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Şu anda bir profesör ve bir yardımcı doçent 
olmak üzere iki öğretim üyesine sahip olan En-
düstriyel Tasarım Bölümü önümüzdeki yıl öğ-
renci alabilecektir.

Heykel Bölümü için henüz öğretim üyesi kad-
rosu oluşturulamamıştır. Yeterli atölye, dona-
nım ve mekân sağlandığında bu bölüm de faal 
olacaktır.

Açılması Planlanan Yeni Bölümler

Fakülte fiziki koşulları ve diğer donanımlar 
sağlandığı takdirde teknoloji ve enformasyon 
merkezli Yeni Medya ve Tasarım Anasanat Dalı, 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İç Mekan 
Tasarımı Bölümü ve sanat eleştirmeni, sanat 
tarihçisi, estetisyen, küratör ve galerici yetiş-
mesine olanak tanıyacak Sanat Bilimleri Bölü-
münün açılması planlanmaktadır.

Güzel Sanatlar 
Fakültesi, 
perspektif 

olarak geçmiş, 
eylem olarak 

şimdi ve proje 
olarak gelecek 

tasarı ve 
süreçleriyle 

karakter olma 
hedefindedir. 
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Odak

GÜZEL 
SANATLAR 
FAKÜLTESİ

Güzel Sanatlar Kampüsü

Nisan 2012’de kurulan Güzel Sanatlar Fakülte-
si 2013-2014 yılında ilk öğrencilerini alarak öğ-
retime başlamıştır. Güzel Sanatlar Fakültesinin 
yerleştiği kampüs, diğer eğitim kurumları olan 
Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi güzel sa-
nat bölümleri, Samsun Meslek Yüksek Okulu 
sanat ve tasarım meslek bölümleri, OMÜ Dev-
let Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 
ile sanat odaklı bir yerleşke olmuş ve  Güzel 
Sanatlar Kampüsü adını almıştır. Bu yönüyle 
Türkiye’de bir ilk ve tek örnektir. 

Güzel Sanatlar Kampüsü içinde Üniversitemi-
zin, kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin kültü-
rel ve sanatsal değerlerini bir kimlik profili ve 
sanatsal anlayışlar birliğinde evrensel kılmanın 
kurumsal yapılarından biri olarak Güzel Sanat-
lar Fakültesi, perspektif olarak geçmiş, eylem 
olarak şimdi ve proje olarak gelecek tasarı ve 
süreçleriyle karakter olma hedefindedir. Güzel 
Sanatlar Kampüsü, sanatın ve tasarımın  hem 
üretimini hem paylaşımını hem de piyasasını 
geliştirmenin adresi olarak yalnızca Üniversi-
temizin değil, kentimizin ve bölgemizin de hiz-
metinde olacak nitelik ve kapasite göstermeye 
başlamıştır. 

Bölümler

Güzel Sanatlar Fakültesinde beş (5) bölüm bu-
lunmaktadır. Bunlar: 

 � Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 � Resim Bölümü
 �  Seramik-Cam Bölümü
 � Endüstriyel Tasarım Bölümü
 � Heykel Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2013-2014 
eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış-
tır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 3. Sınıf 
öğrencileriyle beraber toplamda 100 öğrenci 
sayısına ulaşmıştır. İki doçent ve bir yardımcı 
doçent ile üç öğretim üyesine sahiptir.

Resim Bölümü ilk öğrencilerini 2014-2015 eği-
tim-öğretim yılında almıştır. Bu yıl  2. Sınıf öğ-
rencileriyle toplamda 40 öğrenci sayısına ulaş-
mıştır. İki profesör ve bir yardımcı doçent olmak 
üzere üç öğretim üyesine sahiptir.

Seramik-Cam Bölümü ise ilk öğrencilerini bu 
yıl almış bulunmaktadır. 18 öğrencisi bulunan 
bölümde iki yardımcı doçent bulunmaktadır.

Güzel 
Sanatlar 
Kampüsü 
sanat 
odaklı bir 
kampüs...

Prof. Dr. Metin EKER
Dekan
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Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 2014 ve 
2015 yıllarında İstanbul ve Ankara’da düzenle-
nen sanatsal etkinliklere, fuar ve bienallere ge-
ziler düzenlemişler, çeşitli sanat ve tasarım or-
ganizasyonlarına katılmışlar, ödüller almışlardır.

Fakülte konferans salonunda her çarşamba 
düzenlenen seminer-konferans etkinliklerinde 
çalışmalarını sunma, araştırmalarını paylaşma 
ve hocalarıyla interaktif bilimsel-sanatsal-tasa-
rımsal süreçleri yaşama şansı bulmuşlardır.

