cerrahi Polikliniği, Kalp 

“Samsun 
Halkının desteğini 
yanımızda 
hissetmek 
istiyoruz. OMÜ 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi 
kuşkusuz ki 
Samsunlularındır.”
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Damar Cerrahisi Polikliniği, Göğüs Cerrahisi 
Polikliniği, Ortopedi ve Travmatoloji Poliklini-
ği, Üroloji Polikliniği, Ağrı Polikliniği, Anestezi 
Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği, Endokri-
noloji Polikliniği, Göğüs Hastalıkları Polikliniği, 
Gastroenteroloji Polikliniği

Üniteler; İlave Kan Alma Ünitesi, Koroner 
Yoğun Bakım Ünitesi, Kemoterapi Ünitesi, 
Kök Hücre Nakil Merkezi, Tüp Bebek Merke-
zi, K.V.C. Yoğun Bakım Ünitesi, Doğumhane, 
Sterilizasyon Ünitesi, Kan Merkezi, Nöroloji 
Yoğun Bakım Ünitesi, Göğüs Hastalıkları Yo-
ğun Bakım Ünitesi, Radyoaktif İyot Tedavi 
Ünitesi, Çocuk Röntgen Ünitesi, Çocuk EKG 
Ünitesi, Mikail Yüksel Yoğun Bakım Ünitesi, 
Diyaliz Ünitesi, TPN Ünitesi, Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, 
15 olan ameliyathane odası 21’e çıkartılarak 
ameliyathanelerin yenilenmesi.

Birimler; Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 
Radyoloji Doktor Ofisleri, Arşiv Birimi, Hasta 
kabul birimi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 
(HBYS) Birimi

Teknik Alt Yapı Çalışmaları; Jeneratörlerin 
Yenilenmesi (3 adet), Personel Takip Sistemi, 
Şikayet ve Öneri Kutuları, M.R. Bekleme Sa-
lonu, Fakülte Bülteni, Hastane Web Sayfası, 
Yatış ve Taburcu İşlemlerinin Servis Sekre-
terliklerinden Yapılması, Radyolojide Filmsiz 
Döneme Geçilmesi, Acil Servis Bilgisayarlı To-
mografi, İlave Asansör Yapılması, Sağlık Ku-
rulu Toplanmaya Başladı, Poliklinik Tuvaletleri, 
Acil Çağrı Sistemi (Mavi Kod, Pembe Kod, 
Beyaz Kod, Kırmızı Kod), Hasta Yakını Evi, 
Rapor Bürosu ve Arşiv, Dış Cephe, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimi, Hasta Karyolalarının Ye-
nilenmesi, hasta yataklarının (250 tanesi anti-
dekübit olmak üzere) yenilenmesi.

Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK

1953 yılında Ankara’da doğan Mustafa Bekir 
Selçuk, 1978 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. 
1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesine Yardımcı Doçent  olarak atandı. 
1993 yılında Doçent, 1999 yılında profesör 
oldu. 1989-2004 yılları arasında Radyoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Ağustos 2008 tarihinden itibaren Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
Başhekim olarak atanan Prof. Dr. Mustafa 
Bekir Selçuk evli ve üç çocuk babası. 
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40 Yılın Tanığı, 
Bilim, Gönül ve Müzik Adamı

AHMET YAŞAR 
TURANLI
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Zemheriye ara veren bir kış günü, Tıp Fa-
kültesindeki öğretim üyeliğinden emek-
liliği gelen, fakat henüz odasını boşaltma 
aşamasında bulunan Prof. Dr. Ahmet Ya-
şar Turanlı hocamızın yanına gidiyoruz. 
Ahmet Hoca, bir koltuğa bir çok karpuz 
sığdıran ender insanlardan biri. Tıp ho-
cası olmasının yanında sanatın bir çok 
dalında kanat çırpan, her özelliğini bir 
uzman titizliğiyle kotaran bir şahsiyet. 
Uzun yılların kendisine verdiği tecrübeyi, 

hemen hemen her alanda kullanma ma-
haretine sahip. Güler yüzlü bir ciddiyeti, 
vakur ve sevecen bir duruşu var. Bilim ve 
sanatın birbirine karşıt görünün arz eden 
doğası, onun bakış açışıyla insanlara bir 
şifa, bir güler yüzlülük şeklinde yansıyan 
bir hal alıyor. Onun gibi, karşısındakini 
rahatlatan bir insanın yanında olmanın 
verdiği iç huzur, sizin üzerinizdeki heye-
canı, stresi bir tarafa atmanıza yardımcı 
oluyor.

Röportaj: Mustafa KARAOSMANOĞLU     Fotoğraf: Gökhan ÇETİN
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Ahmet Yaşar Turanlı, Hacettepe Tıp Fakül-
tesinden 1973 yılında mezun olmuş, uzman-
lığının ardından 1977 yılında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 14 kurucu öğre-
tim üyesinden biri. Yıllarını vermiş olduğu fa-
kültede hocaların hocası olma vasfını kazan-
mış, tevazu sahibi bir duruşu var. İyi bir bilim 
ve sanat adamı olmasının yanında iyi bir aile 
babası. Bizi odasında karşılıyor ve kısa bir 
sohbetin ardından söyleşimize geçiyoruz. 

Sayın hocam, bu yıl üniversitemizin ku-
ruluşunun 40. yıl dönümü. Siz bu sürenin 
canlı tanığısınız. 40 yılda üniversitemizin 
geçirdiği değişimi anlatır mısınız?

Üniversiteye 1977 yılının Ekim ayında geldim. 
Tıp Fakültesine kurucu üye olarak, 6 öğretim 
üyesi yurt dışından, 8 öğretim üyesi ise yurt 
içindeki üniversitelerden gelmek üzere 14 öğ-
retim üyesi olarak işe koyulduk. Hazırlıkları 
başlamış olmasına rağmen, ilk bir yıl üniver-
site açılamadı, sadece rektörlük binası vardı. 
Ben üniversitenin kuruluşunda 1977’den itiba-
ren görev aldım. İlk rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Tahsin Tuncalı ve Tıp Fakültesi Dekanı Sevinç 
Oral, çok genç yaşta bizlere bu görevi layık 
gördüler. Üniversite kuruluşundan yaklaşık bir 
yıl sonra ilk yerleşim alanında eğitime başla-
dık. İlk öğrencilerimiz, Hacettepe Tıp Fakül-
tesinde eğitimini tamamlayıp bize sadece in-
törnlük sınıfı için gelen 4 öğrenciden ibaretti. 
Daha sonra bu sayı giderek arttı ve bugünlere 
kadar gelmiş olduk. 

1982 yılında bugünkü Kurupelit Kampüsü’ne 
taşındık. Tıp Fakültesi için ilk alanımız şehrin 
içinde yer alan Göğüs Hastanesi’ydi, şu anda 

Diş Hastanesi ya da Fizik Tedavi Hastanesi 
olarak hizmetini sürdüren 25 yataklı bir  bina. 
Biz bu binada servise başladık. Asistan sa-
yısı çok kısıtlıydı, bazı bölümlerin hiç asistanı 
yoktu... Beşinci sınıflarda, dermatoloji olarak 
eğitime başladığımızda sadece 1 asistanımız 
vardı. 

Şu anda kaç asistanınız var?

Bir ara 14 asistana kadar çıktı. Şu anda 5 asis-
tanımız mevcut. Bu 40 yıl tabiî üniversitenin 
1975’deki resmi kuruluşu itibariyle 40 yıl. As-
lında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, fiili olarak 
19 Mayıs 1978’de faaliyete geçti. Dolayısıyla 
bu benim üniversitedeki 36’ncı yılım. İlk yıllar-
da özellikle, öğretim görevlisi sayısının azlığı 
nedeniyle, hemen hemen tüm yönetim kurulu, 
senato veya üniversiteyle ilgili bütün işlere, 19 
Mayıs Lokali dediğimiz; Göğüs Hastanesinin 
altında mevcut bir lokalde, -Rektör ve dekan 
buna dâhil olmak üzere- 14 ila 15 kişinin top-
lanması ile karar verilirdi. Daha sonra zamanla 
diğer fakülteler açıldı. Bugün, YÖK’ün değer-
lendirmesine göre, Türkiye’nin yayın, öğretim 
üyesi, yerleşim yeri açısından 10’uncu üniver-
sitesiyiz. 

Şunu da belirtmeden geçmeyelim, bizim 
kampüsümüz sanıyorum Türkiye’de -ormanlık 
bir alan içinde- bir eşi daha bulunmamaktadır. 
Büyüklük açısından baktığımızdaysa; kampüs 
hacmi olarak, hemen hemen ilk 5 veya 6’ncı 
sırada yer almaktadır. Bunu tabiî üniversitenin 
kuruluşunda bulunan, fakat an itibariyle bir-
çoğu rahmetli olan 19 Mayıs Vakfında yer alan 
büyüklerimize, rektörümüze (rektörlerimize) 
dekanımıza (dekanlarımıza) borçluyuz. 

“Tıp Fakültesi-
ne kurucu üye 
olarak, 6 öğretim 
üyesi yurt dışın-
dan, 8 öğretim 
üyesi ise yurt 
içindeki üniversi-
telerden gelmek 
üzere 14 öğretim 
üyesi olarak işe 
koyulduk.”
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“ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLAM 
TEMELLER ÜZERİNE KURULDU”

70’li yıllarda ülke olarak zor dönemlerden ge-
çiyordu. İyi hatırlıyorum o zaman üniversite-
mizde yeterli yakıt yoktu. Sadece bizde değil, 
gazetelerde okuduğumuz kadarıyla Başba-
kanlık Binası da ısıtılamıyordu. Şimdi o günleri 
geçmiş bulunmaktayız, şükür ki çok büyük, 
çok gelişmiş üniversiteye, bundan sonra da 
çok yeni, fakültelere ev sahipliği yapacak ina-
nılmaz bir mekâna, bir kampüse sahip bir hale 
geldik. Şu ana kadar bu gelişimde pay sahibi 
olan, emeği geçen -kurucular dahil- yönetici-
lere çok çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen 
başhekim yardımcılığı, iki dönem başhekimlik, 
7 yıl döner sermaye işletme müdürlüğü ve 36 
yıl da bilfiil kendi departmanında ana bilim dalı 
başkanlığı yapan biri olarak hepsine çok şük-
ran, minnet borçluyum. Bizden sonraki ne-
siller ve son yirmi yıldır gelen arkadaşlarımız, 
-her şeyin altyapısı oturmuş, kurulmuş, de-
partmanları sağlanmış- hacim olarak, öğretim 
üyesi olarak hazır iyi bir üniversiteye geldiler. 
Bundan sonra da umarım ki bizim kurduğu-
muz çok sağlam temeller üzerine oturan bu 
üniversitemiz daha da ilerleyecektir. 

“2014 yılında bugüne kadar, bizim üniversi-
temizin en büyük bilimsel faaliyeti olmakla 
beraber aynı zamanda Türkiye’de bugüne 
kadar konusunda düzenlenmiş en büyük 

kongreyi yaptık. Bu kongre, Antalya’da 
2014 Ulusal Dermatoloji Kongresi’ydi bu 
bilimsel faaliyetimize yuvarlak rakamla 
1500 meslektaşımız katıldı. Bu 
katılanların yaklaşık 
30 kadarı yabancı 
konuşmacı idi.”

Sayın dekan ziyarete 
geldi; onla görüştüm, 
-her sene- yaklaşık 280 
öğrenci alıyor Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi. Bunun yanında İn-
gilizce tıp var. İlk 14 öğretim 
üyesinden bugüne gelen sü-
reçte sanıyorum ki tıp uzman-
lık öğrencileri de dahil, tıp fa-
kültesinde 800’e yakın öğretim 
üyesi, -uzmanlarla birlikte-  öğretim elemanı 
var. Bu yeni kurulan üniversitelere göre olduk-
ça büyük bir hacim. 

40 yıl bir üniversite için kısa bir süre, işte bu 
süre zarfında inanılmaz bir gelişme yaşan-
dı. Bizimle aynı yıllarda kurulan üniversiteleri 
biliyorum, ben dermatoloji ana bilim dalı için 
konuşmak istiyorum; biz ilk defa 1986’da ben 
ve iki asistanım vardı, uzman yoktu, doçenttim 
o zamanlar ulusal dermatoloji kongresini yap-
tık, Samsun’da... O zaman 212 üye katılmıştı, 
meslektaşımız olarak. 
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2014 yılında ise bu güne kadar, bizim üniver-
sitemizin en büyük bilimsel faaliyeti olmakla 
beraber aynı zamanda Türkiye’de bugüne ka-
dar konusunda düzenlenmiş en büyük kong-
reyi yaptık. Bu kongre, Antalya’da 2014 Ulusal 
Dermatoloji Kongresi’ydi. Bu bilimsel faaliye-
timize yuvarlak rakamla 1500 meslektaşımız 
katıldı. Katılanların yaklaşık 30 kadarı yabancı 
konuşmacı idi. 

Şu anda 6 öğretim üyesiyle (ben artık emek-
li oldum) mevcutta 5 öğretim üyesi kaldı. 3 
profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent ve 5 
asistanla bundan sonraki faaliyetlerini yürüte-
cekler. 

Tıp Fakültesi ve üniversite olarak diğer fakülte-
lere baktığımızda onların da gerek mekan, ge-
rek öğretim üyesi, gerek yayın yönünden çok 
sevindirecek, çok gurur duyulacak bir seviye-
de olduğunu görüyoruz. Hatta bazı fen bilim-
leri; örneğin fizik gibi dallarda zaman zaman 
Türkiye’de en ön plana çıkan, yayın itibariyle ilk 
sıraları alan öğretim üyelerimiz oldu, onları da 
şahsen tebrik ediyorum.

“BİZ KIRKI ÇIKMIŞ BİR ÜNİVERSİTEYİZ”

Bizim kültürümüzde “üçler, yediler kırklar”, 
“kırk pınar”, “kırk ikindi yağmurları”, “kırk-
lanmak”, “kırklara karışmak” ve “kırklar 
meclisi” gibi deyim olarak dilimizde bulu-
nan deyimler var. 40 adeta bir sembol, sizin 

görev yaptığınız süre içinde bu kırk sembo-
lizmine denk gelen bir hatıranız oldu mu?

Şöyle, kırk rakamı çoğu tanımlamalarda, sos-
yal olaylarda adeta kutsal bir rakam gibi gö-
rülmektedir. Bunlardan en önemlisi, peygam-
berin kırk yaşında vahyi almasıdır, ikincisi de 
tabi halk arasında çok güzel bir deyim vardır, 
“kırkı çıkmak”. Kırkı çıkmadan bir bebeği sağa 
sola göndermezler ve kimseye göstermezler, 
dışarı çıkarmazlar. Biz bu sembolizme yönelik 
konuşacak olursak diyebiliriz ki bizim üniver-
sitemizin kırkı çoktan çıkmış bulunmaktadır. 
Yani bizim üniversitemiz artık görünmeye de-
ğer bir hale gelmiştir. Artık olgunluk dönemini 
yaşayan bir üniversitemiz var. Biz gelişmekte 
olan üniversite statüsünden çıkmış olan bir 
üniversiteyiz. Bu gurur verici bir şey. Bu zaten 
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından da bu şe-
kilde kabul edilmektedir. 

Üniversitemiz, sizin de dediğiniz gibi ülke 
içinde akran üniversitelerin en iyisi, kendini 
en yetkin kılanlarından biri... Yurt dışındaki 
üniversitelerle kıyasladığımızda durumu-
muzda ne gibi farklılıklar görülmektedir?

Batı ülkelerinde üniversitelerin tarihi bizimkiler-
den kıyaslanamayacak kadar eskiye uzanıyor. 
Dolayısıyla onlarla bizim üniversitemizi kıyas-
lamak pek adilane olmaz. Fakat alanımızdan 
örnek vermek gerekirse, bizim dermatoloji 
sahasında süreli, süresiz yayınlara bakıyorum 

“Artık olgunluk 
dönemini yaşayan 
bir üniversitemiz 
var. Biz gelişmek-
te olan üniversi-
te statüsünden 
çıkmış olan bir 
üniversiteyiz. Bu 
gurur verici bir 
şey.”
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da; süreli yayın yönünden bizim Dermatoloji 
dergimiz 1952’de yayınlanmaya başlıyor, aynı 
yayının Amerika’daki karşılığı ise 1852’de yayın 
hayatına başlıyor. Yani biz Batı’dan 100 yıl geri-
den geliyoruz. Bu yüz yıllık süre içinde açılmış 
olan arayı kapatma çabasını gütmekteyiz. As-
lında bu mesafenin büyük bölümünü kapattı-
ğımız kanaatindeyim. Her sene yabancı dergi-
lerde bizim binlerce yayınlarımız çıkmaktadır. 
Şunu bilmekteyiz ki çalıştıktan sonra yapılma-
yacak, başarılamayacak bir şey yok.

Üniversitemiz diğer bazı üniversitelerin 
kampüslerinin şehre olan uzaklığı düşü-
nüldüğünde nispeten şehre yakın bir üni-
versite, özellikle tıp fakültesi şehrin kalbin-
den kopup kampüse gelmiş durumda. Bu 
bağlamda üniversitenin şehirle olan ilgisini 
nasıl kuruyorsunuz? 

Ne kadar bazı üniversitelere göre uzakta olsa 
da, bizim kampüsümüz de şehre yakın olan 
bir kampüs değil. Şehirle özellikle ilk yıllarda, 

yani on ila on beş yıl ön-
cesinde vakıf dışında, bazı 
işadamlarının işbirliği dışın-
da çok öyle kurulmuş olan 
bir yakınlık yoktu. Bunun 
nedeniyse Samsun’un çok 
kozmopolit bir yer olması. 
Samsun’u bir Trabzon gibi, 
bir Rize gibi görüp değer-
lendiremezsiniz. Bu yüz-
den her yöreden, her şeyin 
bulunduğu bir mahal haline 
gelmiş...

Samsun’da bundan on on 
beş yıl öncesine kadar çok 
büyük bir sanayi üretimi 
yoktu. Daha çok tütüne 
dayalı, tarımsal ekonomik 
yapıya yaslanan bir durum 
mevcuttu. Gerçi şu anda 
da çok önemli bir sanayi 
şehri olduğunu söyleyeme-

“Bizim kampü-
sümüz hacmin-

deki bir kampüsü 
Türkiye’de bul-
mak çok olası 

değil. İstanbul’da 
bugün bir sürü 

vakıf üniversitesi 
var, her biri bir 

apartmanda üni-
versite açmıştır.”
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yiz. Ama biz geldiğimizde Samsun gayrisafi 
milli hasılaya katılımı yönünden Türkiye’de 16 
veya 17’nci sırada yer alıyordu. Şu anda da o 
sıra üç aşağı beş yukarı bu yer değişmedi diye 
biliyorum. 

Zaten dünyanın her yerinde kampüs, şehir 
dışında yer alır, kavram olarak üniversitelerin 
sosyal eğitsel sportif yaşam alanlarının tertip 
edildiği mahal olarak oluşturulmuşlardır. Bi-
zim kampüsümüz hacmindeki bir kampüsü 
Türkiye’de bulmak çok olası değil. İstanbul’da 
bugün bir sürü vakıf üniversitesi var, her biri bir 
apartmanda üniversite açmıştır. 

Ama son yıllarda şehirle bağlantılı, şehirle iş 
birliği yapılması ve bunun yanında bazı tarımı 
geliştirici, sanayiyi geliştirici bazı maddelerin 
analizi bu konuda birtakım işadamlarına yar-
dımcı olması, hem sağlık alanında hem sosyal 
alanda çeşitli kurslar ve etkinliklerin üniversite 
tarafından düzenlenmesi şüphesiz ki şehirle 
bağlantı açısından her iki tarafa da çok büyük 
katkılar sağlayacaktır. Bu kanımca üniversite 
olarak biraz eksik kalan tarafımızdır. Umarım ki 
şehir üniversite bağlantısı bundan sonra çok 
daha iyi seviyelerde olur. 

Uzun meslek hayatınızda hastalarınızla ya-
şadığınız ilginç bir anınızı bizlerle paylaşa-
bilir misiniz?

Çok enteresan olan bir tane var ki; bundan 
Hasan Pulur da Hürriyet Gazetesi’nde bah-
setmişti. Kulak burun boğazdan emekli öğ-

retim üyesi  olan Yücel Tanrıyar hocamız, ar-
kadaşımız. Benden bu hatırayı dinledikten 
sonra Hasan Pulur’a yazmış, o da Hürriyet 
Gazetesi’nde yazıp yayınlamıştı. 

Şöyle ki, Ünyeli bir hastam vardı, bu hasta 
zamanla hapse girmiş çıkmış mafyaya ka-
rışmış, çok sayıda vukuatları olan bir kişi idi. 
Tabi bize hasta olarak geldiğinde yaşlanmıştı 
ve ayağında bir yara bulunuyordu. Yarası bir 
türlü iyileşmiyordu, Kalp Damar Cerrahi Bö-
lümünde rahmetli Kamuran Erk Abi ile birlikte 
gördük, hasta yaklaşık olarak otuz, otuz beş 
sene önce ayağından vurulmuş, mermi çe-
kirdeği atardamarla toplardamar arasında bir 
yerde sıkışmış kalmış. Dolayısıyla atardamarla 
toplardamarın kesiştiği yerde kirli kan ile temiz 
kan birbirine karışıyor. 

Rahmetli Kamuran Abi ameliyat etti, hasta iyi-
leşti ama gördük ki ne herhangi bir güvencesi 
var ne de maddi durumu yerinde. Yaşlanmış, 
fakat onuruna da çok düşkün biri olduğu her 
halinden belli oluyor. Ben de burada çalışan 
görevliye para verdim ve dedim ki; bu parayı 
kendisine ver, ben o zaman başhekim yardım-
cısıyım, hastanenin arabasını da tahsis ederek 
adamı eski garajlara götürülmesini istedim. 
Ünye’ye gitmek üzere eski garajlara götürülen 
adam kendisine para verildiğinde başlamış 
ağlamaya... 

Oradakiler sormuşlar neden ağlıyorsun diye, 
o da cevaben; hoca bana son görevini yapı-
yor, ben galiba öleceğim demiş ve herhalde o 

“Hayat ve Ses 
dergilerinde foto 
muhabirliği yap-
tım. O zaman foto 
muhabirliği ve 
muhabirlik o kadar 
zordu ki, bankalara 
ajanda hazırlardık, 
letrasetlerle harf 
harf yazardık. Bir 
sayfanın dizaynı 
yeri geldiğinde 
günlerimizi alırdı. 
Oradan edindiğimiz 
alışkanlıkla sanata, 
resme hatta tiyat-
roya düşkünlük 
oluştu bizde.”
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yüzden yol paramızı da verdi diye eklemiş. Bu 
unutamadığım bir hatıramdır.

Mesleğin ötesinde hobi olarak sanatla uğ-
raşan bir yönünüz olduğu biliniyor, fotoğ-
raf çekiyorsunuz, müzikle olan amatör  ve 
profesyonel ilginiz, bu ilgiler nasıl başladı 
anlatır mısınız?

Ben, Hacettepe Üniversitesi 1973 dönemi 
mezunuyum. Hacettepe’de Türkiye’nin ilk 
öğrenci kulüplerinin kurulduğu, öğrencilerin 
sosyal faaliyetlere sürekli olarak dahil olduğu 
zamanlarda, o öğrenci derneğinde aktif olarak 
görev aldım. Halk müziği korosu, Türk sanat 
müziği korosunda bulundum. 

Piyasada da profesyonel olarak yaklaşık ola-
rak dört beş yıl çalıştım. Çünkü babam o za-
manlar 150 lira maaş alıyordu, ben ise gazino-
dan 15 lira yevmiye alıyordum. Bir orkestramız 
vardı, ben orda ritim saz olarak uzun süre ça-
lıştım. Fotoğrafçılık da o zaman başladı. Hayat 
ve Ses dergilerinde foto muhabirliği yaptım. O 
zaman foto muhabirliği ve muhabirlik o kadar 
zordu ki, bankalara ajanda hazırlardık, letra-
setlerle harf harf yazardık. Bir sayfanın dizaynı 
yeri geldiğinde günlerimizi alırdı. 

Oradan edindiğimiz alışkanlıkla sanata, resme 
hatta tiyatroya düşkünlük oluştu bizde. 

“SOSYAL FAALİYETLER KORUYUCU 
HEKİMLİK GİBİDİR”

Buraya geldiğimizde de bir hoca olarak, öğ-
rencilerin sosyal faaliyetlere yönlendirilmesin-
de ön ayak olduk. Öğrencilerin sosyal faali-
yetlere yönlendirilmesi çok önemlidir, birtakım 
zararlı faaliyetlerden korunması açısından 
adeta koruyucu hekimlik gibidir. Yaklaşık 25 
yıl kadar önce Türk Sanat Müziği Korosunu 
kurduk. Bu koronun ilk şefi; Samsun, Kültür 
Bakanlığı Türk Sanat Müziği korosu eski mü-
dürü ve  şefi Cavit Ersoy’dur. Daha sonra Türk 
Halk Müziği korosunu kurduk. Ben yaklaşık 25 
yıldır bu korolarda -Türk Sanat Müziğini daha 
sonra bıraktım- devam ettim. Daha sonra halk 
danslarını kurduk, halk dansalarının ve Türk 
halk müziğinin 2012 yılına kadar uzun yıllar 
akademik danışmanlığı yaptım. 2014’te bah-
settiğimiz ulusal kongre nedeniyle pek vaktim 
olmadı ve dolayısıyla koro çalışmalarına ara 
verdim. Görevi benden şimdiki konservatuvar 
müdürümüz Can Karahan devraldı. 

Bu arada 1993’te kurulan  Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Konservatuvarı geçen yıla kadar 
elindeki kadroları sadece müzik öğretmen-
liğinde kullanmıştı. Hiç öğrenci alınmamıştı, 
öğretim üyeleri kısmen atanmıştı. 

Sayın Rektörümüz bize dedi ki; “Hocam, si-

“Bunu kimse 
bilmez ama ben 
emekli oluncaya 
kadar konserva-

tuvarda görevli 
öğretim üyelerin-

den biriydim.”
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zin özellikle geleneksel müzikte çevreniz çok 
geniş, konservatuvarın geleneksel müzik 
bölümünün faaliyete geçmesinde yardımcı 
olur musunuz?” Çünkü YÖK’ten soruyorlar, 
1993’te kurulmuş bir konservatuvar bu güne 
kadar niçin öğrenci almadı, mastır almadı, 
doktora öğrencisi almadı diye. 

Bu konuda Türkiye’nin çeşitli konservatuvarla-
rının hemen tümünün programını aldım. Bun-
ları CD’ye yükledim. Sonra bu materyalleri 
enine boyuna inceledik. Daha sonra da Can 
Hoca konservatuvar müdürü tayin edildi. Ben 
o sırada geleneksel müzikoloji bölümüne gö-
revlendirildim ve emekli oluncaya kadar orada 
kaldım. Bunu kimse bilmez ama ben emekli 
oluncaya kadar konservatuvarda görevli öğ-
retim üyelerinden biriydim. Ancak bu sadece 
idari bazda kaldı. Can Hoca sağ olsun bu işi 
çok benimsedi, zaten kendisi mesleğinin ya-
nında virtüöz bağlamadır, doçenttir. Şu anda 
çok iyi yolda olduğunu görüyorum. Bu sene 
geleneksel müzik bölümüne on kadar öğrenci 
aldılar, bunun dışında yüksek lisans ve dok-
tora öğrencisi de alındı, öğretim görevlileri ve 
hocalar alındı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitemizin konservatu-
varı bundan sonra Türkiye’nin en yetkin kon-
servatuvarı olarak bu işlevselliğini sürdürecek-
tir. 

Halk müziği koromuz bütün fakültelere hi-
tap eden bir koroydu. 2004, 2008, 2009 ve 
2010 yıllarında başbakanlığın düzenlediği 
-Türkiye’nin en ciddi halk müziği yarışması ol-
duğu kanaatini taşıdığım- koro ve bireysel ses 
enstrüman yarışmalarında bütün birincilikleri 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kazanmıştır...

Sanatla uğraşan insanların birçoğunun sa-
nata ayırdıkları zaman yüzünden evde bazı 
sıkıntıları oluşur. Sizin evinizde bu uğraşla-
rınızın yüzünden her hangi bir sıkıntı oluştu 
mu?

Evde hiç bir sıkıntı olmadı, çünkü eşim beni 
tanıdığında da ben, sanatla özellikle müzikle 
uğraşıyordum. Gerçi birbirimizi Hacettepe’de 
gördük ama asıl tanışmamız müzik icra eder-
ken oldu diyebilirim. Ki eşim de iyi bir Türk 
Halk Müziği dinleyicisidir. Her zaman söy-
lerim, sağ olsunlar kendisinin eşsiz bir hoş-
görüsü vardır. Bir de bizde bir prensip vardır, 
-bunu herkese özellikle genç meslektaşları-
ma öneririm- benim doktorluğum, hocalığım, 
hepsi saat 17’ye kadardır. Saat 5’te gömleğimi 
çıkarıp işyerinden çıktığımda artık Dr. Ahmet 
Yaşar Turanlı değilim. Hatta şu hatıramı anla-
tayım; ben büyük kızımı mesleğimizle ilgili, bir 
Dünya Dermatoloji Kongresi’ne götürdüm, 
-kızım bizim üniversitemizde İngilizce hocalığı 
yapmaktadır- kızım beni orada bir bilim insanı, 

“Benim doktorlu-
ğum, hocalığım, 
hepsi saat 17’ye 
kadardır. Saat 
5’te gömleğimi 
çıkarıp işyerinden 
çıktığımda artık 
Dr. Ahmet Yaşar 
Turanlı değilim.”
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Peki sanatsal uğraşlarınızı evde de devam 
ettirir misiniz diye sorsam?

Tabi o farklı, sanatsal iş götürürüm. Otururum 
notalarla uğraşırım, enstrümanlarla uğraşırım. 
Ayrıca onun dışında da eşim çok iyi bir dinle-
yicidir. Büyük kızım öğrenciliğinde keman çal-
mıştır. Küçük kızım yine burada Türkçe okut-
manıdır, ud çalar. Şimdi onun iki oğlu piyano 
dersleri alıyor, son derece başarılılar, övünmek 
olmasın biraz bize çekmişler. Biz ailecek mü-
zikle ve sanatın diğer bazı dallarıyla iç içeyiz. 
Ben bu noktada eşimin eşsiz hoşgörüsüne 
teşekkür ediyorum. Bundan dolayı da çevrem 
bana, hocam ne kadar da genç kalmışsınız 
diyor. Ben genç kalmayı bu ağır tıp dalının ya-
nında bu tür hobilerime borçluyum. Öğrenci-
lere ve herkese tavsiyem muhakkak bir hobi 
edinin yönünde olacaktır. 

“Biz 1977’de geldik, 78’den itibaren şük-
ranla ve rahmetle andığımız o zaman 
Amerika’dan gelmiş olan Ziraat Fakülte-
sinin kurucusu Fahrettin Tosun Hoca’nın 
nezaretinde buraya 6000 çam diktik.”

Dolu dolu geçen 40 yılın ve geçen bir gü-
nün sonunda, yedeğinize yorgunluğunuzu 
alıp pencerenin önüne geldiğinizde, cam-
dan dışarı bakarken içinizden neler geçer 
paylaşır mısınız? 

İlk başladığımız yıllara nispetle çok gelişmiş 
bir üniversite görüyorum... 

dermatoloji hocası Prof. Dr. Ahmet Yaşar Tu-
ranlı olarak gördü ve şaşırdı. Döndüğümüzde 
bir psikiyatra gitti ve ben babama nasıl davra-
nacağımı bilemiyorum, bana yardımcı olabilir 
misiniz? Çünkü kızım evdeki baba ile dışarda-
ki babanın ayrı kişi olduğunu orada gördü. Bi-
zim evde hastane konuşulmaz, eve asla tıbbi 
iş götürmem. 
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Hemen şunu da söyleyeyim üniversitemi-
zin kampüsünde bu kadar çam ağacı yoktu, 
pelit ormanı ve makilikti. Biz 1977’de geldik, 
78’den itibaren şükranla ve rahmetle andı-
ğımız o zaman Amerika’dan gelmiş olan Zi-
raat Fakültesi’nin kurucusu Fahrettin Tosun 
Hoca’nın nezaretinde biz buraya şu anda 
gördüğünüz -adeta ormanlık bir niteliğe sahip 
olan- 6000 çam diktik.. 

“FIKRASIZ HAYAT OLMAZ”

Hocam fıkrayı sevdiğiniz ve iyi bir fıkra an-
latıcısı olduğunuz hemen herkes tarafın-
dan bilinen bir gerçek. Söyleşimizi bir fık-
rayla sonlandırmaya ne dersiniz?

Valla fıkrayı çok severim ve zaman zaman da 
anlatırım. Fıkra, beynin analiz ve sentez yete-
neğini geliştiren çok önemli tabana basan bir 
anlatı türü. Bizim insanlarımızın şaşırtıcı zekası 
çoğu zaman fıkralarda gün yüzüne vurmuştur. 
Ben bazı fıkralar karşısında çok şaşırdığımı 
kolaylıkla ifade edebilirim. Yine bizim yaşadığı-
mız fıkra gibi bir olayı anlatayım, dilerseniz: Bir 
arkadaşımız İstanbul’a gidiyor ve Sarar ma-
ğazasına giriyor. Bir yetkili aradığını söylüyor. 
Müdür Bey’in makamında olduğunu söylüyor-
lar. Müdürle görüşüyorlar, adam müdüre size 
teşekkür borçluyum diyor. Müdür ise beyefen-
di zaten bizim asıl amacımız müşteri memnu-
niyetidir, zahmet buyurmayın diyor. Hem bizde 
bu denli memnun olacak ne aldınız ki diyor. 
Adam ise devamlı beyefendi hiç sormayın 
ben sayenizde sigarayı bıraktım diyor. Müdür 
ise, beyefendi ne alakası var mağazamızdan 

aldığınız şeyle sigara bırakmanın diyor. Adam, 
geçen hafta sizin gönderdiğiniz kaşmir bla-
zer ceket aldım, 1000 lira gibi yüklü bir ücret 
ödedim, o ceketin kolunu kaldırabilsem sigara 
içecektim ama kaldırmak bir türlü mümkün ol-
madı. Ben de mağazanızın ve bana sattığınız 
ceketinizin yardımıyla sigarayı bıraktım. Müdür 
de, birazdan bizim yönetim kurulu toplantısı 
var siz bu hikayeyi orada da anlatın da biz size 
üç tane blazer ceket verelim, der. Ben Erzu-
rumluyum, Karadeniz fıkraları atfedilen fıkra-
lardır ama Erzurum fıkralarının çoğu gerçek 
olaylardan alınmıştır. 

Mustafa Karaosmanoğlu: Hocam keyif aldı-
ğımız bu sohbetiniz için teşekkür ederiz.

Ahmet Yaşar Turanlı: Ben teşekkür ederim.

“Bizim insanla-
rımızın şaşırtıcı 
zekası çoğu 
zaman fıkralar-
da gün yüzüne 
vurmuştur.”
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Güzel Sanatlara 
Adanmış Bir Ömür

ALİ BOĞA
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Prof. Dr. Ali Boğa, yıllandıkça değerine değer katan , bir çok 
yararlılığı olan, sevdiği şeylerle işleri arasında pek fark olma-
yan biri. İşini seven, sevdiği şeyi de işi haline getirmeyi bece-
ren bir şahsiyet. Oldukça duyarlı bir insan. Farklı özelliklerini 
kendi dışına taşırmayı bilen paylaşımı kendi etrafına yayan 
biri. Bulunduğu yere kendini katan bir yanı var. Kampüste 
bulunan meydana yönelik bir bina cephesinde 1981 yılın-
dan beri yapılmış olan 2.5 metre boyunda bir Atatürk maskı 
meslektaşı Fevzi Kılıç ile ona ait. Daha bir çok yerde anı gibi 
eserleri var hocanın. 

O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

25



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

26

Portre

Üç senedir Güzel Sanatlar Enstitüsü Mü-
dürlüğü görevini yürüten, mesleği sanat 
olan hocamızla üniversitemizin 40. kuruluş 
yıldönümü vesilesiyle, kendi uzun meslek 
hayatı, sanat ve eğitim üzerine uzun uzun 
konuştuk.

Ali Hocam, sizin tanıklığınızda geçen 40 yıl-
da üniversitemizde neler değişti?

Şüphesiz bu 40 yılda gelişime yönelen bir çok 
etkinlikler gerçekleşti. Bilhassa biz Güzel Sa-
natlar Fakültesi olarak, resim gibi, heykel gibi 
dallarda bir çok etkinlik gerçekleştirerek gelişi-
me faydalı bir eksen üzerinde bulunduk. Sam-
sun’daki çeşitli sanatsal kuruluşlarla ortaklaşa 
çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar çerçeve-
sinde sergiler açıldı. Samsun ölçeğinde, kent 
güzelliğine katkıda bulunacak faaliyetler ger-
çekleşti ve biz de bölüm olarak bu etkinliklere 
kısmen ortak olarak, kısmen tüm yükü omu-
zumuza alarak katkıda bulunmaya çalıştık. 

Üniversitemizin dışa açılımında çeşitli resim 
sergileri düzenlendi, özellikle fakültemiz çer-
çevesinde görevli hocalar da bu çerçeve da-
hilinde sergilerini değişik illerde açtılar. Ben 
de ferdi olarak bir çok yerde,  Amasya’da, 
Ordu’da, Ankara’da, İstanbul’da sergi açarak 
bu işe katkı koymaya çalıştım. 

Sanatla uğraşıyorsunuz, bildiğimiz gibi sa-
natın en önemli ögesi güzellik, sanata iliş-
kin olan güzellik konusundaki düşünceleri-
nizi alabilir miyim?

Güzellik tanımı üzerinden gidersek, güzellik 
insan olmanın bizatihi özelliğidir diyebiliriz. 
İnsan eğer güzeli tanıyor, güzeli istiyorsa in-
sandır. Allah’ın bizatihi bildirdiğine göre; insan 
en güzel biçimde yaratılmıştır. Konuya güzellik 
başlığı altında yaklaştığımızda göreceğiz ki, 
insan güzellik değerleri içinde bir kıymet bu-
lursa, niteliksel olarak insan olma şerefine er-
miş olur. Aslında insan güzelliği arar, güzelliği 
merak eder, her şeyde bir güzellik ister. 

O bakımdan güzelliğin sanata yansıması in-
san eliyle gerçekleşir. Eğer güzeli istiyorsak, 
bunun karşılığında insan olarak güzel şeyler 
yapmamız gerekir. 

Güzellik bir yansıma, bir tezahür etme bi-
çimiyse bu noktada insanın takip etmesi 
gereken süreç nedir?

Allah insanı yaratırken kendi gücünden, ken-
di iradesinden ona cüzi bir miktar vermiş, 
bunun adına biz de zaten cüzi irade diyoruz. 
İnsan kendi iradesiyle bir şeyler yapmaya ça-
lışır, yoktan var etmez ama yaratılmışları yeni 
baştan bir düzene koyarak kendince güzellik-
ler oluşturmaya çalışır. Allah insanı gerek or-
ganizması bakımından, gerekse ruhsal yapısı 
bakımından sanat yapmaya uygun bir şekilde 
yaratmıştır... 

Bizim yaratılış özelliklerimiz arasında güzel 
olmayandan hoşlanmama gibi bir özelliğimiz 
vardır. Bu da bizi güzelliklerin dışındaki du-
rumlardan rahatsız olacak biçimde yaratmış 

“Güzellik tanımı 
üzerinden gi-
dersek, güzellik 
insan olmanın 
bizatihi özelli-
ğidir diyebili-
riz. İnsan eğer 
güzeli tanıyor, 
güzeli istiyorsa 
insandır.” 
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olduğundan kaynaklanır. Öyle bir yapıyla do-
natılmışız ki güzel olmayınca rahat edemiyo-
ruz. Bu verili özelliklerimiz dolayısıyla bizler 
insan olarak, her alanda olduğu gibi sanat ala-
nında da güzeli aramak kaygısıyla yola çıkarız. 

Bu bağlamda sanat yapmanın günah olduğu 
algısını gütmek veya bunun tam tersi olarak 
sanat yapmayı yaratmak anlamına getirmek 
gibi yolların her ikisi de yanlıştır. Burada sö-
zünü ettiğimiz yaratma yoktan var etme anla-
mında bir yaratmadır. 

Sanat iki temel kaynağa dayanır; birisi ma-
nevi, diğeri ise maddi yönüdür. Bu temel 
kaynaklardan maddi yönüne baktığımız 
zaman, -boyasıydı, notasıydı, bütün bunlar 
yaratılmış aslında- güzellik arayışımızın bu 
nicel durumların değişik düzenlenmesin-
de buluruz. Şöyle olursa güzel olur, şöyle 
olmazsa güzel olmaz gibi. Meseleye biçim 
olarak, yani maddi yönden bu şekilde ba-
kıyoruz. 

Manevi yönden baktığımızda ise bu şey güzel 
olmadı veya güzel oldu duygusuyla karşılarız 
sanatı. Yani insanın doğuştan getirmiş olduğu 
değerler Allah’ın bize bahşettiği bir şey yapa-
bilme gücü oranında. Bizde bulunan potan-
siyel ile dışardan alınan izlenimler birleşerek 
algılara dönüşmek suretiyle bizim zihnimizde 
oluşan kavramların bir şekilde dışarı çıkması-
dır. 

Onunla aramış olduğumuz güzellikler; renk, 
çizgi, leke ve görsel sanatların diğer eleman-
ları ile veya işitsel sanatların sesi, notası, ens-
trümanları ile dimağımızda oluşan o algıların 
o kavramların dışavurumuyla, onları bir araya 
getirerek güzelliği ararız. Sanatın aslı da özü 
de kaynağı da budur.

İlham sanatın neresinde yer alır?

İlham olmadan sanata başlayamazsınız, sa-
nata ilhamsız ulaşmak neredeyse imkansızdır. 
İlham bir sanat eseri ortaya koyabilmek için, 
harekete geçirici bir unsurdur. Sanatın manevi 
unsurları arasında yer almakla birlikte, kuvve-
fiil ekseninde de ilham sanatın kuvve tarafına 
işaret eder. Bir örnekle şöyle diyebiliriz; kuşun 
iki kanadı vardır, kanatlarından biri kırılırsa 
uçamaz. İnsan da bu kapsam içindedir. 
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Allah insanı hem maddi hem zihinsel dona-
nımları itibariyle sanat yapmaya müsait bir 
durumda yaratmıştır. Bu durumda estetik sa-
natın manevi yönüdür diyebiliriz. Maddi ele-
manlarla manevi değerlere ulaşırız. Asıl önem-
li olan budur. Güzellik toplumlara ve çağlara 
göre değişen bir özelliğe sahiptir. 

Örnek olarak; bizde ‘perspektif’ denilen bir 
güzellik unsuru vardır. Rönesans’a kadar pers-
pektif bilinmiyordu, Rönesans’ta bilimsel pers-
pektifi ilk defa gerek renk perspektifi, gerekse 
çizgi perspektifi olarak Leonardo ortaya koy-
du. Ondan sonra bu bir güzellik unsuru olarak 
toplum içinde revaç buldu. Böylece uzun yıllar, 
Rönesans’tan 19. yy. başlarına kadar devam 
eden süreçte bu şekilde kabul edildi. Bilhas-

sa resim sanatında derinliği olan görünümler 
sanki üçüncü boyutu varmış gibi iki boyutluluk 
içerisinde üçüncü boyut işlemi gördü. Yaklaşık 
300 ila 400 yıl Batı resminde önemli bir güzel-
lik unsuru sayılırken, daha sonra empresyo-
nizmle birlikte bir miktar önemini kaybetmiş, 
daha da sonra ise kübizm, kübizmin alt dal-
ları, ekspresyonizm ve birçok modern sanat 
alanının içinde, konstrüktivizmden tutun da 
dadaya kadar soyut diyebileceğimiz akımlarla 
hemen hemen tamamıyla kaybolmuştur. 

“Sanatta milli değerleri ön plana çıkarma-
lıyız”

Bizde de -gelenekte- derinliği olmayan, üçün-
cü boyutu göstermeyen -iki boyutlu yansıtma 
tekniklerinin içinde yer aldığı- sanat alanları 
gelişti. Bu daha ziyade kendini minyatür, hat 
ve ebruda gösterdi. Bizim resimleme algımız-
da perspektifin yeri yoktur. Tanzimat’a gelin-
diğinde bir çok alanlarda olduğu gibi, Batı’ya 
gönderilen gerek ilim adamlarımız, gerekse 
sanatkarlarımız, mühendislerimiz Batı’daki o 
perspektif kurallarına göre üretilmiş resim sa-
natı örneklerini görünce bunlara hayran kaldı-
lar ve bunları benimseyerek bize de taşıdılar. 
Özellikle Tanzimat’la Cumhuriyet arasındaki 
dönemde bu perspektifi olan, derinlik göste-
ren resim sanatına, her şeyin ötesinde farklı bir 
önem verildi. Osman Hamdi, asker ressamlar, 
Süleyman Seyyid, Şeker Ahmet Paşa gibi res-
samlar bunun örneklenmesi olarak görülebilir. 
Cumhuriyet döneminde de Batı’ya gönder-
diğimiz sanat elçilerimiz, oradan bizim daha 
gelenek dönemimizde üzerinden geçtiğimiz 
halı ve kilim desenlerini, biçimlemelerini ora-
dan yeni bir keşifmiş gibi bize taşıdılar. Bu tarz 

“Aslında kendi 
milli değerlerimizi 
öne çıkararak, 
birtakım sanat 
faaliyetlerinde, 
uygulamalarında 
onlara eğilmemiz 
gerekmektedir.”
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sanat ise soyut sanat olarak ülkemize girmiş 
oldu. Dolayısıyla biz bir sanatsal değer olarak 
kendi kilimimizi batıdan öğrendik. 

Cumhuriyet döneminin önemli ressamlarından 
saymış olduğumuz Bedri Rahmi Eyüboğlu, bir 
yazısında; “Ben kilimi Matisse’den öğrendim” 
der. Matisse ise Fransız kübik sanatının önde 
gelen temsilcilerindendir. Bu Batı’nın Doğu ta-
rafından etkilenmesi demekti. 