Öğretim Elemanları

Alanlarında uzman, deneyimli ve Türkiye orta-
lamalarının üzerinde başarı ve seviye göster-
miş, sanatçı-tasarımcı-sanat eğitimcisi profil-
lerine sahip ve bölge içinde bulunan ve daha 
önce açılan dört Güzel Sanatlar Fakültesinden 
daha fazla sayıda olan Güzel Sanatlar Fakülte-
si öğretim elemanlarının dağılımı şöyledir.
 � Resim Bölümü: İki profesör bir yardımcı 

doçent üç öğretim üyesi. Bir 33-A kadro-
lu araştırma görevlisi ve iki ÖYP kapsamlı 
araştırma görevlisi

 � Görsel İletişim Tasarımı Bölümü: İki doçent 
ve bir yardımcı doçent üç öğretim üyesi. İki 
ÖYP Kapsamlı araştırma görevlisi.

 � Seramik-Cam Bölümü: İki yardımcı doçent 
öğretim üyesi. Bir 33-A kadrolu araştırma 
görevlisi ve iki ÖYP kapsamlı araştırma gö-
revlisi

 � Endüstriyel Tasarım Bölümü: Bir profesör 
ve bir yardımcı doçent öğretim üyesi, iki 
ÖYP kapsamlı araştırma görevlisi

 � Heykel Bölümü: İki ÖYP kapsamlı araştır-
ma görevlisi

Hibeler

Güzel Sanatlar Fakültesi binası 2013 yılında 
biten genel bir tadilata ilave olarak oluşturulan 
çeşitli birim ve atölyelere yaklaşık 150.000 TL 
tutarında  hibe desteği almıştır. Bunlar:
 � Üstün Avize
 � Resman.
 � Borpanel
 � Süer İnşaat
 � Beşer Mühendislik-İnşaat
 � Doğuş Boya Sanayii
 � Mukamo Mobilya

Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 
öğretim 

elemanları 
niteliği  

ve sayısı 
açısından 

oldukça 
zengindir. 
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Lisansüstü Programlar

Güzel Sanatlar Enstitüsü 2002 yılından beri faal 
olmasına, idari kadro ve yöneticileri olmasına 
rağmen bir lisansüstü program açılamamıştı. 
2014 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bö-
lümü öğretim elemanı kadrosunu tamamlayıp 
ilk öğrencilerini aldıktan sonra Görsel İletişim 
Tasarımı Anasanat Dalı olarak ilk  yüksek lisans 
programı  açılmıştır. Şu anda tez aşamasında 
6 öğrencisi bulunmakta ve yeni dönemde de 
8 öğrenci almıştır. Ayrıca Resim Anasanat Dalı 
Yüksek Lisans Program dosyası tamamlan-
mış, YÖK’e gönderilmiştir.  Ayrıca Sanat ve Ta-
sarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı 
başvuru dosyası da bitmek üzere olup, YÖK’e 
gönderilecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tıp 
Fakültesinin ortaklaşa hazırladığı ‘Tıbbi Resim-
leme Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı’ 
da YÖK’e gönderilmiş olup açılma onayı gel-
miştir. Aksi bir durum olmadığı takdirde önü-
müzdeki dönem iki  Yüksek Lisans Anasanat 
Dalı Programı, bir İnterdisipliner Yüksek Lisans 
Programı ve bir Sanatta Yeterlik Anasanat Dalı 
Programı faal olacaktır.

Öğrenci Alımı

Şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi üç bölüm 
ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Top-
lamda 160 lisans öğrencisi vardır. Söz konusu 

üç bölümden Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
şu anda  TS-1 puan türüyle öğrenci almakta-
dır. Bölüm kontenjanı 40’tır. Resim Bölümü ve 
Seramik-Cam Bölümü ise Giriş-Özel Yetenek 
Sınavı ile öğrenci almaktadır. Bölüm konten-
janları 20 kişiliktir. Açıldığında diğer bölümler 
için de Giriş-Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci 
alımları söz konusu olacaktır.

Bölümlere öğrenci talepleri yeni kurulan bir fa-
külte olmasına rağmen gittikçe artmaktadır. 
Şehrimizden, civar illerden ve hatta ülkenin her 
tarafından öğrencileri olan bir fakülte konumun-
dadır. Güzel Sanatlar Fakültesinin ana gayesi, 
ülkemize sanatçı ve tasarımcı yetiştirmektir.  
Lisans ve lisansüstü hedefler doğrultusunda 
alanında uzmanlık sağlamış, uzmanlığını çeşitli 
deneyimler ile pekiştirme fırsatı bulmuş, sanatçı 
kişiliği ile sosyal ve eğitsel sorumluluklar almış 
genç sanatçı ve tasarımcı adaylarına aynı za-
manda öğretmen olma olanağı da pedagojik 
formasyon kursları sayesinde sunulmaktadır.

Öğrenci Toplulukları ve Etkinlikler

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Güzel Sa-
natlar Kampüsü içinde büroları ve etkinlik alan-
ları bulunan Sanat ve Tasarım Topluluğu, Tiyat-
ro Topluluğu, Gençlik Topluluğu ve Karikatür 
Topluluğu gibi öğrenci topluluklarında sosyal, 
kültürel, sanatsal ve tasarımsal etkinlik ve diğer 
çalışmalarını gerçekleştirebilmektedirler.