Onlar bu etkilenmeyi kendi kültürlerine dö-
nüştürerek becerebilmişken biz ise bu tür bir 
etkilenmeyi, değerlerimizden tam anlamıyla 
kopmak şeklinde gerçekleştirdik. 

Aslında kendi milli değerlerimizi öne çıkararak, 
bir takım sanat faaliyetlerinde, uygulamaların-

da onlara eğilmemiz gerekmektedir. Kendi 
kültürümüzü bir tarafa bırakarak bir özentinin 
sonunda yapılan çalışmalar, aslında bizatihi 
sanatın ruhuna da uygun değildir. 

Perspektifi veya derinliği olan resim sanatının 
bizde uygulanması açısından Fatih, öncü bir 
adım atmış, İtalya’dan ressamlar getirmiştir. 
Bellini gibi bir ressama, kendi resmini dahi 
yaptırmış olup, o zamanki haliyle sanattaki 
son tavırlara ne kadar önem verdiğini göster-
miştir. Fakat Fatih’in bu uygulaması Tanzimat 
dönemine kadar rağbet görmemiştir. 

Biliyorsunuz estetik kabul görmekle görünür 
olan bir şeydir. Bir kere yapılan şeyin toplum 
tarafından güzellik değeri olarak benimsen-
mesi lazımdır. Bu bir kültür meselesi, dünyaya 
bakış, anlayış meselesidir. Sanatçı tek başına 
bir kişilik değil, toplumun içinde yer alan diğer 
alanlardan ve kişilerden etkilen o toplumun bir 
parçasıdır. 

Hocam meslek hayatınız boyunca, ete ke-
miğe bürünmüş, gerçekleştirdim dediğiniz 
maddi ve manevi eserler var mıdır? Ayrıca 
üniversitemizde bahsettiğimiz bu ortamı 
yakalayabildiniz mi?

Üniversite olarak söylerseniz, tam anlamıyla 
gerçekleştirdik diyemeyeceğim ama benim 
kendi alanımda, kendi çapımda yakaladığım 
birçok sanatsal değerlerim oldu. Buna burada 
biraz ara verip meseleye başka bir noktadan 
bakalım dilerseniz. Genel hatlarıyla ifade et-
tiğimiz gibi, sanatçı; sanatını sezgisel olarak 
ortaya kor ama izleyenler de sezgisel olarak 
izlerler. Şöyle ki bir eserin izleyici sayısı ne ka-
dar fazla ise yorumlayıcı sayısı da o kadar faz-
ladır. Çünkü insan bir eser karşısında da bu-

“Sanatçı; sanatını 
sezgisel olarak 
ortaya kor ama 

izleyenler de 
sezgisel olarak 
izlerler. Şöyle ki 

bir eserin izleyici 
sayısı ne kadar 

fazla ise yorum-
layıcı sayısı da o 

kadar fazladır.”
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lunsa kendi ruh durumunu o esere taşır ve o 
eserden yansıyanı kendi veri tabanı ile birlikte 
anlamlandırır ve kabul eder. Böylelikle bir eser 
izleyici sayısı kadar anlamlanmış olur. Mesela 
100 kişi toplasak ve desek ki hiç kimse bir-
birine bir şey aktarmadan, etkileşmeden şu 
eserle ilgili izlenimlerinizi bir cümle ile yazın. 
Emin olun 100 cümlenin yüzü de farklı olur. 
İşte sanat budur.

Mesela fotoğraf olduğu gibi yansıtan bir şey-
dir. Halbuki sanat olduğu gibi yansıtmaz, biraz 
önce söylediğimiz bütün değerleri içine kata-
rak, sizin de dediğiniz gibi ilham kıvılcımıyla, 
kendi duygularını katarak, gerek ekspresif 
yani dışavurumcu olarak, gerekse sezgisel bir 
çırpınışla varlıklarla olayların, olaylarla olayla-
rın, varlıklarla varlıkların arasında insanlarla 
varlıklar arası, olaylarla insanlar arası duruşları 
izlenim olarak alıyoruz ve bundan bir netice 
çıkarıyoruz. Görünenin arkasındaki gerçeği 
sanatçı görebilir ancak fotoğraf göremez. Biz 
buna yorum getirme diyoruz...

Allah’ın yarattıklarından yola çıkarak onlar 
üzerindeki tasarrufumuz bizi sanat yapma po-
zisyonuna getirir. Bu da diğer bir deyişle, eksil-
tili bir şey yapıyoruz anlamına gelir. 

Bizler, biçimler içinde; var olanlar arasından 
seçerek sanat yapma vasatına ulaşıp bir me-
saj verme durumuna ulaşırız. Yaptığımız ancak 
o zaman sanat olmuş olur, yoksa makinanın 
vermiş olduğu o görünüm taklitten ileriye git-
mez. 

“Sanat adına taklit yapamayız”

Eğer biz taklit edeceksek -biz buna mimesis 
diyoruz- bunu sanat adına yapamayız, taklit 
açısından yaparız ki bunu fotoğraf makinası 
bizden daha iyi, bütün ayrıntılarını hesaba ka-
tarak daha mükemmel yapar. 

Fotoğrafın yaptığı, görsel gerçekliği ortaya çı-
karır ama o objenin arkasındaki manevi ger-
çekliğe asla ulaşamaz. Görünen gerçeklikten 
manevi gerçekliğe ulaşma işlemini sanatçı 
yapar. 

“Görünenin arka-
sındaki gerçeği 
sanatçı görebilir 
ancak fotoğraf gö-
remez. Biz buna 
yorum getirme 
diyoruz...”
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Ben çalışmalarımda insanlara bu şeklide me-
saj vermek için varlıkların biçimsel yapıların-
dan hareketle manevi kavramların açığa çıka-
rılmasına çalışıyorum. Bu sezgisel bir duruştur.

Yirminci Yüzyılın başında sanatın çok 
önem verdiği tekil nesne dediğimiz, oriji-
naliteyi üzerinde barındıran sanat eserleri-
nin üzerindeki imajı değillercesine, Marcel 
Proust’un yapmış olduğu şeydir her halde; 
Proust, pisuvarı koydu, karşısına geçerek 
fotoğrafını çekti ve eser budur dedi. Şim-
di burada sanat eserinin üzerinde temel-
lendiği en önemli ögelerden biri olan im-
geyi bir anlamda buharlaştırdı ve yok etti. 
Bu eylem Proust açısından bakıldığında 
öncü (avangard) bir eylem olmasına karşın 
onun takipçileri açısından sıradanlık (de-
kadans) oluşturan bir vasata işaret ediyor. 
Bu açıdan baktığımızda Batı dünyasında 
Proust’la birlikte sanatta imajın kaybol-
duğunu, tekil nesnelerin artık yok olmaya 
meylettiğini, bittiğini söyleyebilir miyiz? 

Sanatın bitmesi diye bir şey olamaz. İnsan var 
olduğu sürece sanat vardır. Şimdi söylemeye 
çalıştığınız şeyleri anlaşılır hale getirmeye ça-
lışalım; basit, somut örneklerden hareket etti-
ğiniz zaman daha iyi anlaşılır diye umuyorum. 
Şimdi 20x20 (cm) büyüklüğünde bir kağıt alın, 
bu kağıdın tamamını mavi renge boyayın. Bu 
kağıdın üzerinde bulunan mavi renk, tek ba-
şına hiçbir şey ifade etmez. Güzellikten söz 
edilebilmesi için en az iki öge olması lazım. 

Eğer biz bu 20 ye 20 büyüklüğündeki yüze-
yin mavisinin üzerine   büyüklüğünde yeri şekli 
itibariyle bir sarı leke koyarsak bu sarı lekenin 
değerler evreni; yer, büyüklük ve şekil açısın-
dan, tartışmayı esere davet eder. Bu tip; biçim, 
büyüklük, konum tartışmaları da eseri beğeni-
nin dünyasına doğru iter. 

İşte beğeninin diri olduğu bu yerde sanat da 
devam eder. Yalnız zaman ve değişen toplum-
sal yapılar gereği; değişimin yasasınca, beğe-
ni de değişir. 

Meselenin özüne gelirsek sanatın yok olma-
sı diye bir şey söz konusu olamaz, beğeni ne 
tarafa doğru giderse sanat da oraya doğru 
yönelir. 

Tahayyül edebilir misiniz bilmiyorum, bu me-
yanda bir örnek daha verecek olursak bir ka-
ğıdın üzerine dikey bir çizgi çektiğimizi varsa-
yalım, bu çizginin düzlemdeki orta noktasını 
bulalım, yatay eksendeki bu çizginin merke-
zinden uzaklaşan uçlarından birine, yuvarlak 
bir leke koyalım, diğer ucuna da dikey bir çizgi 
çekelim. Bu bizim verdiğimiz mesaj olsun. Bir 
an böyle düşünelim. Siz bana bu yatay çizgi 
neyi ifade ediyor hocam deseniz. Ben size bu 
yatay çizgi bir köprüyü ifade ediyor diyebilirim. 
Peki şu baştaki leke nedir diye sorsanız, ceva-
ben ona da köprünü başına oturmuş düşünen 
bir kişi diyebilirim. Peki bu dikey çizgi nedir 
denildiğinde ise o da köprünün diğer başın-
daki direk derim. İşte size resim. 

“Sanatın yok 
olması diye bir 

şey söz konusu 
olamaz, beğeni 
ne tarafa doğru 

giderse sanat 
da oraya doğru 

yönelir.” 
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Resim artık çağımızda tuvalin üzerine yapılan, 
derinliği olan, perspektifi olan bir çalışma ola-
rak değerlendirilmiyor. 

Üniversitemiz bünyesinde derece almış, 
yarışma kazanmış, beğeniye kavuşmuş bir 
eserimiz var mı?

Var tabi. Bizim eski adıyla Güzel Sanatlarda 
hocalık yapan arkadaşların almış olduğu ödül-
ler var. Bendenizin de aldığı ödüller bulunmak-
tadır. Bu çalışmalardan Güzel Sanatlar Fakül-
tesi olarak bir müze oluşturmaya çalışıyoruz. 
O bakımdan sayın dekanımız Prof. Dr. Metin 
Eker yoğun bir çalışma başlatmış durumda ve 
bu kapsamda işbu müzemizin yanında bir de 
sergi salonu yer alacaktır. Bu çalışma üniversi-
temizin 40. yıl dönümünde açılacak, öyle bek-
liyoruz. Bahsi geçen bu müzede, fakültemiz 
dahilinde yer alan hocalarımızın, sanatkarları-
mızın eserleri sergilenecektir. 

Kurulduğundan bu yana üniversitemizin 
bütün tarihine hemen hemen tanıksınız, o 
günden bu güne gelinceye değin sarf etti-
ğiniz çabalar için yeterli alanı bulup, yeterli 
ilgiyi gördünüz mü?

Ben buraya üniversitemiz 1975’te kurulduktan 
bir sene sonra geldim. Üniversitemizde 39 yıl 
birfiil çalıştım. Fakat bu yıl benim meslek ha-
yatımın 46. yılı, 7 yıl da başka yerlerde çalış-
tım. Biz geldiğimizde okulumuzun adı Sam-
sun Eğitim Enstitüsüydü, biz okulumuzdaki 
faaliyetlere bu ad altında başladık. 

Gelelim sorunuzun nirengi noktasına, ben 
mükemmeliyetçilik açısından bakılınca, ça-
lışma alanı olarak yeterli alanı bulduğumuza 
inanmıyorum. Lakin sanat, -sanatçı açısından 
bakıldığında- bir odanın içinde de gerektiğin-
de icra edilebilecek bir uğraştır. Gerekli mal-
zemeyi bulduğunuz yerde sanatsal faaliyetlere 
başlayabilirsiniz. 

Bugün itibariyle bakacak olursak mevcut 
alanlarımız sanat yapmaya gayet elverişli me-
kanlardır. Elbette gönül daha iyisini ister ama 
halihazırdaki mevcut halin de bizim sanatımızı 
icra etmemiz açısından bir engel taşımadığını 
düşünüyorum. Önemli olan çalışmak, yap-
mak, etmek, bir şeyler ortaya koymaktır. Yani 
sanat icra etmek için ilk önce sanatçı gerekli-
dir, insan gereklidir. 

Sanatınızı eve taşıdığınız oluyor mu?

Eskiden gerek daha önceki çalıştığım yer-
lerde, gerekse burada başladığım 5 ila 6 yıla 
kadar bir süre evde çalışmak zorunda kaldım. 
Daha sonra hoca olarak bizlere ders verme 
mekanları verildi. Bu mekanlar bize tahsis 
edildikten sonra hem derslerimizi vermek, 
hem de öğrencilerimizi yetiştirmek suretiyle 
artık kendi yerimizde faaliyetlerimizi icra ede-
cek duruma geldik. 

Şu an itibariyle gönül rahatlığıyla söyleyebili-
rim ki memnun olduğumuz çalışma mekanla-
rına sahibiz. Onun için işimizi eve götürmeye 
gerek kalmamıştır. 

“Sanat, -sanatçı 
açısından bakıldı-
ğında- bir odanın 
içinde de gerekti-
ğinde icra edilebi-
lecek bir uğraştır. 
Gerekli malzemeyi 
bulduğunuz yerde 
sanatsal faaliyet-
lere başlayabilir-
siniz.”
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Hocam, gece saat ikide uykudan uyandınız 
ve aklınıza kreatif bir fikir geldi o zaman ne 
yaparsınız?

Kalkıp o fikri unutmayayım diye yazıyorum. 
Örneğin ben bir toplantıya gideceğim, veya 
konferans vermeye gideceğim, ne söyleyece-
ğim noktasında aklıma bir çok şey gelir, eğer 
bunları yazmazsam konuşmalarım sırasında 
unuturum. O zaman şimdiki gibi özgün ko-
nuşmaya başlarım ve aslında söyleyeceğim 
birçok şeyi de bu şekilde unutmuş olurum. 
Mesela şu anda sizin beni yönlendirmenizden 
dolayı ben asıl söyleyeceklerimi söyleyemiyo-
rum. Konferanslarımda da o anki haleti ruhi-
yem, o andaki heyecanlarımın hakim olduğu 
ortamda etkileşimlerimiz neyse onu konuşu-
rum.

“Sanat eğitimini tartışalım”

Şimdi üniversitemizdeki eğitim tartışalım ister-
seniz. Sanat malumunuz olmak üzere işaret 
gibi, dil gibi bir ifade aracıdır. Biz kendi meşgul 
olduğumuz heykel ve resim sanatları alanın-
dan bahsedelim; ben bölümümüzde heykel 
hocası olmadığı için heykel ve seramik dersle-
rine girdim. Sanat eğitiminin birçok alanların-
dan anlamak ve bu anladığınızı pratik etmeniz 
gerekiyor. Sanatçı serbesttir istediği alanda 
istediği çalışmaları yapabilir. Ama sanat eği-
timcisi bu alanların hepsinden sorumludur, en 
azından ben öyle kabul ediyorum. Çünkü eği-
timci kendini her zaman daha fazla sorumlu 
hissedendir, çünkü biz burada sanat eğitimci-
si yetiştiriyoruz. 

Sanat eğitimcisi de gittiği okullarda, sanat 
derslerini verirken öğrencilerine sanatçı ola-
cak gözüyle bakmamalı. Biz eğitimci olarak 
sanatın yeni yetişmekte olan kuşağın gele-
cekte, hayatını yönlendirmede bir kilometre 
taşı olacağız. Bu bilinçte olmamız lazım. Eği-
timcinin bir oya bir dantel gibi işleme görevi 
yapması lazım. 

“Sanat toplumun harcıdır”

Sanat dersleri genel eğitim öğretim içerisinde 
bir duvarın tuğlaları arasındaki harç gibidir. Bir 
duvarın arasındaki harç hangi görevi görüyor-
sa toplumda sanatın görevi de odur. Evet, sa-
nat eğitimi toplam eğitim öğretimin içinde bir 
bölümdür, lakin bir ülkenin, bir milletin beka-
sı onun manevi mimarlarının elindedir ve bu 
manevi mimarlığı da sanat elinde bulundurur. 
Olaya bu şekilde baktığımız zaman bizim gö-
revimiz; öğrencilerimizin hayatta karşılaşacak-
ları problemleri çözmede, çözüm alternatifleri 
üretme, probleme yaklaşım alternatifleri orta-
ya koymalarına yardımcı olabilmedir. 
Sanat etkinliklerini bu şekilde değerlendir-
mezsek eğer, o sanat eğitiminin genel eğitim 
ve öğretimin içinde hiç bir manası olmaz. 
Bugüne kadar da gördüğüm kadarıyla, bah-
settiğimiz bu tip bir yaklaşıma maalesef sahip 
olamamışız... 

Kısaca, başa dönersek eğer, duvarı meyda-
na getiren harcın görevi, öğrencinin gördüğü 
bütün derslerin süreç içinde öğrenciye kazan-
dırdıklarıdır, yoksa dersin sonunda elde edilen 
ürün değildir... 

“Sanat dersleri 
genel eğitim öğ-
retim içerisinde 
bir duvarın tuğ-
laları arasındaki 
harç gibidir. Bir 
duvarın arasın-
daki harç hangi 

görevi görüyorsa 
toplumda sanatın 

görevi de odur.“
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Biz nice Milli Eğitim Bakanları gördük ki, re-
sim, heykel gibi dersler için, o dersler abur cu-
bur derslerdir ve gereksizdirler dediklerini bili-
riz. Lakin asıl suçlu biziz ki, bu dersin anlamını 
onlara verememiş, sanatsal derslerin gerek-
tirdiği yöntemlerle, o amaçları gerçekleştiren 
yaklaşımları layıkıyla anlatamamışız. Bu du-
rumda veliler ve alan öğretmenlerinden tutun 
da piramidin tepesine kadar, müsteşarına ve 
bakanına kadar bu anlayış içinde geldiğimiz 
için, burada ben yine bizi, sanat eğitimcilerini, 
bu anlayışa nasıl vardık diye suçluyorum. 

“Sanatın gerçek manasını kavrayamadık”

Şu anda kaç öğrenciniz var, göreve baş-
ladığınız zamanla şimdiki zaman arasında 
nicelik olarak ne gibi farklılıklar oldu?

Biz  YÖK’e şu kadar öğrenci lazım diyoruz, on-
lar kendi kafasına estiği sayıda öğrenci gön-
deriyor. Mesela gece bölümünün kapatılması 
bir  YÖK tasarrufudur.
 
Biraz önce söylediğimiz gibi sanat eğitiminin 
kıymeti anlaşılsa bu derslerin saati çoğaltıla-
cak, dolayısıyla öğretmene ihtiyaç çok olacak 
onun sonucunda kontenjanlar artacak ve öğ-
retmen ihtiyacı da bu nispette çoğalacaktır. 
Ama haftada bir saat olmak üzere yapılan 
derslerin, öğretmen sayısı ne kadar olabilir ki? 

Biz sanatın gerçek manasını kavrayamamışız. 
Asıl sanat eğitiminin gayesi, güzelliği, güzelli-
ğin oluşum sürecini ortaya çıkarmak, geliştir-
mek ve yeni yetişen nesli bu minvalde hayata 
hazırlamaktır.
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Üniversitemizin ilk kuruluş aşamasındaki 
nesil ile şu andaki nesil arasında hayata 
bakış açısından, algı açısından ne gibi şey-
ler değişti?

Onu şöyle ele alabiliriz; siz de taktir edersiniz 
ki, değişen çağlara göre her çağın kendi istek-
leri ayrı ayrı olmaktadır. Dolayısıyla her çağın 
isteği bir diğerinin isteğini tutmamaktadır. Bazı 
konu başlıkları altında, eski öğrenciler daha 
kaliteli bir donanımla geliyorlardı. Daha faz-
la sanatsal endişeleri vardı. Şimdi nesil biraz 
daha havai, biraz daha başına buyruk bir ku-
şak var. Büyük ülküler peşinde koşan idealist 
elemanlarımız azaldı. Bunun birçok etmenleri 
var, ilkokuldan başlayıp ortaokul, lise ve üni-
versitedeki öğrenci ortamı, sosyal ortam ve 
diğer bir çok ortamın etkisinin sonunda ortaya 
çıkan bir şey. Ben bu etkili faktörlerin içine si-
yasal durumun da, ta baştan girdiğini düşünü-
yorum, terörizm de etkiliyor, şehirsel doku da 
etkiliyor, kültür de etkiliyor. 

Örnek olarak üç tane demirci ustası alalım. 
Bu ustalar bir demiri şekillendirmek istiyorlar, 
ustalardan bir tanesi çekici masaya vurursa, 
diğeri örse vurursa, bir diğeri de o parçanın 
istenmeyen bir yerine vurursa bu demir par-
çası istenen ölçekte şekillenir mi? Eğitimciler, 
öğrenci üzerinde belli noktalara parmak basa-
cak, aynı değerleri ittifak halinde gösterecek 
ki, öğrenci tereddüt içinde kalmasın. Yozlaşma 

denilen o karmakarışıklık, bir hastalık olarak 
bünyeyi kemirmiş olmasın... 

Şimdiki nesil garip bir şekilde hür olmayı baş-
kalarına bir tür zarar verme biçiminde algıla-
yan ve bunu da haklılık çerçevesinde kendinin 
en doğal paydası zanneden bir vasata bası-
yor. Bu en basitinden ötekinin hürriyetine karşı 
oluşturulmuş bir tehdittir. 

Kısacası sanat, bir medeniyetin oluşumunda 
çok bariz rol oynar, insan ve toplum hayatında 
da çok önemli yer tutar. Sanat bir ifade ara-
cıdır. Bir sanat eseri yapanın imzası anlamına 
gelir. Bütün bunlara şamil olarak söyleyecek 
olursak sanat bir milletin varlığının gösterge-
sidir. 

Somut bir şekilde söyleyecek olursak Ana-
dolu’da yükselen sanat eserleri, bu coğrafya-
nın toprak parçası halinden çıkıp vatan hali-
ne gelmesinin en önemli ifadelerindendir. Bu 
Türk-İslam Medeniyetinin bir anlamda imzası 
haline gelmiştir. Eğer biz kendi kültürümüze ait 
sanat eserleri ortaya koymuş olmasaydık, bu-
rayı vatan etmek o kadar kolay olmayacaktı. 

Bize zaman ayırdığınız ve bütün sorularımıza 
verdiğiniz bu cevaplarınız için teşekkür ederiz.

Siz sağ olun, ben de teşekkür ederim.

“Anadolu’da 
yükselen sanat 

eserleri, bu coğ-
rafyanın toprak 

parçası halinden 
çıkıp vatan haline 

gelmesinin en 
önemli ifadelerin-

dendir.”
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UZAYTEM Üç Yaşında

OMÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (UZAYTEM), kuruluşunun 3. yılını 
30 Aralık’ta, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yaptığı etkinlikle kutladı.

“Havacılıkta ODTÜ ve İTÜ ile yarışıyoruz.”

Etkinliğin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan yaptı. 2011 yılında 19 Mayıs ilçesi Ballıca 
Kampüsü’nde kurulan UZAYTEM hakkında bilgi veren 
Akan, “Bu kampüste 5 bin metrekarelik 3 hangarımız, 
kendimize ait bir uçuş pistimiz ve 1000 metrekareye 
yayılmış kompozit atölyelerimiz var. Alt yapı olarak iyi 
imkânlara sahibiz. Havacılık konusunda fakülte ba-
zında ODTÜ ve İTÜ ile yarışıyoruz. Uçuş ve Sivil Ha-

vacılık Okulu olarak da Anadolu Üniversitesi ile yarış 
hâlindeyiz. Kısa süre sonra Türkiye’nin en iyi pilotlarını 
yetiştirecek devlet okullarından biri hâline geleceğiz.” 
dedi.

“Hedef havacılık sektöründe bir numara olmak.”

Prof. Dr. Ferşat Kolbakır ise Ballıca Kampüsü’nde bu-
lunan UZAYTEM, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Ha-
vacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruluşu için “Ken-
dimize güvendik, ‘biz bu işi yaparız!’ dedik. 

Rektörümüzün bu konuya gönül vermesi ile de şu an 
geldiğimiz noktaya taşındık. Havacılık sektöründe bir 
numara olmak niyetindeyiz.” diye konuştu.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr.Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Şenol Eren ve 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, UZAYTEM Ku-
rucu Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, UZAYTEM Eğitim Müdürü Hamdi Yılmaz ile akademik ve idari personel 
katıldı.
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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mı-
sırlıoğlu ise yaptığı konuşmada tüm gelişmiş ülkelerin Havacılık 
Sanayine özel bir önem verdiklerini ve Türkiye’nin de havacılık sa-
nayinde söz sahibi olmak için çalıştığını söyledi.

“Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve THY 
ile protokol imzaladık.”

UZAYTEM Eğitim Müdürü Hamdi Yılmaz, 
şimdiye kadar gerçekleştirdikleri eğitim 
uçuşlarında 1.450 saat boyunca uçuş 
yaptıklarını ve 10 kişilik ilk mezunlarını da 
bu yıl içinde verdiklerini belirtti. Aynı za-
manda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve 
THY ile yapılan protokol gereği oradan ge-
len adayların UZAYTEM uçuş eğitimi orga-
nizasyonunda yetişecekleri bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından sahneye 3. yaş 
kutlaması için uçak şeklinde tasarlanmış 
pasta getirildi ve topluca kesildi. Tüm ka-
tılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin 
ardından etkinlik sona erdi.

Lisanslı Pilot Eğitimi için İş Birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi (HKÜ) arasında 11 Aralık’ta Türkiye’nin 
pilot ihtiyacını karşılayacak ‘Lisanslı Pilot Eğitimi’ pro-
tokolü imzalandı. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ile HKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Taner Yılmaz’ın birlikte imzaladıkları ve Türkiye’de 
havacılığın gelişmesine katkı sağlanması planlanan 
protokolün amacının, dünya standartlarında bilgi ve 
eğitimle donatılmış pilotlar yetiştirmek olduğu belirtil-
di. 

Türkiye’nin sivil havacılığına katkı sağlayacağı birlik-
telikte, HKÜ’nün Gaziantep, İstanbul ve Ankara’da 
bulunan merkezlerinde yapılacak olan teorik eğitim, 
Ballıca Kampüsü’nde yapılacak olan uygulamalı eği-
timlerle tamamlanacak.

“Ballıca Kampüsü Türkiye’nin havacılıkta önemli 
merkezlerinden biri olacak.”

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, iki üniversite arasında 
imzalanan protokolün çok iyi sonuçlar ortaya koya-

cağını belirterek, “Biz pilot olmak isteyen, uçmak is-
teyen ve şartları tutan herkesi pilot yapmak istiyoruz. 
Kendi alanında başarılarını ispatlamış uzman eğitmen 
ve teknisyenlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
İddialıyız! Bu projeyle çok kısa sürede OMÜ Ballıca 
Kampüsü havacılık alanında Türkiye’nin önde gelen 
merkezlerinden birisi olacak. Bu yönde de çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“Pilot ihtiyacını karşılayacağız.”

Türkiye’de ciddi anlamda pilot açığı olduğunu ve bu 
açığın her geçen gün giderek arttığını belirten HKÜ 
Rektörü Pof. Dr. Tamer  Yılmaz, “Dünya gelişiyor ve 
ilerliyor. Mesafeler kısalıyor. Ülkemizde her ilde bir ha-
vaalanı var. Artık hava ulaşımı daha kolay. Birçok hava 
yolu şirketi ve özel uçak sahipleri var. Dolayısıyla çok 
sayıda pilota ihtiyaç var. Bu nedenle biz de Türkiye’nin 
geleceği pilotları buralarda yetiştirmenin mutluluğunu 
yaşayacağız.” diye konuştu.

Protokol imza töreninde Sivil Havacılık Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, UZAYTEM Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Emin Erdem Maraş ve Yrd. Doç. Dr. Ke-
mal Gündoğdu da hazır bulundu.



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

38

Etkinlikler    Akademik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştır-
ma Merkezi tarafından Kızılırmak Deltasında 
yürütülen kuş halkalama çalışmaları 2014 son-
bahar dönemi tamamlandı.

Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’nda bulunan Cernek Gölü kıyısında, 
2002 yılından beri kuşların kışlama alanların-
dan üreme alanlarına gittikleri ilkbahar dönem 
ve üreme alanlarından kışlama alanlarına göç 
ettikleri sonbahar döneminde kuş halkalama 
çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

2002 yılından bu yana 180 türden yaklaşık 92 
bin kuşun halkalandığı Kızılırmak Deltası Cer-
nek Kuş Halkalama İstasyonunda 2014 sonba-
har döneminde ise 74 türden 7477 kuş halka-
landı. 

Kızılırmak Deltasının Yeni Üyeleri 
Keşfedildi

M
av
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er
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Yeni bir tür halkalandı

Türkiye’nin en uzun süre düzenli halkalama ya-
pan istasyonu olan Kızılırmak Deltası Cernek 
Halkalama İstasyonu’nda ülkemiz için yeni bir 
tür olan Kara Boğazlı Dağ Bülbülü halkalandı. 
Bu kayıt ile birlikte ülkemizdeki kuş türlerinin 
sayısının 478’e yükseldiği kaydedildi. 

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezinden Yrd. 
Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, “Küçük Yeşil 
Ağaçkakan da Kızılırmak Deltası için yeni bir 
tür. Bu kayıtla birlikte Kızılırmak Deltasındaki 
tür sayısı 348’e yükseldi.” dedi.
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Dilimizle Birlikte Kültürümüzü de 
Öğretiyoruz

OMÜ’de Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerle 
kültürel mekânlarda ders işleniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretim 
Merkezi’nde (OMÜ-TÜRKÇE’de) 2014-2015 öğretim 
yılında Türkçe öğrenmeye başlayan 35 farklı ülkeden 
140 uluslararası öğrenci Samsun’da bulunan Kent 
Müzesi, Bandırma Vapuru, Hayvanat Bahçesi ve 
Kurtuluş Yolunu gruplar halinde ziyaret etti. 

Bu ziyaretlerle ilgili açıklama yapan OMÜ-TÜRK-
ÇE Müdürü Doç. Dr. Bekir Şişman şunları söyledi: 
“Afganistan, Çin, Kazakistan, Türkmenistan, İran, 
Nijerya, Irak, Suriye, Filistin, Amerika, Ruanda, Tay-
land, Liberya, Lübnan, Kosova, Gine, Sudan, Fas ve 
Yemen başta olmak üzere 35 farklı ülkeden gelen 
öğrenciler merkezimizde Türkçe öğreniyor. 

Bu öğrencilerin yarısı Türkiye burslusu olarak, di-
ğer yarısı ise kendi imkânlarıyla kursumuza devam 
ediyor. Uluslararası öğrencilere 9 ay süresince bin 
saatlik Türkçe kursu veriyoruz. Türkçe kurslarımızda 
öğrencilerimizle birlikte şehrimizde bulunan müze-
leri, tarihi ve turistik mekânları ziyaret ediyoruz; yani 
dilimizle birlikte kültürümüzü de öğretiyoruz. Örne-
ğin Cumhuriyetin kuruluşunu, Samsun’un tarihini ve 
kültürünü de anlatıyoruz. 

Öğrencilerimiz bu ziyaretlerden oldukça memnun 
kaldılar. Bizim amacımız öğrencilerimize yalnızca 
Türkçeyi öğretmek değil; aynı zamanda birer Türk 
dostu ve Türkiye sevdalısı yapmaktır.”



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

40

Etkinlikler    Akademik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Orta Karadeniz Üni-
versiteleri Platformunun (OKÜP) 7. toplantısına ev sahip-
liği yaptı.

OMTEL Otel’de 26 Aralık‘ta yapılan toplantıya Amasya, 
Sinop, Ordu, Tokat Gaziosmanpaşa, Çorum Hitit Üniver-
sitelerinin Rektör ve Rektör Yardımcıları ile Teknopark ve 
Teknoloji Ofis Koordinatörleri ile Uzaktan Eğitim Merkezi 
(UZEM) Müdürleri katıldı.

Toplantı “Üniversite–Sanayi İş Birliği ve Teknoparklar” 
başlığı altında gerçekleşti. Ar-Ge çalışması yapmak is-
teyen firmaların üniversitelerde bulunan Teknoparklara 
nasıl çekileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda “Teknoparkların kurulma aşamaları, Tekno-
parklara yerleşecek firmaların ihtiyacını doğru tespit ede-
cek ön araştırmaların yapılması, Teknoparkların kurulma 
aşamasından sonra verimli bir işleyişe hangi şartlarda 
ulaşabileceği” gibi önemli noktalar da ele alındı. Ayrıca 
sanayisi çok gelişmiş olmayan şehirlerde Teknoparkların 
kurulmasının nasıl bir sonuç doğuracağı sorusunun üze-
rinde de duruldu.

Toplantının ardından Rektörler ve diğer katılımcılar Hava-
cılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yükseko-
kulu, UZAYTEM ve Kızılırmak deltasını gezdiler.

OKÜP Üniversite-Sanayi İş Birliği ve 
Teknoparklar için Buluştu
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Rektörler Uçtu!

Ballıca Kampüsü’nde bulunan, Uzay Bilimleri Fakültesi, 
Sivil Havacılık Yüksekokulu ve UZAYTEM gezisinde Sivil 
Havacılık Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır 
ve UZAYTEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdem Emin Maraş 
tesisler hakkında davetlilere bilgiler verdi. Uçaklara ya-
kın ilgi gösteren Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık 
Yarılgaç ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep 
Bircan, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait TC-OMT, TC-
KRE CESSNA 172 S tipi eğitim uçağı ile Samsun’u kuş-
bakışı görme şansını yakaladılar.

Rektörler Kızılırmak Deltasında

Katılımcılar, kampüs ziyaretinin ardından Samsun’un do-
ğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Kızılırmak del-
tasına geçti. Burada Kuş Gözlem kulelerinden deltayı 
gözlemlediler, Doğa ve Bilim Okulunu ziyaret ettiler.
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Etkinlikler    Akademik

Şair Cahit Koytak’a Fahri Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şair Cahit Koytak’a 
Fahri Doktara unvanı verdi. Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde 22 Ekim’de gerçekleşen ‘Fahri Doktora Tak-
dim Töreni’ne, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Tosun, Adalet 
Komisyonu Başkanı Mehmet Osmanoğlu, Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, Baro Başkanı Necat Anıl, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü 
Dinçer Ateş, Rektör yardımcıları, akademisyenler, davet-
liler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Doç. Dr. Ahmet Çakır, Doç. 
Dr. Can Karahan ve Öğr. Gör. Emre Pınarbaşı tarafın-
dan, Türk Müziği dinletisi ile başlayan törende, Şair Cahit 
Koytak’ın özgeçmişinin ve OMÜ Senatosu’nun gerekçeli 
kararının okunmasının ardından, Rektör Akan, Koytak’a 
Fahri Doktora Belgesini sunarak cübbesini giydirdi. Se-
natonun kararına göre Fahri Doktora unvanı Koytak’a, 
“Postmodern dünyada, Türk şiirine dünyayı yorumlama 
imkânını göstermesi” gerekçesiyle verildi.

Daha sonra yöneticiliğini Dinçer Ateş’in yaptığı panelde 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Şaban Sağlık, 
TOBB Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bal, TOBB Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay 
ve Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Okutman Yavuz 
Güneş panelist olarak yer aldılar.

Cahit Koytak’ın şiirlerinin incelendiği panelde Prof. Dr. 
Şaban Sağlık konuşmasında, şairi sadece tek bir coğraf-
yanın şairi olarak görmenin doğru olmadığını belirterek, 
“O metinlerini ve şahsiyetlerini şiirlerinde içselleştirmeyi 
başarmıştır.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay şairi “özgün” olarak ta-
nımlarken, bu özelliğinden dolayı Fahri Doktara unvanı 
verilmesinin yerinde olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bal, Koytak’ın, Türkiye’nin kültürü-
nün rengârenk hâllerini coşkun bir dille resmeden bir şair 
olduğunu söyledi.

Koytak’ı “medya kaçkını modern bir münzevi” diye ta-
nımlayan Yavuz Güneş ise, bu münzevi tavrın şairin şiirle-
rini besleyen olumlu etkisinden bahsetti.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen, kısa 
adıyla SÖZDEP (Söz Veriyorum, Ben Buna Değerim Projesi) kapanış toplantısıyla sona erdi. 

Kapanış toplantısına OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Tekin 
Balcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan, ELVİNDER Başkanı Ye-
şim Gürsoy ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda projenin raporlarını sunan Proje Koordinatörü Prof. Dr. 
Ahmet Bulut, “Otizmli öğrencilerin uyum problemlerini çözme, öğ-
retmenin öğrenciyle çalışmasını kolaylaştırma ve özel gereksinimli 
öğrencinin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla Atakum, İlkadım, 
Canik, Ondokuzmayıs ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 1565 anao-
kulu ve sınıf öğretmenine, 103 okul yöneticisine, 357 lisans son sınıf 
öğrencisine toplamda 2025 kişiye, uzman özel eğitimciler tarafından 
otizmli çocuklar ile ilgili farkındalık seminerleri verilmiştir.” dedi.

“Bu proje diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılsın.”

Bireysel Eğitim Programı (BEP) hakkında bilgi veren projenin eğitim 
grubundan Yrd. Doç. Dr. Serpil Alptekin’in konuşmasından sonra kür-
süye çıkan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan, “Bu projenin 5 ilçe 
ile sınırlı kalması projede görev alan eğitimci arkadaşlarımıza yeni bir 
görev alanı daha çıkartıyor. Çünkü ilimizde 421 otizmli varken sadece 
5 ilçemizdeki öğretmenlerimiz eğitildi. Biz Milli Eğitim olarak isteriz ki, 
bu proje diğer ilçelerimize de yaygınlaştırılsın. Diğer ilçelerdeki öğret-
menlerimiz de bu eğitimlerden yararlansınlar.” dedi.

“Bu proje bizi toplumla bütünleştirdi.”

Birçok projeye destek verdiklerini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süleyman Kaplan ise, “Bugün kapanışını yapacağımız bu bizi top-
lumla bütünleştiren bir özelliği vardır. Artık üniversiteler büyük oranda 
desteği, kaynağı, çalışma alanını toplumla bütünleşerek sağlayabil-
mektedir. Bu bakımdan SÖZDEP projesi toplumla bütünleşen üniver-
site yaklaşımına çok güzel bir örnektir. Artık bu proje bu haliyle kalma-
malı, daha da genişleyerek ulaşılamayan diğer ilçelere de bu hizmetin 
götürülmesi gerekiyor.” dedi.

SÖZDEP Projesi Sona Erdi
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Etkinlikler    Akademik

Kamu-üniversite-sanayi iş birliğini kurumsallaştır-
mak ve Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki rekabet 
gücünü artırmak için 2006 yılında başlatılan Sanayi 
Tezleri Programı (SAN-TEZ) kapsamında en fazla 
projesi desteklenen üniversiteler arasında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ikinci sırada yer aldı.

OMÜ, SAN-TEZ’de En Fazla Projesi Destekle-
nen İkinci Üniversite 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın AA mu-
habirine yaptığı açıklamaya göre bakanlıkça yapılan 
değerlendirmeler sonucunda en fazla projesi des-
teklenen üniversiteler sırayla Ege Üniversitesi, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 
olduğunu söyledi.

SAN-TEZ Programı ile üniversitedeki bilgi birikimini 
sanayiye aktararak, sanayicinin sorunlarını çözmeyi 
ve teknoloji seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini 
söyleyen Işık, böylece projelerde yer alan yüksek 
lisans ile doktora öğrencilerinin sanayiyi tanıyarak 

mezun olacağına ve sanayideki nitelikli eleman is-
tihdamının artacağına işaret etti.

Başvurular 2 ayda cevaplanacak

“San-Tez” kapsamında proje bütçelerinin %85’ine 
kadar hibe desteği verilecek. Yenilenen SAN-TEZ 
Yönetmeliği’ne göre daha önce iki dönem olarak 
alınan proje başvuruları artık sürekli hâle getirilecek 
ve 2 ay içinde sonuçlandırılması sağlanacak. Ayrıca 
projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşama-
sında üniversitelerin imkânlarından faydalanılması 
karşılığı olarak proje bütçesinin %5’ine karşılık ge-
len tutar, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere kurum hissesi olarak üniversitelere aktarıla-
cak.

SAN-TEZ Projeleri en çok tarım, gıda sanayi, elekt-
ronik, tekstil, otomotiv yan sanayi, bilgisayar-iletişim 
teknolojileri, enerji ve telekomünikasyon sektörlerin-
de yoğunlaşıyor.

OMÜ Projelerine Büyük Destek 

Böbrek taşı ameliyatında son tekno-
loji mikroperk artık OMÜ’de uygulanı-
yor. Özellikle küçük yaştaki çocuklar 
bu yöntemle böbrek taşlarından kur-
tulabiliyor.

Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-
leri Doç. Dr. Ender Özden ve Doç. 
Dr. Yakup Bostancı tarafından genel 
anestezi altında başarıyla “mikro-
perk” yöntemi ile böbrek taşları kırılan 
çocuklar, işlemin ertesi günü taburcu 
edilerek evlerine gönderiliyorlar.

İğne Deliğinden Taş Ameliyatı

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şaban 
Sarıkaya, taş kırma cihazlarıyla kırılamayan böbrek 
taşları içerisinde kamerası da olan 1,5 mm kalınlı-
ğında bir iğne ile böbreğe girilerek, içinden geçirilen 
lazer ile toz haline getirildiğini söyledi.

Çocukluk çağındaki böbrek taşlarının Türkiye’de 
önemli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Şaban 
Sarıkaya, “Çocuğun gelişmekte olan böbreği ve id-
rar yollarını etkilediği için bu hastalık önemlidir. Böl-
gemizde de yaptığımız araştırmada geçen yılda her 
bin çocuğun birinde taş hastalığına rastladık. Bu ko-
nuda Karadeniz Bölgesi’nde ve Kuzey Anadolu’da 
OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı bir referans 
merkezidir. Kliniğimizde ‘mikroperk’ dediğimiz yön-
temi kullanıyoruz.” dedi.

“Çocuklar bu hastalık ile ilerleyen yaşlarda da 
karşılaşabilirler.”

Mikroperk tedavisini Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez 
Samsun’da uyguladıklarını ifade eden Sarıkaya, 
“Çocuklar bu hastalık ile ilerleyen yaşlarda da kar-
şılaşabilirler. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da 
taşlar için vücut dışından şok dalgaları ile tedavi uy-
gulanabiliyor. 

Çocuklarda küçük ve uygun boydaki taşları invaziv 
yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Mikroperk de bize 
bunu sağlıyor. Adeta bir iğne deliğinden kamera ile 
girerek böbrekteki taşa ulaşıp onu parçalıyor. Bu iş-
lem yapıldıktan sonra çocuk 1 gün sonra evine dö-
nebiliyor.” diye konuştu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fa-
kültesi İnşaat Bölümü tarafından “Deprem Hasarları 
ve Kentsel Dönüşüm” başlıklı seminer düzenlendi. 

Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapılan 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alemdar 
Bayraktar’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Seminerde İnşaat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal 
Hacıefendioğlu’nun teşekkür konuşmasının ardın-
dan söz alan Prof. Dr. Alemdar Bayraktar, öğrencile-
re deprem hasarları konusunda bilgi verdi.

Dünyada en güzel mesleklerden birisinin inşaat 
mühendisliği olduğunu belirten Bayraktar, “Türkiye, 
deprem ülkesidir. Dolayısıyla depremle ilgili birinci 
derecede sorumlu olan kişiler de inşaat mühendis-
leridir. Güzel bir şey yapıldığı zaman inşaat mühen-
disi, bir yerde bir sıkıntı olduğu zaman da yine inşaat 
mühendisi akla geliyor.” dedi.

Deprem Hasarları ve Kentsel Dönüşüm

P
ro

f. 
D

r. 
A

le
m

da
r B

AY
R

A
K

TA
R

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Koordinatörlüğünde; Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri 11. Bölge 
Müdürlüğü tarafından, 6 Kasım tarihinde gerçekleşen,“Biyoçeşitlilik ve 
Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı”, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi.

Çalıştaya; Vali Yardımcısı Metin Borazan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şe-
nol Eren, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, 
akademisyenler ve davetliler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Orman ve Su İşleri 11. Bölge Mü-
dürü Mehmet Sıddık Kılınçer, “Ülkemizin sahip olduğu biyolojik kay-

nakların izinsiz olarak yurtdışına çıkarılmasının (biyokaçakçılık) önlenmesi adına bu çalıştayı yaptık. Çalış-
taydaki amacımız ülkemizde biyolojik çeşitliliği tehdit eden Biyokaçakçılık konusunda Samsun ilinde bilinç 
düzeyini artırmak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.” dedi.

Kalkınma çevreye zarar vermeden sağlanmalı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren ise yaptığı konuşmada, “70’li yıllarda var olan bazı böcek, bitki veya 
yılanların şu an da köyümde var olmadığını görüyorum. O yüzden öyle bir şeyler yapalım ki hem kalkınmayı 
sağlayalım hem de çevreye zarar vermeyelim. Bu doğrultuda hepimize düşen görev zararı en asgariye indi-
recek şekilde ekonomik yapılanmayı düzenlemek, kalkınmayı sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Daha sonra “Biyokaçakçılıkla Mücadelenin Önemi ve Türkiye’de Biyokaçakçılık”, “Türkiye’nin Bitki Biyo-
çeşitliliği, Korunması”, “Samsun’un Damarlı Bitki Çeşitliliği”, “Türkiye’nin Fauna Zenginliği, Samsun İli Ba-
lık Faunası”, “Samsun’un Çift Yaşamlı, Sürüngen, Memeli Hayvanlar Faunası”, “Samsun’un Kuş Faunası”, 
“Samsun’un Omurgasız Faunası ve Biyokaçakçılığa Maruz Kalabilecek Türleri”, “Arazilerden Biyokaçakçılık 
Örnekleri” başlıklı sunumlar ile çalıştay sona erdi.

Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılıkla 
Mücadele Çalıştayı
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Samsun Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde.

Konuşmasında deprem ile ilgili sunum yapan Bay-
raktar, “Yerkürenin içyapısı farklı kıtalardan oluşuyor. 
Bu kıtalar da sürekli hareket halinde. Dolayısıyla bu 
kıtalar birbirlerini itiyor. Türkiye de Afrika tarafından 
sıkıştırılan bir konumdadır. Türkiye’nin en riskli böl-
gesi Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır. Samsun da Kuzey 
Anadolu Fay Hattı’nın üzerindedir.” diye konuştu.
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Etkinlikler    Sosyal

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Kampüste 
Senfonik Akşamlar” projesi kapsamında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi’nde 
bulunan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kon-
ser verdi.

Konser öncesi Orkestra şefi Rengim Gökmen ve 
Baş Kemancı Jülide Dittgen, Konservatuar ve Müzik 
Eğitimi Bölümü öğrencileriyle söyleşide buluştular.

Söyleşide, “Ben Samsun’a gönülden bağlıyım, 
OMÜ’nün konservatuvarı da benim genel müdürlü-
ğüm zamanında açılmıştı.” diyen Rengim Gökmen, 
“Sanat insanı düşünmeye teşvik eder, bol bol dinle-
yin ve okuyun.” tavsiyesinde bulundu. Baş Kemancı 
Jülide Dittgen de konuşmasında müziğin insan ha-
yatındaki önemine değindi.

Şef Rengim Gökmen’in yönettiği orkestraya, 
dünyaca ünlü piyanist İdil Biret eşlik etti.

Anadolu turnesi çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinde sanatseverlerle buluşan Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestrası konserini; Samsun Vali 
Yardımcısı Hakan Kubalı, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, vatan-
daşlar ve öğrenciler izledi.

Katılımın yoğun olduğu konserde, Şef Rengim 
Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’na dünyaca ünlü piyanist İdil Biret eşlik 
etti. Birbirinden farklı eserlerin yer aldığı konserin 

sonunda Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, sanatçı İdil Biret, Şef Ren-
gim Gökmen ile orkestraya plaket ve çiçek takdim 
etti.

Kampüste Senfonik Akşamlar
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Senfoni Orkestrasına sahip kentler 
medeni, gelişmeye açık kentlerdir.

Konser sırasında bir konuşma yapan 
Şef Rengim Gökmen, 1826’da kurulan 
Muzika-i Humayun’a dayanan Cumhur-
başkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Doğuş 
Grubu’nun sponsorluğunda 2009 yılından bu yana sürdürdüğü, “Kampüste Senfonik Akşamlar” projesini 
bu yıl Batı Karadeniz şehirlerine taşıdığını belirterek, “Biz aslında orkestrası olan kentlere turne yapmıyoruz. 
Samsun’un hem orkestrası, hem operası var. Bu bakımdan çok şanslı bir kent. Bu turne biraz da benim ar-
zularım doğrultusunda gerçekleşti. Çünkü ben Samsun Devlet Opera ve Balesinin kuruluşunda emek ver-
miş bir yönetici olarak kendimi sonradan olma Samsunlu olarak görüyorum. Bir senfoni orkestrasına sahip 
olan kentler medeni, gelişmeye açık, ilerleme potansiyeli yüksek kentlerdir; tıpkı Samsun gibi. Biz Samsun’u 
zengin tarihiyle sosyal içeriğiyle zengin ekonomisiyle önemli bir kent olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Konserin ardından Sanatçı İdil Biret fuaye alanında sevenleriyle bir araya gelerek imza verdi. İdil Biret hayran-
ları sanatçıyla konuşabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
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Etkinlikler    Sosyal

Kore Kültür Günleri

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 20 Kasım tarihinde gerçekleşen etkinlikte; Kore geleneksel sinema ve 
müziğinden örnekler sunuldu ve Kore Turizminin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte ayrıca, “Kore-Türkiye İlişkileri”  baş-
lıklı konferans verildi.

Kore Kültür günü etkinliğine OMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Ankara Kore Büyükelçiliği 
Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü CHO Dong 
Woo, Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Şubesi Di-
rektörü Guensoo Kim ve öğrenciler katıldı.

Kore Dünyadaki en güvenli ülkelerden biridir.

Kore kültürünün ve felsefesinin geleneksel Kore ye-
meğine yansımasını anlatan “Mükemmel Aşçı” adlı 
filmin gösteriminin ardından, Kore Turizm Organizas-
yonu İstanbul Şubesi Direktörü Guensoo Kim “Kore 
Turizm Tanıtımı” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda Kore hakkında genel bilgiler veren Guensoo Kim, “50 
milyon nüfusa sahip Kore dünyadaki en güvenli ülkelerden biridir. 2013 yılında 12 milyon turist ülkemizi ziya-

ret etti. Kore turizm açısından kolay ve güvenli ulaşıma sahip bir 
ülkedir.” dedi.

“Kore yemeklerinde doğanın 5 rengi ve 5 temel tadı var”

Kore yemeklerinin doğal tadından bahseden Guensoo Kim, en 
sevilen Kore yemekleri olarak; Ramyon, Deokbokki ve Kimbap’ 
ı örnek olarak gösterdi. Kim, Kore yemeklerinde doğanın 5 rengi 
(mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah) ve 5 temel tadı (tatlı, ekşi, 
tuzlu, baharatlı ve acılı) arasındaki uyumun varlığına dikkat çekti. 
Kore’deki turizmi cazip hale getiren doğal güzelliklerden de bah-
seden Kim,  “Sizi Kore’de görmeyi arzuluyoruz.” dedi.
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Türk dilinin gramer yapısıyla Kore dilinin gramer yapısının 
benzerliği dikkat çekiyor.

Sunumun ardından Ankara Kore Büyükelçiliği Müsteşarı ve Kore 
Kültür Merkezi Müdürü CHO Dong Woo “Kore ve Türkiye İliş-
kileri” başlıklı bir konferans verdi. Konuşmasının başında Kore 
Cumhuriyeti hakkında bilgiler veren Woo, “Türk dilinin gramer 
yapısıyla Kore dilinin gramer yapısının benzerliği dikkat çekiyor.” 
diye konuştu.

İki ülke olarak kültürün tüm unsurlarında benzerlik taşıyo-
ruz.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin ve Kore’nin ortak özelliklerinin altını çizen Woo, “Kore’de Türkiye’den gel-
diğinizi söylediğinizde çok sıcak karşılanırsınız. Geçen yıl Türkiye’yi 190 bin Koreli turist ziyaret etti. İki ülke 
olarak kültürün tüm unsurlarında benzerlikler taşıyoruz. Misafire duyulan saygı ve misafirperverlik, büyüklere 
gösterilen ihtimam bizim ortak özelliklerimiz. Hatta eve girerken ayakkabıları dışarıda çıkarmak da ortak bir 
geleneğimizdir.” dedi.

Biz başka bir ülkeye kardeş ülke demiyoruz.

Konuşmasına devam eden Woo, “Koreliler için tek kardeş ülke Türkiye’dir. Biz başka bir ülkeye kardeş ülke 
demiyoruz” ifadesini de kullandı.

Koredeki 328 üniversitede 85.923 yabancı öğrenci okuduğunu ve bu öğrencilerin 230 farklı ülkeden geldiğini 
söyleyen Woo, Kore’de okumak için diploma notu ve dil puanı yeterliliği gerektiğini söyleyerek, konferansın 
sonunda öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları da cevapladı.

Günün sonunda Kore’nin geleneksel müziğinden örneklerin sunulduğu bir konser düzenlendi. Kore Gazi-
lerinin de katıldığı konserde sanatseverlere Kore’nin bilinen halk müziği olan arirang, gayamgeum müziği, 
gyunmyunggok ve daegum müziğinden örnekler sunuldu. 
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Etkinlikler    Sosyal

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edi-
len “ Tecrübe Konuşuyor Projesine” Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliği yaptı.

Üniversiteli gençlerle kariyerlerinin üst basamakla-
rına tırmanmış profesyonelleri bir araya getirmeyi 
amaçlayan projenin 5. ayağı OMÜ’de gerçekleşti.

Gençlik Merkezleri ve OMÜ Öğrenci Konseyi’nin de 
katkı sağladığı program kapsamında, 3 kere Dünya 
Şampiyonluğuna imza atmış Milli Motosikletçi Ke-
nan Sofuoğlu ile Şair ve Program Yapımcısı Serdar 
Tuncer, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan modera-
törlüğünde öğrencilerle söyleşti.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen etkinliğe Samsun Valisi İbrahim Şahin, OMÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. 
Dr. Şenol Eren ve Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt,  
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 
gösterisiyle başladı. 

“İnsan, oldum dedikçe çiğliğini itiraf ediyor de-
mektir.”

Konuşmaların ardından TRT Spor Spikeri Erdoğan 
Arıkan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye geçildi. 
Şair Serdar Tuncer konuşmasına, “Programın adı 
‘Tecrübe Konuşuyor’ benim endişem ise kendimi 
bu kadar tecrübeli görmemek.” diyerek başladı. 
Tuncer, “Başarılı insanların burada konuştuğunu 
düşünürsek ben başarılı olduğumu düşünmüyo-
rum. Ben buraya konuşmak için değil dinlemek için 
gelmeliydim. Benim asıl tecrübem size aktaracağım 
Mevlana’nın şu sözlerinde, ‘İnsan oldum dedikçe 
çiğliğini itiraf ediyor demektir. Ama olamadım dedik-
çe olmaya yol arıyor, bilemedim dedikçe de bilmeye 
yol arıyor demektir.” diye konuştu.

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu 
Üniversitemizde
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“Herkes ders dinlerken ben motor ya-
rışlarında derecelere girdiğimi hayal 
ediyordum.”

Kenan Sofuoğlu ise konuşmasına ço-
cukluğunda iki ağabeyinin motor spo-
runda yarıştıklarını ve amacının da onlar 
gibi olmak istediğini belirterek başladı. 
“Öğrenciliğimde herkes ders dinlerken 
ben motor yarışlarında derecelere girdi-
ğimi hayal ediyordum. Benim hayallerim 
hep farklı yerlerdeydi. Lise defterimi hala 
saklarım çünkü defterim imza örnekle-
rimle doludur. Yazım çok kötü olmasına 
rağmen çok güzel imza atarım. Çünkü o 
yaşlar da bile bir gün meşhur olursam iyi 
imza atmam gerektiğini düşünüyordum.” 
dedi.

Söyleşilerin ardından Kenan Sofuoğlu’nun ve Kenan Tuncer’in hayat hikâyeleri kısa bir film halinde konuk-
larla paylaşıldı. Sofuoğlu ve Tuncer’in kendilerine yöneltilen soruları cevaplamalarından sonra da öğrencile-
rin isteği üzerine Serdar Tuncer kendi şiirlerinden okudu.



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

52

Etkinlikler    Sosyal

Engel Kimde?
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Öğrenci Konseyi ta-
rafından 3 Aralık’ta “Engel Kimde?” başlıklı söyleşi dü-
zenlendi.

Yöneticiliğini Gazeteci-Yazar Harun Çelik’in yaptığı ve 
konuk konuşmacı olarak Editör-Yazar Emre Vural’ın 
katıldığı söyleşi, Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Söyleşiye Rektör  Yardımcısı Prof. 
Dr. Sevilhan Mennan, Mühendislik Fakültesi Çevre Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, akade-
mik personel ve öğrenciler katıldı.

“İlk engel sistemdedir.”

Konuşmasına ‘engelli’ kelimesini kabul etmediğini vur-
gulayarak başlayan Emre Vural, “Bu terim yerine fiziki 
rahatsızlık, özel durum gibi sözcükleri kullanabilirsiniz. 
Bu noktayı hallettikten sonra da ‘engel kimde?’ soru-
suna cevap aramamız gerekiyor. Engel bence öncelik-
le sistemdedir. Peki, sistem nasıl düzeltilebilir? Tâbii ki 
sistem önce kendi beyinlerimizi düzeltmekle olur.” dedi. 

“Kimseye engel koymayın.”

Konuşmasında Vural, “Şu an bu söyleşinin dinleyicisi 
olan siz öğrencilerden geleceğin cumhurbaşkanı, baş-
bakanı, hâkimi, doktoru, öğretmeni çıkabilir. Yani siz ile-
ride yetkili merci noktalarına gelebilirsiniz. O noktalara 
geldiğinizde sizden bir ricam var. Kimseye engel koy-
mayın. Eğer koyduğunuz engeller yüzünden, fiziksel 
eksikliklerinden dolayı bu insanlar sıkıntı yaşıyorlarsa 
asıl engelli olanlar, onlar değil sizsiniz.” dedi.

“Ayak yürüyemeyebilir, beyin unutabilir, el tutmaya-
bilir ama yürek her şeyden önemlidir.”

Plaket takdiminde konuşan Mennan, “3 Aralık Dünya 

Engelliler günü, farkındalık günü. Ama farkındalığımız 
yalnızca bu gün için geçerli olmamalı. Onlar bizim ara-
mızda ve onların bizim aramızda daha fazla yer alması 
için şans tanıyalım. Biz her şeyden önce kendi engel-
lerimizi kaldıralım. Onlarda engel yok. Onlar aramızda 
olamıyorsa engel bizdedir. Ayak yürüyemeyebilir, beyin 
unutabilir, el tutmayabilir ama yürek her şeyden önem-
lidir.” dedi.
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Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu tarafından 11 
Aralık’ta “Engelli Öğrenci Hakları ve Toplum Üzerin-
deki Engellilik Algısı” konulu konferans düzenlendi.

Davetli konuşmacı Görme Engelliler Teknoloji Eği-
tim Merkezi (GETEM) Direktörü Yrd. Doç. Dr. Engin 
Yılmaz’ın verdiği konferans, Eğitim Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda yapıldı.

Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bay-
ram, Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu Akademik 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Yrd. Doç. Dr. Ayşe-
nur Büyükgöze Kavas yaptı. Konuşmasında Kavas, 
“Temel olarak engellilerin, yaşlıların ve kimsesiz ço-
cukların tekrar rehabilitasyonunu sağlamak, bununla 
birlikte yaşam koçu dediğimiz bir programı faaliyete 
geçirmek, engel gruplarının becerileri ve gereksi-
nimleri konusunda eğitim vermek ve bununla birlikte 
hedef kitlemizin talepleri doğrultusunda çeşitli hobi 
faaliyetleri, seminerler ve bilgilendirici toplantılar dü-
zenlemek ana hedefimizdir.” dedi.

Dekan Prof. Dr. Yavuz Bayram, konferansın toplulu-
ğun hayata geçirdiği ilk faaliyeti olduğunun altını çi-
zerek, “Bu topluluğun kuruluş aşamasına yakından 

tanık olan biri olarak üniversitemizin bu tarz faaliyet-
lerde bulunan toplulukları sonuna kadar desteklediği-
ni söylemek isterim.” dedi.

“Sizce bir kör neyi yapamaz?”

“Sizce bir kör neyi yapamaz ve sınıfınıza bir engel-
li geldiğinde en çok hangi konuda zorlanacağınızı 
düşünürsünüz?” sorusuyla konuşmasına başlayan 
Yrd. Doç. Dr. Engin Yılmaz, sorulan soruları tek tek 
cevapladı. Engelliler konusunda oluşmuş önyargıların 
anlamsızlığını gözler önüne serdi.

“Engellilerin bazı temel hakları vardır.”

Engellilerin bazı temel hakları olduğundan bahseden 
Yılmaz, “Bunların en başta gelenleri; bireysel farklılık-
lara saygı, tecrit ve izolasyona karşı çıkma, ayrımcılık-
la mücadele ve belki de en önemlisi insana insan ol-
duğu için değer vermek, yalnızca, ‘yarın ben de böyle 
bir duruma düşersem’ diye özel davranmamaktır.” 
dedi.

Konuşmasında Yılmaz, “Engelli öğrencilerinizin farklı-
lığından yararlanın ama bunu diğer öğrencilerden on-
ları ayırmadan yapın. Okulda engelli öğrencileri diğer 
arkadaşlarıyla çalışabileceği ortak projelerin içine so-
kun. Onları korumak ya da zarar görmemeleri adına 
arkadaşlarından tecrit etmeyin. Engelli kişi dokunur-
sanız kırılacak bir vazo değildir.” dedi.

Toplumdaki Engellilik Algısı
Yr

d.
D

oç
.D

r. 
A

yş
en

ur
 B

üy
ük

gö
ze

 K
av

as

Yr
d.

D
oç

.D
r. 

En
gi

n 
YI

LM
A

Z



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

54

Etkinlikler    Sosyal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE), 
2014-2015 akademik yılında merkezde öğrenim 
görmeye başlayan 130 uluslararası öğrenci için 12 
Kasım tarihinde kaynaşma yemeği düzenledi.

Kurupelit Yerleşkesi içinde düzenlenen yemeğe; 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Türkçe Öğretimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir 
Şişman, akademik ve idari personel ile uluslararası 
öğrenciler katıldı.

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Türkçe Dünya’nın her yerin-
de kullanılan bir dildir. OMÜ uluslararası bir üniver-
sitedir. Yine pek çok öğrenci Mevlana ve Erasmus 
Programı ile gerek Avrupa’dan gerekse Dünya’nın 
faklı ülkelerinden eğitim görmek amacıyla OMÜ’ye 
geliyorlar.” dedi.

Albert Camus’nun “İnsan tanımadığı kişiye düşman 
olur.” sözünden alıntı yaparak, “İnsan tanıdığına, 
birlikte alışveriş yaptığına, konuştuğuna düşman 
olamaz. O yüzden sizler bu şekilde yan yana geldik-
çe ülkeleriniz arasındaki dostluk daha da artacaktır.” 
diyerek sözlerine devam etti.

Konuşmanın ardından uluslararası öğrencilerle soh-
bet eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, öğrencilerin 
sorularını yanıtladı.

Rektör Uluslararası Öğrencilerle 
Kaynaşma Yemeğinde
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Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından 
Türkmenlere yardım amacıyla, “Renklerden Gönüllere” 
konulu karma resim sergisi 20 Ekim’de gösterime açıldı.

Piazza AVM’nin sergi salonunda düzenlenen resim ser-
gisinin açılış kurdelesini Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Metin Eker, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı 
Mustafa Keskin, Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Piazza AVM Müdürü Ne-
cati Ufuk Toydemir, Türkmeneli Yardım Komisyonu Koor-
dinatörü Şuayip Deniz Demir birlikte kesti.

Türk Kızılayı Samsun Şubesi, Türk Ocağı Samsun Şubesi, 
Türkmeneli Yardım Komisyonu ve Piazza AVM’nin destek 

verdiği sergide 14 öğretim elemanı ve 1 öğrenci tarafın-
dan hazırlanan 48 eser yer aldı. Sergiden elde edilecek 
gelirin Türkmenlere gönderileceği belirtildi.

Samsun Devlet Opera Balesi Müdürlüğü, 
“Opera Bale Kampüste” projesi kapsamın-
da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezinde 23 Ekim’de 
konser verdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 
Koro ve Orkestrası tarafından verilen, “Şan’lı 
Karadeniz” adlı konserde, Karadeniz Türkü-
sü, Eylül Sonu, Harmandalı Efem Geliyor, 
Darıldın Mı Cicim Bana, Kâtibim, Ben Seni 
Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim, Süpürgesi 
Yoncadan gibi Karadeniz türkülerinin de yer 
aldığı repertuvardan oluşan parçalar seslen-
dirildi.

Koro şefliğini O. Öner Özcan’ın yaptığı ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü A.Volkan Ersoy, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, OMÜ personeli ve öğrencilerin katıldığı konser büyük beğeni 
topladı.

Güzel Sanatlardan Türkmenlere 
Anlamlı Destek

Opera Bale Kampüste
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Etkinlikler    Sosyal

Türkçe Topluluğu tarafından 2 Aralık’ta, Eğitim Fakültesi 
Konferans Salonu’nda “Bizim Masalımızı Anlat” başlıklı 
söyleşi düzenlendi.

Samsun’un “Masalcı Dede” lakabıyla tanınmış masal 
derleyicisi ve yayımlayıcısı Cemalletin Kavaklıgil’in katı-
lımıyla gerçekleşen söyleşiye, akademisyenler ve öğren-
ciler yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşinin açılış konuşmasını Türkçe Topluluğu Başkanı 
Bensu Avcı yaptı. 

“Masallar yeni icatlara bile vesile olabilir.”

Türk masallarına dikkat çekmek ve kültürel unsurlar ko-
nusunda gençlerde bilinç oluşturmak amacıyla öğren-
cilerle bir araya geldiğini söyleyen Kavaklıgil, masallar 
hakkında kısa bilgi verdikten sonra, derlemiş olduğu 

masallardan örnekler sundu. Kavaklıgil, “Toplum olarak 
masallara gereken önem verilirse bir ayağı gerçek, bir 
ayağı da hayal olan bu sözlü edebiyat ürünleri yeni icat-
lara bile vesile olabilir.” dedi.

Masalcı Dede, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

“Keloğlan Hekim Bey’’

Kavaklıgil’in derlemiş olduğu masallar T.C. Kültür Bakan-
lığı tarafından basılı hâle getirildi. “Keloğlan Hekim Bey’’ 
adlı masalı da Devlet Tiyatroları tarafından değerlendiril-
meye layık görüldü. 

Masalcı Dede

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ço-
cuk Gelişimi Bölümü II. sınıf öğrencileri 
anlamlı bir sergiye imza attı.

Öğrenciler “Çocuk Hakları ve Koruma” 
dersi kapsamında hazırladıkları, “Ço-
cuk İstismarına Dur Diyelim” konulu 
proje ödevlerini Yüksekokulda sergile-
di.

Okul personelinin ve diğer bölüm öğ-
rencilerinin beğenisine sunulan sergi, 
ziyaret edenlerden tam not aldı. Ser-
giyi düzenleyen öğrenciler, böyle bir 
projede görev almaktan dolayı mutlu 
olduklarını belirtti.

Çocuk İstismarına Dur Diyelim
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Çevre Topluluğu öğrencileri 27 Ekim’de kuraklığa ve geri dönüşüme 
dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi.

Topluluk öğrencileri, atık pet şişelerden çiçekler yaparak kurumuş bir 
ağaca monte etti. Öğrenciler atık ahşap ve inşaat malzemelerinden 
bir de kedi evi tasarladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, Çevre Topluluğu Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, Çevre Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Orman ve Çevre Düzenleme Müdürü Ab-
dülaziz Özmen, Yüksek Heykeltıraş Füsun Yalçın, Beril Karslı ve çok 
sayıda akademisyenin ve öğrencinin katıldığı etkinlikte, ağaç ve kedi 
evi, Sağlık Meslek Yüksekokulu karşısındaki park alanına yerleştirildi. 

Etkinlikte, Topluluk Başkanı İrem Erginer’in konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, Çevre Dü-
zenleme Müdürü Abdülaziz Özmen ve Yüksek Heykeltıraş Füsun Yalçın’a katkıları dolayısıyla plaket takdim etti.

Öğrenciler Kuraklığa Dikkat Çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 7 Kasım’da Aşure 
Günü düzenlendi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığı ve OMÜ Vakfı iş birliğiyle Muharrem ayı dola-
yısıyla, “Aşure Günü” düzenlendi. Her yıl geleneksel 
olarak yapılan aşure dağıtımı, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Kurupelit Kampüsü’nün çeşitli noktalarında 
gerçekleşti.

Nar taneleri ile Türk bayrağı motifi yapılan aşure ka-
zanı büyük ilgi topladı. Düzenlenen etkinlikte, OMÜ 
personeline ve öğrencilere 18 bin kişilik aşure dağı-
tıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Tapramaz ve OMÜ Vakfı Başkanı Doç. Dr. Muham-
met Dervişoğlu da aşure dağıttı.

Aşure Günü
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OMÜ’lü Olmak 
İstikbale Güzel Bakmaktır
Cazip Üstün, 1979 yılı OMÜ Tıp Fakültesi 
mezunu. Onu diğer mezunlardan ayıran 
en önemli özellik ise OMÜ’nün ilk mezu-
nu olması. 

Bu yıl 40. yılını kutlayan ve 40 yılda binlerce 
mezun veren Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
(OMÜ) ilk mezunu olan Cazip Üstün ile Üni-
versitenin dolu dolu geçen 40 yılı üzerine bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Doğma büyüme Samsunluyum. 1972’de 
Samsun Maarif Kolejinden, şimdiki adıy-
la Samsun Anadolu Lisesinden mezun ol-

dum. OMÜ Tıp Fakültesini tercih ettim. O 
zamanlar, OMÜ Tıp Fakültesi Hacettepe  
Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmıştı. 5 yıl 
Hacettepe’de okudum, sonrasında OMÜ 
Tıp Fakültesinde devam ettim. 1979 yılında 
mezun oldum. 1983 yılında OMÜ’de kadın 
doğum ihtisasımı tamamladım. Ankara’nın 
Şereflikoçhisar ilçesinde mecburi hizmetimi 
yaptım. 1988 yılında Samsun’a döndüm ve 
2 yıl Samsun Devlet Hastanesinde çalıştım. 

1990 yılında yardımcı doçent olarak OMÜ 
Tıp Fakültesine atandım. 1994 yılında do-
çent, 2000 yılında ise profesör oldum. 2011 
yılında emekli oldum. O zamandan beri özel 
bir hastanede mesleğime devam ediyorum.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin 
ilk mezunu olan 
Cazip Üstün ile 
Üniversitenin 
dolu dolu geçen 
40 yılı üzerine 
bir söyleşi ger-
çekleştirdik.



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

59

 “O günleri her zaman çok güzel anarım.”  

OMÜ’nün ilk mezunusunuz. İlk olmak, 
kendi içinde birtakım değerler barındırı-
yor. Ancak Üniversitenin açılan ilk fakül-
tesinde ilk eğitim gören öğrenci perspek-
tifinden baktığımızda, ortam ve şartlar 
açısından yaşadığınız avantajlar ya da 
dezavantajlar nelerdi? 

Pratik açıdan yetişmek için çok büyük avan-
tajları vardı. Çünkü sayımız azdı. Biz rahat-
lıkla ameliyatlara üçüncü kişi olarak girerdik. 
Şu anki hekim adaylarının pratikte bu kadar 
şanslı olduklarını tahmin etmiyorum. 1979 
yılında OMÜ Tıp Fakültesi’nden mezun olan 
dört kişi vardı;  Prof. Dr. Cahit Kocakavak, 
Prof. Dr. Nafiz Bozdemir, Prof. Dr. Ferit Ber-
nay ve ben. Hepimiz  profesör unvanı alma-
ya hak kazandık. Bizim için gurur verici bir 
durum bu. Hocalarla birebir ilişkimiz çok 
iyiydi. O zaman kurucu rektörümüz Prof. Dr. 
Tahsin Tuncalı idi. Tahsin Hocamız ve diğer 
hocalarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak 
biz öğrenciler için çok büyük bir şanstı. Ala-
nında başarılı olan bu bilim insanlarını örnek 
alıyorsunuz, bu müthiş bir şeydi bizim için. 
Onları her zaman büyük saygı ve sevgiyle 
anıyorum. 

Bunun yanında fiziki ve teknik imkânlar biraz 
sınırlıydı. O zaman Tıp Fakültesi, Göğüs Has-
talıkları Hastanesi binası içerisinde idi. Örne-
ğin kadın doğum servisinin sadece 6 yatağı 
vardı. Ama tüm bu olanaksızlıklar içerisinde 
dahi hem öğrencilik hem asistanlık dönem-
lerimde çok mutluydum. O günleri her za-
man çok güzel anarım. 

“OMÜ’de çalışmaktan çok büyük gurur 
duyuyorum.”

OMÜ Tıp Fakültesinin diğer tıp fakülteleri 
içerisindeki yerini nasıl görüyorsunuz? 

OMÜ Tıp Fakültesi çok hızlı ve çok güzel bir 
gelişim gösterdi. Hayran olmamak elde de-
ğil. Ben hâlâ kendimi OMÜ’nün bir mensubu 
olarak görüyorum. OMÜ Tıp Fakültesinden 
mezun olmaktan, OMÜ’de çalışmaktan çok 
büyük gurur duyuyorum. Hem bilimsel an-
lamda hem de fiziki anlamda çok güzel bir 
gelişim gösterdi. Bu anlamda Türkiye’nin sa-
yılı üniversitelerinden biri konumunda OMÜ. 
Benim çalıştığım dönem için söyleyecek 
olursam Sinop, Çorum, Tokat, Ordu, Trabzon 
ve Giresun’dan gelen hasta sayısı çok faz-
laydı.  Ayrıca OMÜ kendi içinden üniversite 
doğuran, çok köklü bir üniversitedir.
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“Ben hâlâ ken-
dimi OMÜ’nün 

bir mensubu 
olarak görüyo-
rum. OMÜ Tıp 
Fakültesi’nden 
mezun olmak-

tan, OMÜ’de 
çalışmaktan çok 

büyük gurur 
duyuyorum.”
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“Hekimlik çok özel bir meslek”

Hekimliği nasıl tarif edersiniz? 

Hekimlik çok özel bir meslek. Bir insan size 
canını emanet ediyor. Bu yüzden de hekim 
olacak kişilerin çok iyi seçilmesi, sistemin 
de buna yönelik olması çok büyük önem arz 
ediyor.  

Öğrencilik yıllarınıza dönersek, o yıllarını-
zı nasıl hatırlıyorsunuz? Nasıl bir öğren-
ciydiniz? O döneme dair sizi etkileyen bir 
anınızı bizlerle paylaşabilir misiniz? 

Ne yazık ki bizim öğrencilik yıllarımız anarşi-
nin en yoğun olarak yaşandığı dönemlerdi, 
özellikle Hacettepe’de okuduğumuz yıllar. 
Biz her gün okula bugün acaba bir hadise 
olacak mı, acaba bugün bir arkadaşımız ya-
ralanacak mı, okul kapanacak mı gibi korku 
ve endişelerle giderdik. Şimdi çok şükür, ge-
nel olarak tüm üniversitelerimizde bahar ha-
vası esiyor. Günümüz öğrencileri çok şanslı 
bu açıdan. Yaşadıkları bu olumlu atmosfere 
de sahip çıkmaları gerekiyor. Bunlar dışında 
öğrenciliğim çok mutlu geçti, hiçbir sıkıntı-
mız olmadı.

“Günümüz öğren-
cileri çok şanslı 
bu açıdan. Yaşa-
dıkları bu olumlu 
atmosfere de 
sahip çıkmaları 
gerekiyor. ”
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“Her zaman doğru yol bilimin yoludur.”

OMÜ’lü olmayı nasıl tanımlarsınız ya da 
OMÜ deyince aklınıza gelen ilk şey nedir?

İstikbale güzel bakmaktır. Her zaman ileriye 
bakmak, her zaman doğruyu yapmak, bili-
min ışığını takip etmek, demektir.

Genç arkadaşlarıma da sesleniyorum, her 
zaman doğru yol, bilimin yoludur. Yan yollara 
sapmamak gerekir. Bilimin yolundan gider-
lerse ne kendilerinin başı derde girer ne de 
hastalarının. Biz hocalarımızdan böyle öğ-
rendik, hocalık yaptığımız dönemlerde de 
öğrencilerimize bu ruhu aşılamaya çalıştık. 

Üniversitemizden mezun olmuş ve başa-
rılı bir kariyer elde etmiş sizin gibi değerli 
insanların başarı öykülerinin mezunları-
mıza örnek olacağına inanıyoruz. Bu an-
lamda paylaşımlarınız için size çok teşek-
kür ediyoruz.  Son olarak OMÜ öğrenci ve 
genç mezunlarımıza tavsiyeleriniz neler-
dir?

Yeni mezun olan her kişi kendini o süreçte 
yetersiz hisseder. Bizim öğrencilerimiz de 
hep böyle düşünürdü. Ben de onlara der-
dim ki, “Gidin bakalım bir dışarıya, çok farklı 
ve deneyim sahibi olarak yetiştiğinizi göre-
ceksiniz.” Bütün öğrencilerimizi mezun olup 
ihtisas yaptıktan sonra da takip ediyoruz, 
hastaları bize geliyor. Çok sayıda asistan 
yetiştirdim. Hepsi bulundukları yerlerde çok 
başarılı isimler.

Mutlaka kendi alanları ile ilgili bilimsel top-
lantılara katılsınlar. Ayrıca en az bir ya da iki 
süreli yayını takip etsinler. Öğrencilik yılların-
da sadece derslerine saplanmasınlar. Bizim 
zamanımızda yoktu ama şimdi çok güzel 
öğrenci kulüpleri var, onlara girsinler, sosyal 
çevrelerini ve donanımlarını artırsınlar. 
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OMÜ’den

Üniversitemiz Türkiye Ulusal Ajans tarafından, 
2012-2013 Erasmus Personel Eğitim Alma Ha-
reketliliği faaliyetlerinde E-Kalite ödülüne layık 
görüldü.

Ankara Bilkent Otel’de, 17 Aralık 2014’te düzenlenen 
ödül törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan, Erasmus Kurum Koordinatörü Emine Bol 
Yazıcı, AKTS/DE Kurum Koordinatörü Esra Derle ve 
Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita Kesim katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen 
“Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (AKTS), Diplo-
ma Eki (DE) Etiketi ve Erasmus Kalite Belgesi” ödül 
töreninde, Üniversitemizin almaya hak kazandığı 
Diploma Eki Etiketi’nin yanı sıra, Erasmus Personel 
Eğitim Alma Alanında “Erasmus-Kalite Ödülü”nü de 
aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu I. Müste-
şarı Francois Begeot, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı 
Mesut Kamiloğlu ve Türkiye’nin çeşitli üniversitele-
rinden gelen rektörlerinin katılımlarıyla gerçekleşen 
törende, Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına verilen 
ödülü Rektör yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, 
Francois Begeot’dan aldı. 

Diploma Eki Etiketi ve özellikle Erasmus Kalite 
Ödülü’nün alınmasında emeği geçenlere teşekkür 
eden Prof. Dr. Sevilhan Mennan, çalışma arkadaş-
larına duyduğu güveni belirterek, ödüllerin devamını 
beklediğini söyledi. 

Erasmus Kalite Ödülü
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OMÜ’nün Havacılık Sektörüne 
Katacağı Çok Şey Var!

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma 
Merkezini (UZAYTEM) ziyaret eden Samsun Valisi İb-
rahim Şahin, OMÜ’ye ait eğitim uçağı ile şehri hava-
dan gezdi.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere Ballıca Kampü-
sünde bulunan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 
Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Uzay Teknoloji Araştır-
ma Merkezine giden Vali İbrahim Şahin, buradaki in-
celemelerin ardından Evektör Sport Start RTC eğitim 
uçakları ile Samsun’u kuşbaşı olarak gözlemledi.

“Havacılık sektöründe OMÜ’nün ciddi gayretleri 
var.”

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali İbrahim 
Şahin, “Havacılık sektörü dünyada geleceğin sektö-
rü olduğu için buranın canlandırılması ve büyütülmesi 
gerekiyor. Burada kompozit uçak parçaları üretiliyor. 
İnsansız hava aracı üretilmesi konusunda ciddi çalış-
malar var. Havacılık sektörü alınanda bir katkı olur mu 
diye Rektörümüzün çok ciddi gayretleri var. Kalyoncu 
Üniversitesi ile bir protokol imzaladılar. Pilot yetiştiril-
mesi, kabin memuru yetiştirilmesi, havacılık alanında 
farklı ihtiyaçların giderilmesi anlamında üniversite çok 
ciddi paralar harcamış. Tüm bunları bir araya getirmiş 
olan üniversiteden olabildiğince fazlasıyla yararlan-
mak gerekiyor.” dedi.

“İnsanlara pervaneli uçağı sevdirmeliyiz.”

Samsun’un özellikle motor sanayi konusunda mesafe 
aldığını belirten Vali Şahin, “Bu Üniversitenin havacılık 
sektörüne katacağı çok şey var. Uçak sayısının artırıl-
ması için bir çalışma yapılabilir mi, insanlara pervaneli 
uçak sevdirilebilir miyiz? Onun için hem halkımıza bu-
rayı sevdirmemiz hem de buradaki potansiyeli bizim 

ilgililere anlatmamız gerekiyor.” diye konuştu.

“Samsun’u Türkiye’nin en önemli havacılık mer-
kezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.”

Samsun’u havacılık sektöründe önemli yerlere getir-
mek için çabaladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, “Burada birkaç alanda çalışmalarımız var. 
Bunlardan birincisi, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç 
duyduğu uçak ve uzay mühendisleri yetiştirmek, ikin-
cisi, özellikle havayollarının ihtiyacı olan pilot, kabin 
memuru ve bakım teknisyeni gibi elemanları yetiştir-
mek. bir diğeri de burada araştırma ve geliştirme yap-
maktır. Biz insansız hava aracı, kompozit maddeler, 
sportif uçak yapımı gibi Ar-Ge çalışmaları yapmak ve 
bunu da Samsun sanayicisi ile iş birliği içerisinde ge-
liştirmek istiyoruz. Hava pistiyle de burayı ileride gerek 
sportif uçuşların, gerekse şehirler arası uçuşların ger-
çekleştirildiği bir uçuş alanı hâline getirmeyi planlıyo-
ruz. Dolayısıyla, bütün bunları birleştirerek Samsun’u 
Türkiye’nin, akabinde de dünyanın en önemli havacılık 
merkezlerinden birisi hâline getireceğiz.” dedi.
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OMÜ’den

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden Öğr. 
Gör. Ehsan Jahani, Londra’da düzenlenen ulus-
lararası tasarım yarışmasında kazananlar arasın-
da yer aldı. 

Arch Triumph tarafından düzenlenen ve sürdü-
rülebilir, bağımsız ve ilgi çekici alanlara katkının 
beklendiği uluslararası mimarlık yarışmasında, 
Jahani’nin, “Yıldızlar Pavyonu” projesi, 120 proje 
arasından seçilen en iyi projelerden biri oldu. 

Seçilen projelerin 2015 yazında Londra’da bir 
müze bahçesinde sergileneceği ve Santa Cruz, 
California’da 2015 Uluslararası Mimarlık Ödül-
leri için aday olacağı bildirildi. Uluslararası mi-
mari dergiler ve kitaplarda yayımlanacak olan 
Jahani’nin projesinde, düşük maliyetli yapı tasa-
rımı esas alındı.
  
Jahani, bu tür projelere sadece Londra gibi şe-
hirlerde değil, Samsun gibi daha küçük şehirle-
rin kamusal alanlarında yer verilmesinin yararlı 
olacağını dile getirdi.

Mimarlık Fakültesinin Büyük Başarısı 
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Hayattan Kareler
İletişim Fakültesi öğrencileri “Hayattan Kareler” isimli fo-
toğraf sergisi açtı.

Açılışa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Öncel 
Taşkıran, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail 
Temiz, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Tahsin Ba-
yar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencile-
rinin “Haber Fotoğrafçılığı ile Haber Toplama ve Yazma” 
dersleri kapsamında çektikleri 38 portre fotoğraf, Fakül-
tenin fuaye alanında sergilendi.

“Haberciliğin en önemli yanı görselliktir.”

Serginin açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Nurdan Ön-
cel Taşkıran yaptı. Taşkıran, “Görsellik iletişim araçların-
da en öne çıkan etkendir. Öğrencilerden isteğim, ileri 
ki çalışma dönemlerinde yazacağınız her türlü haberin, 
çekilen her türlü görselin, gerçeği ve doğruyu maniple 
edilmemiş habercilik anlayışıyla yansıtması, doğruyu öz 
biçimde vermesidir.” dedi.

Dekan, fotoğraf sergisinin açılmasında emeği geçen 
Dekan Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Ömer Çakın, Yrd. Doç. 
Dr. Beste Nigar Erdem, Yrd. Doç. Dr. Eda Doğan, Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Oktan’a teşekkür belgelerini sundu.
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OMÜ’den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi’nde bulunan Samsun TEKNOPARK, “Orta Karade-
niz Ar-Ge ve Girişimcilik Proje Pazarı” kuruldu. 

60 projenin yer aldığı Proje Pazarına; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Şenol Eren ve Prof. Dr. Sevilhan Mennan, OMÜ Genel Sek-
reteri Doç. Dr. Talip Kahyaoğlu, çeşitli üniversitelerin akademik personeli ve özel firmaların Ar-Ge çalışanları 
katıldı.

Teknopark hayali gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise konuşmasına TEKNOPARK bi-
nasında yapılan “Proje Pazarı”ndan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek başladı. Prof. Dr. Akan, “Artık TEKNOPARK binamızda fir-
malar, araştırmacılar ve Ar-Ge’cilerimiz çalışmaya başladı. Bu bizim 
hem Üniversite olarak hem de inanıyorum ki Samsun şehri olarak 
hayalimizdi. 2009 yılında başlayan bu süreçte artık hayalimize ka-
vuştuk diye düşünüyorum. TEKNOPARK’ta proje pazarında olduğu 
gibi birçok yenilik, buluşlar, yeni girişimler giderek artan bir sayıda 
ve artan bir ivmeyle üremeye ve çoğalmaya başlar. Sıklıkla belirtti-
ğim gibi artık bilginin ve paranın önündeki sınırlar kalktı. Dolayısıyla 
rekabet çok acımasız. Yenilik dediğimiz şeyi sürekli olarak üzerinde 
çalıştığımız alanda ve üründe uygulamamız gerekiyor ki rekabetle 
başa çıkabilelim.” dedi.

Samsun Teknopark Proje Pazarı
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Toplantının son konuşmasını yapan Vali İbrahim 
Şahin, “Ar-Ge konusunda daha fazla ne yapabili-
riz; üniversiteler, kamu, sivil toplum örgütleri, özel 
sektör, Ticaret ve Sanayi Odası bu çalışmaların ve 
faaliyetlerin içinde nerede ve nasıl yer alır bunu çok 
daha detaylı çalıştaylarla ortaya koymamız gereki-
yor.” dedi.

Üniversiteler kutup yıldızı gibidir.

Ar-Ge’de üniversitelerin önemine değinen Vali Şa-
hin, “Üniversiteler olmadan hiçbir şeyi planlamamız 
mümkün değildir. Üniversiteler kutup yıldızı gibidir, 
yol gösterecek ve araştırmalar yapacak, biz de on-
ları alıp kamu, özel sektör ve girişimcilerle ortaya 
koyacağız, hayata ve pratiğe geçireceğiz.” diye ko-
nuştu.
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Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar 
Fuarındayız
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ar-Ge ve Girişimcilik 
projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin 
oluşmasına ortam hazırlamak amacıyla “İnovasyon 
Türkiye, Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar Fuarı”na ka-
tıldı.

Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçi düşünceyi teşvik et-
mek amacıyla 3. kez düzenlenen, “İnovasyon Türki-
ye, Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar Fuarı”, bu yıl 13-
16 Kasım 2014 tarihinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ba-
kanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve TÜBİTAK tarafından 
desteklenen fuar, bu yıl kendi sektörlerindeki yeni-
likçi projeleri görmek, yeni yatırımlar ve anlaşmalar 
yapmak üzere tüm Türkiye’den ve dünyanın farklı ül-
kelerinden katılımcıları ağırladı.
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OMÜ’den

Rektör Akan Uluslararası Öğrencilerle

86 ülkeden 1800 öğrencinin eğitim gördüğü OMÜ’de 
uluslararası öğrencilerin sorunlarını dile getirmeleri 
ve bu sorunlara yetkili ağızlardan cevap verilerek, 
çözüm üretilebilesi amacıyla 23 Aralık’ta düzenle-
nen toplantıya Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rek-
tör yardımcıları, dekanlar, Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı ve temsilcileri, akademisyenler, uluslararası 
öğrenciler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Planlama yetkilileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu tem-
silcileri katıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 
buluşma Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başka-
nı Gashgay Abbaszada’nin açılış konuşmasının 
ardından Ortadoğu öğrencilerini temsilen Abdul-
fattah Noor, Afrika ülkeleri öğrencilerini temsilen 
Abu Kamara, Balkan ülkeleri öğrencilerini temsilen 
Mehmed Memedi, Türk Cumhuriyetleri öğrencilerini 
temsilen Batı Bayramov konuştu.

“Kampüste ring seferleri başlayacak.”

Uluslararası bir üniversite Rektörü olmanın sevinci-
ni ve gururunu taşıdığını söyleyen Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, “İmkânlar elverdiğince, sorunları tüm 
gücümüzle çözmeye çalışıyoruz.” dedi. Konuşma-
sında ulaşımla ilgili sorunların çözümünde yaşanan 
sıkıntıları dile getiren Rektör Akan, hastane çevre-
sinden başlayarak kampüsün tamamında ring se-
ferleri yapacak olan küçük araçların yakın zamanda 

faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi. Samsun’un 
diğer şehirlere oranla barınma açısından daha uy-
gun fiyatlara sahip olmasının öğrenciler için büyük 
bir avantaj olduğunun altını çizen Rektör Akan, ulus-
lararası öğrenciler için de yurtlar yapılacağını söy-
ledi.

“Uluslararası öğrencilerimize eğitimlerini İngiliz-
ce alabilme imkânı sağlıyoruz.”

OMÜ’nün uluslararası öğrencilere sağladığı Türk-
çe eğitiminde başarılı bir ivme kazandığını belirten 
Rektör Akan, “Uluslararası öğrencilerimiz OMÜ’de 
ayrıca yüksek lisans ve doktora derslerini İngilizce 
olarak alabiliyorlar. Tezlerini İngilizce yazabiliyorlar. 
Bu imkânı da sağlıyoruz.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın uluslararası öğrencilerle bir araya geldiği ve geleneksel 
olarak düzenlenen, “Rektörle Uluslararası Öğrenciler Buluşması”nın 4. sü gerçekleştirildi.
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“Biz bilimi sömürmek için değil, insanca yaşa-
mak için kullanıyoruz.”

“İşimiz eğitim, temel uğraşımız bilim!” diyen Rektör 
Akan, “Bilime sahip olan toplum güçlü olur. Bilim bu 
coğrafyada gelişmiş, yine bu coğrafyada Arapça-
ya çevrilip, geliştirilip, Endülüs ve Anadolu yoluyla 
Avrupa’ya taşınmıştır. Biz bilimi sömürmek için de-
ğil, insanca yaşamak için kullanıyoruz.” dedi. Bilme-
nin beraberinde büyük bir sorumluluk da getirdiğini 
belirten Akan, bilgiyi alırken seçici olunması gerek-
tiğini vurguladı.

Öğrenci Toplulukları Bir Arada
Öğrenci Toplulukları Başkanları ve Akademik Da-
nışmanları ile OMÜ Öğrenci Konseyi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapılan toplantıda bir araya geldiler.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan baş-
kanlığında 27 Kasım’da düzenlenen toplantıya; 
OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör 
Kural ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Şube Müdürü 
Necmi Macit katıldı.

OMÜ’de 81 öğrenci topluluğumuz var.

Prof. Dr. Sevilhan Mennan yaptığı konuşmada Öğ-
renci Topluluklarının kuruluş amaçlarından, toplu-
lukların işleyişinden ve bu işletişte öne çıkan prob-
lemlerden bahsetti. Prof. Dr. Mennan, “OMÜ’de 81 
öğrenci topluluğumuz bulunuyor. Bu topluluklarla 
ilgili bir etkinlik kurulumuz var. Bu kurulun içerisinde 
hem üniversite yönetiminden hem de akademik ve 
idari yönetimden seçilmiş 8 hocamız mevcut. Bize 
gelen topluluk kurma ve topluluk olarak etkinlik dü-
zenleme isteklerini bu kurul onaylıyor. Etkinlik kurulu 
toplantısından sonra dikkatimizi çeken bazı husus-
ları sizinle paylaşmak istedik.” diye konuştu.

Öğrenci topluluklarının kurulma amacına uygun 
etkinliklerde bulunmasının önemli olduğuna dikkat 
çeken Mennan, “Önereceğiniz etkinliğin çapına gir-
diğini düşündüğünüz bir başka topluluk varsa bu 
işi onlarla birlikte yapın. Öğrenci toplulukları ortak 
etkinlikler düzenlediğinde topluluklar arasında hem 
kaynaşma sağlayabilir hem de kendi kabuğunuzdan 
çıkarak daha genel çalışmalar yapabilirsiniz.” dedi.

Toplantı, Prof. Dr. Sevilhan Mennan ve Güngör 
Kural’ın kendilerine yöneltilen soruları cevaplamala-
rıyla sona erdi.
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OMÜ’den

Afrikalı Öğrencilerden Topluluk
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki 
öğrenci topluluklarına bir yenisi daha eklendi.

Afrikalı Öğrenciler Topluluğu, 11 Aralık’ta Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezinde Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan’ın da katılımıyla açılış töreni düzenledi. Töre-
ne Rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

“Ülkemize döndüğümüzde OMÜ’yü en iyi şekilde 
tanıtacağız.”

Tören, Topluluk Başkanı Sierra Leone’den Harita Mü-
hendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Abu Kamara’nın 
açılış konuşmasıyla başladı. Kamara, Afrika’daki 58 
ülkenin 44’ünden yaklaşık 250 Afrikalı öğrencinin 
OMÜ’de eğitim gördüğünü söyledi. Topluluğun ku-
ruluş amacından da söz eden Kamara, “Samsun’da 
okuyan Afrikalı öğrenciler olarak birlik olmaya ve 
daha rahat iletişim kurabilmek için de topluluk kur-
maya karar verdik. Bizler ülkemize döndüğümüzde 
OMÜ’yü en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız.” dedi.

“OMÜ’de Afrika kıtasındaki 58 ülkenin 44’ünden 
öğrenci olması gurur verici.”

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Öğrencilerimizin 
birtakım talepleri var. Tek tek çözmeye çalışıyoruz. 
Artık diplomalarımızı hem Türkçe hem İngilizce olarak 
veriyoruz. Ayrıca bundan sonra dileyen tezlerini de İn-
gilizce olarak yazabilecek. Afrika kıtasındaki 58 ülke-
nin 44’ünden bizde öğrenci olması gerçekten üniver-
sitemiz açısından gurur verici. Afrika bence dünyanın 
gözünü diktiği ve Batı’nın yıllarca sömürdüğü bir kıta 
olmuştur. Biz ise, Türkiye’nin tarihini araştırdıysanız, 
bize komşu olsun olmasın, her zaman kardeş gibi 
bakmış, her zaman yardımcı olmaya çalışmışızdır. Af-
rikalılar da diğer komşu ülkeler gibi bizlerin kardeşidir. 
Sizleri Samsun’da ve üniversitemizde görmekten son 
derece gururlanıyoruz.” dedi. 

Rektör Akan, öğrencilere Afrika ülkelerinden gelen 
%15’lik öğrenci kontenjanını %20’ye çıkaracağının 
sözünü de verdi.

“Afrika’nın önünü açacak olan sizlersiniz.”

Rektör Akan, “Hepiniz bir an önce ülkenize dönüp 
Afrika’yı ayağa kaldırmalısınız. Çünkü diğer kıtalar 
kalkınmalarını yaptılar. Afrika kıtası işlenmemiş bir 
maden gibi. Afrika’nın önünü açacak olan sizlersiniz. 
Diğer ülke öğrencileri böyle bir birliktelik oluşturama-
dılar. Sizleri kutluyorum. Samsun’a renk kattınız, hoş 
geldiniz. Sayınızın daha da artmasını bekliyorum. Ba-
şarılı bir eğitim yılı diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler Afrika kıtasını, kül-
türlerini tanıtan sunumlar ve dans gösterileri yaptılar.
 
Rektör Akan, topluluğun yöneticilerine ve öğrencileri-
ne Üniversitenin çeşitli hediyelerini verdi.
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Let’s Folk!

Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus Gençlik Değişim 
Programı kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne 
Deliği Gençlik Merkezi ve Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinin (OMÜ) desteğiyle gerçekleşen “Let’s Folk” 
isimli proje kapsamında 6 ülkeden gelen öğrenciler 
OMÜ’yü gezdi.

1 Kasım tarihinde başlayan ve 1 hafta süren proje 
kapsamında Hırvatistan, Macaristan, Çek Cumhu-
riyeti, Letonya, Slovakya ve Türkiye’nin çeşitli şe-
hirlerinden Samsun’a gelen 40 kişilik gruba, OMÜ 
Uluslararası İlişkiler Biriminin ev sahipliğinde OMÜ 
tanıtıldı. Bu kapsamda gelen öğrencilere kampüs 
turunun ardından Avrupa Birliği Gençlik Programları 
ile ilgili bilgi verildi ve öğrenciler birbirleriyle tanışma 
imkânı buldu.

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Mesut 
Bayezit, “6 ülkeden gelen öğrencilerle birlikte 7 gün 
boyunca başta Samsun olmak üzere Türkiye’de ve 
Avrupa ülkelerindeki gençlerin folklor ve halk dans-
larına olan eğitimlerindeki azalmaya dikkat çekmek 

amacıyla uygulanan bu projemizde folklor, halk 
dansları, gelenek ve görenekler hakkında gençler 
bilgilendirilecek. Sıra dışı eğitim tekniklerinin de yer 
alacağı bu etkinliğimiz, kültürlerarası iletişim boyutu 
sayesinde Samsun’a önemli katkılar sağlayacak.” 
dedi.

OMÜ’de düzenlenen programın ardından öğrenciler 
armağanlarla uğurlandı.

Sivil Toplum ve Gönüllülük 
Bafra Meslek Yüksek Okulunda, TEMA Vakfı Samsun İl 
Temsilcisi Ömer Faruk Sönmez tarafından 15 Aralık’ta, 
“Sivil Toplum ve Gönüllülük Kültürü” konulu konferans 
verildi.

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve Bafra’da faaliyet gös-
teren bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yetkililerinin katıl-
dığı konferansta, STK çalışmalarından ve bu çalışmalar-
da yer alan gönüllülerden söz edildi. 

Konuşmasında Türkiye’de ve dünyadaki STK kültürü ve 
gönüllü katılımlarından örnekler veren Sönmez, gönüllü 
sayısının artması ve gönüllülerin yönetimi gibi konulara 
değindi.
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OMÜ’den

Harikalar Diyarından Deneyimler 
Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda 24 
Aralık’ta New Mexico Üniversitesi Mimarlık ve Plan-
lama Fakültesinden Prof. Dr. Alf Simon tarafından 
“Harikalar Diyarından Deneyimler” başlıklı konfe-
rans verildi. 

Simon, konuşmasına “harikalar diyarı” olarak da 
bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) güney 
batısında bulunan New Mexico Eyaleti’ni tanıtarak 
başladı. Daha sonra New Mexico Üniversitesi Mi-
marlık ve Planlama Fakültesinde verilen eğitimi an-
latan Simon, özellikle fakülte binasının şeffaf yapısı-
nı göstererek, eğitimin de şeffaflıkla bütünleştiğinin 
altını çizdi. Simon, üniversitede öğrencilerle bera-
ber yürüttükleri peyzaj ve alt yapı, kültürel peyzaj 
çalışmaları, konsept tasarım ve çevresel sanatlar 
çalışmalarından da görsel örnekler sundu. 

Konferansa Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Der-
ya Oktay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Topluluğu tarafından 24 Aralık’ta “Samsun İş Ha-
yatının Liderleri Öğrencilerle Buluşuyor” konulu söyleşi 
düzenlendi. Söyleşide davetli konuşmacı olarak Borsan 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ve Zesko 
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Selin Ko-
bulyer aldı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 

etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi 
Yazıcı, Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Tamer Arslan, akademik personel ve öğrenciler katıldı. 

Kişisel yaşam ve başarı öykülerinin temel taşlarını ve dö-
nüm noktalarını katılımcılarla paylaşan Adnan Ölmez ve 
Zeynep Selin Kobul, öğrencilerin profesyonel iş hayatı 
üzerine sordukları soruları da cevapladı.

Üniversiteliler İş Dünyası ile Buluştu
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İletişim Fakültesi, 18 Aralık’ta ikincisini gerçekleştirdi-
ği “Medya Tartışmaları” etkinliği kapsamında, “Barış 
Gazeteciliği ve Nesnellik” konulu seminer düzenledi.

Seminer, davetli konuşmacı Giresun Üniversitesi 
Tirebolu İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Mesut Coş-
kun tarafından verildi. Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Kampüsü’nde bulunan İletişim Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen seminere, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nurdan Öncel Taşkıran, akademik 
personel ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını Prof. Dr. Nurdan Öncel 
Taşkıran yaptı. Taşkıran, “Uzun yıllar televizyon kanal-
larının dış haberler servislerinde görev almış, savaş 
muhabirliği yapmış, medya sektörünün uzun yıllar 
mutfağında çalışmış Mesut Coşkun’u aramızda gör-
mekten çok mutluyuz.” dedi.

Mesut Coşkun seminerin başında kendisinin de dâhil 
olduğu, 2003 yılında Amerika Birleşik Devleti’nin 
Irak’ı işgal edeceğinin anlaşılmasından sonra, fark-
lı ülkelerden savaşa karşı çıkan sivil insanların canlı 
kalkan oluşturmak amacıyla örgütlenerek Bağdat’a 
gitmesini ve orada geçirdikleri 6 haftalık süreci anla-
tan bir belgeseli paylaştı. Coşkun, belgesel üzerinden 
“Barış Gazeteciliği”nin tanımından söz ederek, ilkele-
rini anlattı.

“Barış Gazeteciliğinde kamu vicdanı kadar insan 
vicdanı da ön planda tutulur.”

Coşkun, “Gazeteciliğin önemli temel ilkelerinden 
bazıları yapılan haberde tarafsız ve nesnel olmak ile 
kamu vicdanını gözetebilmektir. Barış gazeteciliğin-
de ise kamu vicdanının yanında insan vicdanı da ön 
planda tutulur.” dedi.

İletişim Fakültesi
Barış Gazeteciliğini Tartıştı
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OMÜ’den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Lisansüstü Eği-
tim 2014-2015 Akademik  Yılı Açılış Töreni 5 Kasım 
tarihinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonun-
da yapıldı. Törende Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
2014-2015 akademik yılı açılış dersini verdi.

Törene Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Şenol 
Eren ve Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Demir, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Prof. Dr. Hüseyin Demir 
yaptı. Prof. Demir konuşmasında Fen Bilimleri Ens-
titüsünün tarihçesini anlatan görsel bir sunum ger-
çekleştirdi.

Lisansüstü Öğrencide Hedefimizi Geçtik
 
170 öğrencinin mezun olduğu törende “Üniversite: 
Nereden Nereye” konulu 2014-2015 akademik yılı 
açılış dersini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan verdi. 
Rektör Akan, “Göreve başladığımızda hedefimiz li-
sansüstü öğrenci toplam oranını yüzde 10 civarına 
yükseltmekti fakat şu an bu oran yüzde 12 civarın-
da.” dedi. 

Bilim bütün insanlığın ortak malıdır

Yurtdışında 100 bine yakın gencin üniversite okudu-
ğunun altını çizen Rektör Akan, “Eğitimde gerçek-
ten cazip hale gelmemiz gerekiyor. Üniversitemizin, 
öğrencilerimize ‘Ben bunun eğitimini dışarıda da alı-
rım.’ diyemeyeceği bir bilgi ve eğitim sağlaması şart-

tır. Üniversite olarak bizim kendimizi analiz etmemiz 
ve nereye gitmemiz gerektiğine karar vermemiz 
lazım. Unutulmamalıdır ki bilim bütün insanlığın or-
tak malıdır ve hiçbir zaman kesintiye uğramamıştır.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından OMÜ Fen Bilimleri Enstitü-
sü bölümünden, 2013-2014 akademik yılında me-
zun olan 170 öğrenciye belgeleri verildi. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet 
Töreni



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

75

Materyal Tasarım Sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğrencileri 24 Kasım tarihinde, “Materyal 
Tasarım Sergisi” açtı.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğrencilerinin, Eğitim Fakültesi bünyesindeki Peda-
gojik Formasyon Programı kapsamında hazırladık-
ları, “Materyal Tasarım Sergisi”nin açılış töreni Eğitim 
Fakültesinde gerçekleştirildi. Sergide 700’e yakın 
çalışma yer aldı.

Serginin açılışına, Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Eren, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında sergi hakkında bilgi veren Eği-
tim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram; sergi-
nin öncelikli amacını, “Edebiyat, şiir ve roman eği-
timinde, yazarlarımızı, şairlerimizi tanıtırken, görsel 
unsurlardan yararlanmayı sağlayabilmek, böylece 
gerçek sanatın, edebiyatın, şiirin reklâmını yapalım 
istedik.” diye açıkladı.

Medya ve Toplum 
Kitap Topluluğu tarafından 22 Aralık’ta düzenlenen “Medyanın Top-
lum Üzerindeki Etkisi” başlıklı konferans, İlahiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda verildi.

Davetli konuşmacı Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar 
Mustafa Kurdaş tarafından verilen konferansa, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasına, “Medyasız hükümet mi, yoksa hükümetsiz medya mı 
daha rahat yönetilir?” sorusuyla başlayan Mustafa Kurdaş, medyanın 
toplumları nasıl yönlendirdiği konusuna değindi. Kurdaş subliminal me-
sajlar, 25. kare mesajları, beynin bilinç ve bilinçaltı kuramlarından yola 
çıkarak medyada gösterilen film ve gizli mesajlarından örnekler verdi.

Kurdaş, “Medya sadece insanın günlük yaşamı ile değil aynı zamanda toplumun genel ritüelleri ile oynar. Her 
kim ‘Ben evimde televizyon izlemem, bu nedenle medyadan fazla etkilenmem.’ diyorsa yanılıyordur. Çünkü o 
kişi sadece medyayı, televizyondan takip etmeyi bırakmıştır. Fakat aynı medyayı komşusundan, arkadaşından 
veya akrabalarından ister istemez takip ediyordur.” diye konuştu. 
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OMÜ’den

Kutsal Alanda Deprem İzi

Çanakkale’deki “Apollon Smintheus” kutsal alanında 
yürütülen kazılarda bulunan yapının önlemlere rağmen 
depremde yıkıldığı tespit edildi.
  

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde, “Apollon Smintheus” 
adlı kutsal alanda yürütülen kazılarda gün ışığına çıka-
rılan bin 800 yıllık binaya ait kalıntıların, yapının deprem 
nedeniyle yıkılması sonucu oluştuğu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü adına Prof. Dr. Coşkun Özgünel ve ekibi 
tarafından yürütülen kazılarda, Helenistik döneme tarih-
lenen Apollon Smintheus Tapınağı’nın çok daha küçük 
ölçeğinde bir Roma yapısı ön plana çıktı.

Kazı ekibinde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Yrd. 
Doç. Dr. Davut Kaplan yaptığı açıklamada, gün ışığına çı-
kardıkları yapının, tıpkı tapınak gibi podyum temellerine 
kadar tahrip edildiğini belirlediklerini söyledi.

“Buluntunun, Çanakkale’deki depremlerin geçmişi-
ne de ışık tutacağını umuyoruz.”

Bu binanın, ölçüleri dikkate alındığında tapınağın min-
yatürü olarak kaldığını anlatan Kaplan, şöyle konuştu: 
“Şimdilik podyumu açığa çıkarılan ve Roma dönemine 
tarihlendirilen yapının temel yapısı çok dikkati çekici. Bir-
birini kesen özel kanallarla alınan önleme rağmen yapı 
depremle yıkılmış. Bu tür bir yıkıma buradaki kazılarda ilk 
kez rastlıyoruz.  Yapıda ve çevre duvarında hâlâ deprem 
kırığını görmek mümkün. Buluntunun, Çanakkale’deki 
depremlerin geçmişine de ışık tutacağını umuyoruz”. Bi-
nanın işlevini belirleyici bir ipucu ele geçmediğini ancak 
boyutları ve işçiliği dikkate alındığında küçük bir tapınak 
veya kahramana adanmış bir yapı olabileceğini sözlerine 
ekledi.
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Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrenci-
leri tarafından 27 Ekim’de, “okuma alışkanlığını yaygın-
laştırmaya katkıda bulunmak ve kitaba dikkat çekmek” 
amaçlı okuma etkinliği düzenledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Tapramaz, 
Türkçe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, akade-

mik personel ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, 
Eğitim Fakültesinden başlayıp Fen Edebiyat Fakültesin-
de son bulan “okuma yürüyüşü” ile başladı. Coşkulu bir 
şekilde süren yürüyüş boyunca öğrenciler; “Yaşasın Ki-
tap, Yaşasın Türkçe”, “Kitap Aklın İlacıdır”, “Kitap Kalbin 
Aynasıdır”, “Yasalar Ölür Kitaplar Kalır”, “Kitapsız İnsan 
Kurumuş Ağaç” yazılı pankartlar taşıyarak slogan attılar.

“Kitap okumaya dikkat çekmek istiyoruz.”

Okuma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, “Bu şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz 
okuma ile ilgili olan 3. etkinliğimiz. İlk etkinliğimiz “Oku-
maya Zamanım Var”, ikinci etkinliğimiz ise, “Okumaya 
Mekânım Var” başlıklarını taşıyordu. Tüm bu etkinlikleri 
gerçekleştirmekteki tek amacımız, okuma alışkanlığını 
yaygınlaştırmaya katkıda bulunmak ve kitaba dikkat çek-
mektir.” dedi.

Yaşasın Kitap, Yaşasın Türkçe

Tıp Fakültesi Dekanlığının 18 Aralık’ta düzenlediği “Tıp 
Fakültesi Perşembe Sohbetleri”nde, Fen Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri 
Sakal, Sarıkamış Muharebesi’ni anlattı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Prof. Dr. Cankon Germiya-
noğlu yaptı. Germiyanoğlu, “Bugün bizler vatanımızda 
huzur içinde yaşıyorsak, bunu o zamanlarda her türlü 
zorluğa göğüs gererek kahramanca mücadele eden şe-
hitlerimize borçluyuz. Hepsine huzurlarınızda Allah’tan 
rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Prof. Dr. Fahri Sakal Sarıkamış Muharebesi’ni anlattığı 
konuşmasında, “Sarıkamış’ta Mehmetçik sadece düş-
man ile değil, zor doğa şartları, hastalıklar, teçhizat ek-
sikliği gibi olumsuzlukların hepsi ile birden savaşmıştır. 

Mehmetçiğin vatanı için büyük fedakârlıklar göstermesi 
takdire şayandır. Ancak tarihi olayların değerlendirilme-
sinde doğru tespit yapılması da hayati önem taşımak-
tadır.” dedi.

Sarıkamış Anıldı
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OMÜ’den

Ahıska Türklerinin Sürgünü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Toplu-
luğu tarafından 24 Kasım tarihinde “Sürgünde 70  Yıl, 15 Kasım 
1944-Ahıska Türklerinin Sürgünü” konulu konferans düzenlen-
di.

Konferansta konuşan Ahıska Türkleri Öğrencileri Başkanı Mah-
mut Mamadaliyev’in açılış konuşmasının ardından. Söz alan 
Uluslararası İlişkiler Topluluğu Başkanı Gaskgay Abbaszada, 
“Vatandan uzak dünyanın her bir yerinde vatan hasreti ile ya-
nan, kendi değerlerini her şeye rağmen koruyarak Türkçeyi 
en iyi şekilde konuşan, Türk kültürünü, değerlerini yaşatan bu 
soydaşlarımız ne yazık ki vatanlarından topraklarından zorla 
koparıldıkları için mahzundurlar. Bugün burada düzenlediğimiz 
konferansın amacı Ahıskalı Türklerin sorunlarının güncelleştiril-
mesidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan ise, etkinlikte eme-
ği geçenlere teşekkür ederek “Ahıska Türklerinin yaşadığı ve 
dünyadaki hiçbir toplumun hak etmediği sürgün bir hayatı bir 
de onların ağzından dinlemek için buradayız.” dedi.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yu-
nus Zeyrek, “15 Kasım 1944 Yılında Ahıska Türklerinin Sürgünü” 
konulu konferansını verdi. 
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Zeyrek, “Ahıska Türkleri etnik bir yapı, farklı 
bir grup olarak anlaşılmamalıdır. Büyük göç-
lere zorlanmışlar ve sürüldükleri köylerde 
12 yıl sıkıyönetim yaşamışlardır. 12 senenin 
sonunda 1990 yılından sonra Azerbaycan’a 
yerleşmişlerdir.” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından Sıtkı Koçman Üniver-
sitesinden öğrenci temsilcisi Selver Ulfa-
nov, katılımcılara şiir okudu. Selver Ulfanov 
dinletisini Türk bayrağı açarak sonlandırdı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Üniversiteler Arası Siber Savunma Yarışması’nın 
ilk etabı tamamlandı. 83 takımın kıyasıya yarıştığı bu aşamada ilk 15’e giren 
takımlar İstanbul’da düzenlenecek olan yarı finale katılmaya hak kazandı.

“Yarışmanın bu aşamasında 3 takım birinciliği paylaştı.”

Ankara Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hacet-
tepe Üniversitesinden oluşan Octosec adıyla yarışan ekip birinciliğe ortak 
olarak Nisan ayında İstanbul’da düzenlenecek olan yarı finale katılmaya hak 
kazandı.

Personelimizin Başarısı
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Mehmet Akif Anıldı

Eğitim Fakültesi tarafından, Mehmet Âkif Ersoy’un vefatı-
nın 78. yıl dönümünü anmak için panel düzenlendi.

Yöneticiliğini Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Türkçe 
Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yaptığı 
panelde, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban 
Sağlık ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Şeyma Büyükkavas Kuran panelist olarak yer aldı.

Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Âkif’i konuşmak, dile getirmek 
için edebiyatçı olmak şart değildir.” dedi. 

Prof. Dr. Şaban Sağlık, tarihsel süreç içerisinde Âkif’in 
yaşantısını değerlendirdi. Sağlık, Âkif’in ‘dört kutsal sıvı’ 
olarak tanımladığı ‘alın teri, kan, gözyaşı ve mürekkep’e 
dikkat çekti. Ayrıca Âkif’in Safahat’ı dikkatle incelendiği 
takdirde “Büyük Türkiye”nin görülebileceği gerçeğine 
işaret etti.

Prof. Dr. Yavuz Bayram, Âkif’in çok yönlülüğüne değindi. 
Toplumsal birçok sorunun, özelde kadına şiddetin konu-
şulduğu bu günlerde, Âkif’in çözümlerinin konuşulma-
masını yadırgadığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Şeyma B. Kuran ise Âkif’in Safahatı’nda 
doğrudan toplum ile ilgilendiğini belirtti. Âkif’in toplum-
da gördüğü her sorunu, çözüm yolları ile birlikte şiirine 
kattığını söyleyen Kuran, onun sorun adamı değil çözüm 
adamı olduğunu vurguladı.

KOBİ’lere AB Projesi
2014 yılı Avrupa Birliği ERASMUS+ Programı pro-
je çağrıları kapsamında Üniversitemizin yürütücü 
konumunda olduğu “Coaches of SMEs: 5 POINTS 
Trainings” başlıklı proje teklifi “Ana Eylem 2 Stra-
tejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi” olarak des-
teklenmeye değer bulundu. Beş noktada verilecek 
özel eğitimler ile KOBİ’lere koçluk gerçekleştirilecek 
olan bu projenin bütçesi 268.302 Avro.

Projede, KOBİ’ler için araştırma geliştirme eğitimle-
ri ile mevcut durumlarının nasıl yeni fırsatları arala-
yabileceğinin ötesinde, işletmeler açısından hayati 
önem taşıyan finansal raporlama, pazarlama, üre-
tim süreçlerine ilişkin yenilikçi çözümler ve çözüm 
getirme becerileri hakkında eğitimler verilecek. Mo-
dern yönetim anlayışına uygun olarak, işletmelerin 

tüm fonksiyonları ile yönetim sürecine katılmasını 
sağlamak amacıyla daha kurumsal bir kimlik ka-
zanmaları ve bu yapı ile “yenilikçi KOBİ” profiline 
uygun bir farkındalığın oluşturulması hedefleniyor.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş-
letme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi Serkan 
Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. Tuba Bekiş’in yer aldığı 
projenin diğer akademik ortakları arasında Gazi 
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sel-
çuk Üniversitesi, Tampere University of Applied 
Science (Finlandiya), Trusted Business Partners Kft 
(Macaristan), Rigas Tehniska Universitate (Letonya), 
FUNDACION Fundecyt-Parque Cientifico, Y Tecno-
logico De Extremadura-Fundecyt Pctex (İspanya) 
yer alıyor.
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OMÜ’den

Müzik Paydasında Bilim ve Kültür

19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı tarafından, 22 Aralık’ta “Mü-
zik Paydasında Bilim ve Kültür” konulu uluslararası konferans dü-
zenlendi.

Konferansın açılışına, Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Can Karahan, 
akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansın davetlisi konuşmacı Prof. Dr. Svanibar Pettan, “Eski 
Yugoslavya’da Geleneksel Müzik: Slovenya ve Kosova” başlıklı su-
numunu gerçekleştirdi. Pettan, Yugoslavya’nın henüz dağılmadan 
evvel Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak bilindiği dö-

nemlerde, Yugoslavya’nın içinde yaşayan etnik grupların (Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Romanlar, Goralılar, Slovenler 
v.b) ortak müzik kültürlerinden bahsetti. Pettan, etnik grupların müziklerinin birbirini etkileyerek, zamanla iç içe geçiş-
lerinin tarihsel sürecini anlattı.

5 gün süren uluslararası konferansta Dr. Lasanthi Manaran Janie Kalinga Dona, “Srilanka’ nın Şifa Ritüelleri ve Müzik”; 
Toivo Tulev, “ToivoTulev’in Kendi Müziği Üzerine Seminer” ve Prof. Dr. Svanibar Pettan, “ICTM ve Uluslararası Müzik 
Araştırmaları, Müzik ve Savaş: Yugoslavya ve Srilanka” başlıklı sunumlar yaptı.
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Öğrenciler için Ücretsiz Ring Seferleri
Rektörlük, öğrencilerin kampüs içinde ula-
şımlarını kolaylaştırmak amacıyla Kurupelit 
Kampüsü’nde ücretsiz ring servisleri başlattı.

Hafta içi her gün saat 08.00-16.30 arasında 
hizmet verecek olan araçlar, yalnızca öğle 
saatlerinde (11.30-13.00) çalışmayacak.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği servislerin 
kullanım yoğunluğunun  artması hâlinde, 
yine kampüs içinde olmak üzere, daha kü-
çük servis araçlarının da ring seferlerine ek-
lenmesi düşünülüyor.

Servisler tam saatlerde Turgut Özal Kız Yurdundan, buçuk saatlerde 
ise Karadeniz Erkek Yurdundan hareket edecek.
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Girişimci Gençler Topluluğu tarafından, Güzel Sanatlar 
Kampüsü OMÜ Sahnesinde,16 Aralık’ta “Zıt Kutupların 
Sosyal Girişimci Şairleri” başlıklı şiir dinletisi düzenlendi.

“Necip Fazıl da Nazım Hikmet de bizim değerlerimizdir”

Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet Ran şiirlerinin 
okunduğu dinletinin açılış konuşmasını Topluluk Başkanı 
Yunus Emre Tuluk yaptı. Tuluk konuşmasında farklı ekol-
leri temsil eden iki Türk şairinin şiirleri hakkında kısaca 
bilgi verdi. Tuluk, “Ünlü şairlerimiz Necip Fazıl Kısakürek 
ve Nazım Hikmet Ran aynı göğün uzak yıldızları gibidirler. 
Biz bu akşamki dinletide kardeşlik ve hoşgörü duygu-
suyla bu iki koca yürekli adamı aynı sahnede anmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Necip Fazıl da, Nazım Hikmet de 
bizim değerlerimizdir. Topluluk olarak bu tür etkinlikleri 
daha da genişleterek devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Aynı zamanda Medeniyet Kültür ve Sanat Kulübü de 12 
Aralık’ta  “Çilenin Sultanı Necip Fazıl Kısakürek” adlı söy-

leşi düzenledi. Söyleşi, davetli konuşmacı Yazar Halistin 
Kukul tarafından gerçekleştirildi.

“Necip Fazıl’ın kelimeleri günlük dilde kullanılan ke-
limelerdir”

Necip Fazıl’ın hayat hikâyesinden bahseden Kukul, Ne-
cip Fazıl’ın Abdülhakîm Arvasî ile tanıştıktan sonra bü-
yük bir değişim geçirdiğini ve bu değişimin onun büyük 
bir şâir olmasına vesile olduğunu söyledi. Kukul, “Necip 
Fazıl’ın kelimeleri günlük dilde kullanılan kelimelerdir ama 
bu kelimeleri birleştirdiğinizde o kelimeler çok büyük bir 
hâle girer. Yunus Emre de böyledir. Yunus dünya edebi-
yatının şâiridir. Dünya edebiyatından Yunus Emre’yi çı-
karırsanız dünyada şiir kalmaz. Necip Fazıl da böyle bir 
şâirdir.” dedi. Kukul konuşmasını Necip Fazıl’ın şiirlerin-
den örnekler okuyarak bitirdi.

Söyleşinin sonunda yazarın kitapları kura ile öğrencilere 
dağıtıldı. 

Necip Fazıl ve Nazım Birlikte Anıldı

H
al

is
tin

 K
U

K
U

L

Yu
nu

s 
Em

re
 T

U
LU

K

Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Samsun Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SSMMMO) ara-
sında imzalanan protokol ile Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir (SMMM) Staja Başlama Sınavına girecek olan 

adaylara kurs verildi. Adaylara ihtiyaç duydukları mesleki 
ve akademik bilgileri sağlamak amacıyla gerçekleştiri-
len “SMMM Staja Başlama Sınavına Hazırlık Kursu” 27 
Ekim’de tamamlandı.

Yrd. Doç. Dr. Erdal Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Elif Bulut, Öğr. 
Gör. Fazlı Irmak, Öğr. Gör. Hatice Polat, Öğr. Gör. Musta-
fa Solmaz ve Arş. Gör. Özgür Özaydın tarafından verilen 
kurs 200 saat sürdü. 

Finansal Muhasebe, İş Hukuku, SGK, Bağkur, Maliyet 
Muhasebesi, Ticaret Hukuku, Uluslararası Finansal Ra-
porlama Standartları, Muhasebe Denetimi, Finansal 
Tablolar Analizi, Meslek Hukuku, Vergi Mevzuatı, Mate-
matik, Ekonomi, Maliye, Borçlar Hukuku derslerinin veril-
diği kurs, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.

OMÜSEM, Muhasebecileri Sınava Hazırladı
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OMÜ’den

Kariyer Günü

Mezunlar Koordinatörlüğü ile Samsun İş-Kur İl Müdürlü-
ğü iş birliğiyle, “Kariyer Günü” düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 8 Aralık’ta 
ikincisi düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Sevilhan Mennan ve Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Samsun 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kılıçaslan, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Hasan Kılıçaslan yaptı. Et-
kinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kılıçaslan, 1946 yılında kurulan İş-Kur’un tarihçe-
sini anlattı.

“Her gün kendinizi ve bilgilerinizi güncelleyin!”

Kariyer planlamasının erkenden yapılması gerektiğini 
söyleyen Kılıçaslan, “Yapılan istatistiklere göre mezun 
olan insanların ancak % 30’u kendi mesleklerini yapa-
bilmektedirler. Bu yüzden daha öğrencilik günleriniz 

bitmeden sizi yarınlara taşıyacak hedeflerinizi belirleyin. 
Her gün kendinizi ve bilginizi güncellemeye önem verin.” 
dedi.

“Ülkemizin gençlerinin hedefi yok!”

Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan “Başarı ve Mutlu-
luk için Hayata Gülümse” başlıklı bir konuşma yaptı. “Ül-
kemizin gençlerinin maalesef hedefleri yok. Sizin gide-
cek bir yolunuz ve varmak istediğiniz bir hayaliniz varsa, 
başarıya ve mutluluğa doğru en önemli adımı atmışsınız 
demektir.” dedi.

Etkinlikte ayrıca; İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Baş-
kanlığından Dr. Pınar Cağlar Kuşçu, Satış ve Pazarlama 
Direktörü Burçin Sözütok, Eğitim ve Gelişim Yönetimi 
Danışmanı Şehmuz Şahbaz, İnsan Kaynakları Uzmanı 
Yasemin İzmirli ile Kariyer, Performans ve Yetenek Mü-
dürü Selim Çakır da kariyer planlaması hakkında birer 
konuşma yaptılar

Sürekli Eğitim Merkezince organize edilen Yabancı Dil Sınavı 
İngilizce Hazırlık Kursu, 20 Ekim’de Yabancı Diller Yüksekoku-
lunda başladı. 

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından ve-
rilen ve 2. defa düzenlenen kurs 200 saat sürecek. Kursta, 
YDS’de karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak, katılımcıları 
sınav öncesinde gerekli bilgilerle donatmak amaçlanırken, İn-
gilizce dil bilgisi kuralları ve kullanımları, kelime bilgisi, okuma-
anlama, çeviri çalışmaları, örnek soru çözümleri yaptırılacak.

Koordinatörlüğünü Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyesi  
Yrd. Doç. Dr. Fatih Durgun’un yaptığı kursun eğitimci kadrosu-
nu; Öğr. Gör. Nurettin Köroğlu, Okt. Yasemin Kütük, Okt. Tuba 
Odabaş, Okt. İlker Cender, Okt. Aydan Ermiş, Okt. Mustafa 
Coşkun, Okt. Bahar İnal ve Okt. Işıl Atlı oluşturuyor.

YDS’ye Hazırlanıyoruz

Özellikle OMÜ personeli, yüksek lisans ve lisans 
öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören YDS İngiliz-
ce Hazırlık Kursu 30 Mart 2015 günü sona erecek.
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Dilek Öğretmene Sevgi Seli
Çarşamba İlçesi Kumköy İlkokulunda öğretmen-
lik yapan ve “Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen 
Ödülü Komitesi”nin seçtiği ‘Dünyada En İyi 50 Öğ-
retmen’ arasında yer alan Dilek Livaneli, Eğitim Fakül-
tesinin davetlisi olarak öğretmen adaylarıyla buluştu.

Livaneli, Kumköy İlkokulunda yaptığı çalışmalarla 
2012’de MEB tarafından Samsun’da “Yılın Mesleğin-
de Fark Yaratan Öğretmeni’ seçildi. Son olarak Hint 
asıllı iş adamı Sunny Varkey’in eğitim alanında proje-
ler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlı-
ğını eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey 
Gems Vakfının (Varkey GEMS Foundation) düzenle-
diği ve“Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi”nin (The 
Global Teacher Prize) seçtiği en iyi 50 öğretmen ara-
sında yer aldı. Livaneli, böylece dünya çapında 5 bin 
öğretmenin arasından ilk kez son 50’ye kalan tek Türk 
öğretmen oldu.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda 24 Aralık’ta 
düzenlenen söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Se-
vilhan Mennan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ya-
vuz Bayram, İlköğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mu-
rat Taş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını Prof. Dr. Murat Taş yap-
tı. Livaneli’nin katılımından duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Taş, başarı dileklerinde bulundu.

“Dünyanın en onurlu mesleği öğretmenliktir.”

Elde ettiği başarı dolayısıyla çok mutlu olduğunu söy-
leyen Livaneli, öğretmenlik anılarını ve başarı öykü-

sünü öğrencilerle paylaştı. Livaneli, “Mesleğinizi çok 
sevin, asla karamsarlığa kapılmayın, olumsuz düşün-
meyin. Ben 12 yıllık öğretmenlik hayatımda hep köy-
lerde çalıştım. Sizler de köylere atanabilirsiniz ama 
her şey sizlerin elinde. Bence dünyanın en onurlu 
mesleği öğretmenliktir. Kendinize inanın, sonrasında 
başarı kendiliğinden geliyor.” dedi.

5 yıldan bu yana görev yaptığı okulun iç donanımı-
nı ve fiziki şartlarını hangi koşullarda düzelttiğini ve 
“Okulum Gençleşiyor” projesi gibi hayata geçirdiği 
sosyal içerikli projelerini anlattı. 
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OMÜ’den

Milli Satranççı Barış Esen’ i Ağırladık

Ünlü milli satranççı Barış Esen, Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde öğrencilerle ve satranç sevenlerle bir 
araya geldi.

OMÜ Satranç Kulübü’nün 25 Kasım tarihinde dü-
zenlediği etkinliğe katılan Barış Esen,“Ülkemizde 
Satrancın Yeri” başlıklı bir konuşma yaptı.  Etkinliğe 
OMÜ Satranç Kulübü Akademik Danışmanı Doç. 
Dr. İrfan Şaka, Topluluk Başkanı Yusuf Kemal Eren 
ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına satrançla nasıl tanıştığını anlatarak 
başlayan Barış Esen, “Satrancı ilkokul 3. sınıfta ilk 
olarak babamdan öğrendim. İlk zamanlar yarışma-
larda kötü sonuçlar elde ettim ve bu sonuçlar karşı-

sında daha da hırslandım. Bu konuda kitapları takip 
etmeye başladım” dedi.

Hemen her gün belirli bir disiplinle satranç çalışma-
ya devam ettiğini anlatan Esen, bu sayede 15 ya-
şında kendi yaş kategorisinde Türkiye 1.si olduğunu, 
böylece Avrupa Şampiyonası’na da katılmaya hak 
kazandığını belirtti.

“Satranç çocuklarda öz güveni geliştiriyor.”

Satrancın çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etki-
sine de değinen Esen, “Bir konuya uzun süre odak-
lanabilme, strateji oluşturabilme özelliklerini kazan-
dıran satranç çocuklarda öz güveni de geliştiriyor.” 
dedi.
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Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Atakum Gençlik Merkezi tarafından 22 Aralık’ta, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 
Mevlana Haftası dolayısıyla, “Hz.Mevlana Hoşgörü ve Kardeşlik” başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Bolat, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Ana Bilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Cevdet Kılıç, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Ney dinletisiyle başlayan etkinlikte sema-
zenlerin gösterisi izleyenleri büyüledi. 

“Hz. Mevlana’nın Konya’da 10 binden fazla müridi vardır.”

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Cevdet Kılıç, Hz. Mevlana’nın hayatından söz etti. Kılıç, “Hz. Mevlana’nın asıl adı 
Muhammed Celâlettin’dir. Mevlana ve Rumi isimleri kendisine sonradan verilen lakaplardır. Konya’da ders okutma-
ya başladığı tarihte kendisine ‘efendimiz’ manasına gelen Mevlana ismi verilmiştir. Bu ismi Hocası Şemsi Tebrizi ve 
Babası Sultan Mehmet vermiştir. Mevlana’yı sevenler kullanmış ve sembol olmuştur. Rumi ise Anadolu demektir. 
Mevlana’nın Rumi diye tanımlanması ömrünün büyük bir kısmını Konya’da geçirmesinden dolayıdır. Konya’da Hz. 
Mevlana’nın kendisinden din ilimleri tahsil eden 400 kadar talebesi ve 10 binden fazla müridi vardır. Mürit yani eğitim 
amacıyla bir araya gelen talebelerdir.” dedi.

“Mevlana hayatımızın arkasını kodlayan önemli isimlerden birisidir.”

“Biz bugün Mevlana’yı konuşuyorsak bu aslında 1207-1273 yılında başlamış ve bitmiş bir hayat değil, hâlâ devam 
eden ve 747. yıl dönümünü andığımız, kutladığımız bir hayattır.” diyen Doç. Dr. Ali Bolat,“Mevlana bizim aslında gönül 
sultanlarının içerisinde mutena bir yeri olan, hayatımızın arkasını kodlayan önemli isimlerden birisidir. Medeniyetlere ya 
da sanat eserlerine baktığımız zaman o medeniyetlerin arkasında görülmeyen ama ona fikrini veren, ruhunu üfleyen 
onun ideolojisini oluşturan fikirler vardır.” dedi.

“Hamdım, piştim ve yandım.”

Konuşmasında Mevlana adına yapılan bazı faaliyetlerin ticari bir amaç için kullanıldığına dikkat çeken Bolat, sema-
zenler hakkında da bilgi verdi. Bolat, “Mevlana vefatından önce, ‘Hayatım şu 3 kelime ile özetlenebilir; hamdım, piştim 
ve yandım’ demiştir. İşte biz ruhunu bu şekilde teslim eden birini tanıyarak, anmaktan anlamaya doğru mesafe aldığı-
mız temennisi ile sizleri saygıyla selamlıyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Hz. Mevlana 
Hoşgörü Kardeşlik ve Anma Günü



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ek
im

-K
as

ım
-A

ra
lık

 2
01

4
S

ay
ı 6

2

86

OMÜ’den

24 Saat Açık Kütüphane

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)  Merkez Kütüphanesi, hafta içi 24 saat açık şekilde kullanıcılarına 
hizmet veriyor.

Özellikle sınav haftalarında rahat, sessiz bir ortamda ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyen 
kullanıcılar, “kütüphane kapanacak telaşı” yaşamadan Merkez Kütüphanesi’nde çalışıyorlar.

Gece geç saatlere kadar zaman zaman araştırma yapmak ve çalışmak isteyen öğrencilerin ve araş-
tırmacıların talepleri üzerine 24 saat açık kalan kütüphanede kullanıcılar, serbest çalışma mekanların 
ya da oturma grupların da internet  bağlantılı bilgisayarlarıyla da kablosuz internet ağını kullanarak 
zaman sınırlaması olmaksızın çalışabiliyorlar. Son derece ergonomik koşullardaki kütüphanede kulla-
nıcılara gece boyunca çay, kuru pasta, çorba ikramında da bulunuluyor.

North Dakota State Üniversitesi 
Eğitim İşbirliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
ve Amerika North Dakota State Üni-
versitesi arasında 16 Ekim’de Mevla-
na Akademik Değişim Programı kap-
samında eğitimde iş birliği protokolü 
imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın ma-
kamında gerçekleşen törende, Mev-
lana ve Farabi Programı Koordinatörü 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Mevlana 
Programı Sorumlusu Öğretim Üyesi 
İsmail Hodziç ve protokolün Amerika 
North Dakota State Üniversitesinde 
imzalanmasına ilişkin karşılıklı görüş-
meleri yürüten Doç. Dr. Serhat Oda-
baş hazır bulundu.

Ziraat, Mühendislik, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültelerinden karşılıklı 15 öğretim görevlisinin değişimini kapsayan protokolle birlikte OMÜ’nün 4 Amerikan 
üniversitesiyle protokol imzalamış bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Mevlana Değişim Programı 
kapsamında imzalanan protokollerin sayısının da 57’ye ulaştığını belirtti.
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Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Ayşe Pınar SÜMER  Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör

Kamil IŞIK Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji Profesör

Erkan YALÇIN Fen-Edebiyat Fakültesi / Botanik Profesör

Ebru KELSAKA Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör

Gamze ALAYLI Tıp Fakültesi / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör

Oğuz UZUN  Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Profesör

Nurten KARA Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji Profesör

Orhan DENGİZ Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi  Profesör

Olga HASANOĞLU Konservatuvar / Piyano Anasanat Dalı Profesör

Ömer ÇALIŞKAN Bafra Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Aromatik Bitkiler Doçent

İsmail ŞENER Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  Doçent

Burcu BAŞ Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  Doçent

M.Cihan BEREKET Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  Doçent

Müge LÜTFİOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Doçent

Yücel ÖKSÜZ Eğitim Fakültesi / Eğitimde Psikolojik Hizm. Doçent

Cevat ELMA Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent

Alper KESTEN Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent

Yakup KESKİN İlahiyat Fakültesi / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Doçent

Yasemin ŞİŞMAN Mühendislik Fakültesi / Fotogrametri Doçent

Engin BURGAZ Mühendislik Fakültesi / Malzeme Bilimi ve Müh. Doçent

Hülya Saide  ÖZKOÇ Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Doçent

İlkay Koray BAYRAK Tıp Fakültesi / Radyoloji Doçent

Muhammet Eyüp ALTUNKAYNAK Tıp Fakültesi / Histoloji-Embriyoloji Doçent

Gürkan GENÇ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent

Filiz AKDAĞ Veteriner Fakültesi / Zootekni Doçent

Zehra SELÇUK Veteriner Fakültesi / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Doçent

Nevzat BAKIR Eğitim Fakültesi / Alman Dili Eğitimi Yrd.Doç.

Özlem YAŞAR  Eğitim Fakültesi / İşitme Engelliler Eğitimi Yrd.Doç.

Sadık ŞENER Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstriyel Tasarım Yrd.Doç.

Ali YÜKSEK İlahiyat Fakültesi / İslam Hukuku Yrd.Doç.

Afitap ÖZDELİKARA Samsun Sağlık Yüksekokulu / İç Hastalıkları Hemşireliği Yrd.Doç.

Gökhan İNAT Veteriner Fakültesi / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Yrd.Doç.

Emrah EKMEKÇİ Yabancı Diller Yüksekokulu / İngilizce Mütercim Tercümanlık Yrd.Doç.

Atama    Yükselme
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