Yeni 
Lisansüstü 
programlar 
açılacak.
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Konferans Salonu: Fakülte konferans, semi-
ner ve toplantılar için 102 kişilik bir salon ya-
pılmıştır. 

Gelecekte Planlanan Atölye ve Donanımlar: 
İlk olarak açılacak olan Endüstriyel Tasarım Bö-
lümü için yeni bir altyapı projesiyle teknolojik 
ve mekanik atölye donanımı düşünülmekte-
dir. Proje hazırlıkları devam etmektedir. Ayrıca 
Resim bölümü için de atölye mobil ve sabit 
mobilya donanımları (şövale, bora çekmeceli 
yürür kasa, öğrenci dolapları) projesi hazırlan-
maktadır.

Sanatsal ve Tasarımsal Etkinlikler

Çalıştaylar: Güzel Sanatlar Fakültesi 2013-
2015 yılları arasında Samsun Kültür ve Sanat 
Platformu ile ortak olarak iki “Kültür ve Sanat 
Çalıştayı” gerçekleştirmiştir. Yine Samsun  Bü-
yükşehir Belediyesi ile ortak olarak bir “Kent 
Estetiği Çalıştayı” başlatmıştır. Bu çalıştayla-
rı en az yılda bir kez sürdürmek ve daha da 
genişletmek üzere çalışmalarına devam ede-
cektir.

Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri: Güzel Sanat-
lar Fakültesi, sosyal sorumluluk ve kamuoyu 
tesiri oluşturacak karma sergiler gerçekleştir-
miştir. İlk olarak  Samsunspor Futbol Şehitle-
ri Anıtı’na gelir sağlamak için Fakülte öğretim 
elemanlarının sanat eserlerinden oluşan Kar-
ma Sergi ve ikinci olarak  Kuzey Irak’ta yaşa-
yan Türkmenlere yardım amaçlı Karma Sergi 
etkinliği gerçekleştirmiştir.

Sergiler: Fakülte öğretim elemanlarının ka-
tılımlarıyla Bosna Hersek’te bir Karma Sergi 
açılmıştır. Ayrıca Ankara’da yine Fakülte öğre-
tim elemanlarının katıldığı Karma Sergi etkinliği 
gerçekleştirilmiştir.

Konferanslar: Güzel Sanatlar Fakültesinin 102 
kişilik çok amaçlı salonunda eğitim-öğretim sü-

reçleri içinde her çarşamba “Seminer Çarşam-
ba” adında bir konferans, panel ya da forum 
biçimli konuşma ve sohbetler gerçekleştirilmiş-
tir. Şu ana kadar 22 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu etkinliklere Fakültemiz öğretim 
elemanları, öğrencileri ve dışarıdan uzmanlar 
konuşmacı olmuşlardır. Eğitim-öğretime katkısı 
tartışılmaz olan  etkinliklere bundan sonraki sü-
reçlerde de devam edilecektir.

Organizasyonlar: Bir diğer karma sergi etkin-
liği ise Fakültemiz öğretim elemanlarının katıl-
dığı 40. Yıl sergisi olmuştur. Toplamda beş kar-
ma sergi etkinliği gerçekleşmiştir. Bunların yanı 
sıra hem yurt içi hem de yurt dışı bazı öğretim 
elemanlarımızın kişisel sergileri de söz konusu 
olmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası bazı ça-
lıştaylara davet edilen öğretim elemanlarımız 
olmuştur. Değişik yarışmalarda ulusal ve ulus-
lararası düzeyde ödül almış öğretim elemanla-
rımız da vardır.

Sanatsal 
tasarımlar, 
etkinlikler 

genişleyerek 
devam 

edecek.
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Güzel Sanatlar Fakültesi Sanatsal ve 
Tasarımsal Mekanlar

Güzel Sanatlar Fakültesinin  kuruluşundan 
itibaren Rektörlüğümüzün de desteği ile yeni 
kurduğu ya da yenilediği birim ve atölyeler ol-
muştur. Bunlar;

OMÜ Sanat ve Eğitim Müzesi: 40. Yılını kut-
ladığımız Üniversitemizin şu ana kadar bir mü-
zesi yoktu. Üniversitemizin en eski yerleşkele-
rinden olan  Atakum Kampüsü (şimdiki adıyla 
Güzel Sanatlar Kampüsü)’ndeki birimlere ait 
sanat ve eğitim materyalleri ağırlıkta olmak 
üzere toplanan materyallerden bir müze oluş-
turulmuştur. Müze Güzel Sanatlar Fakültesi ve 
kampüsün olduğu kadar Üniversitemizin de 
ziyaret mekanı olmuştur.

GSF Sanat Galerisi: Samsun’da genel olarak 
var olan sanat galerisi yetersizliğine karşı Gü-
zel Sanatlar Fakültesi içinde tam teşekküllü bir 
sanat galerisi oluşturulmuştur. Galeride iki yıl-
dır yerel, ulusal ve uluslararası anlamda birçok 
kişisel ve karma sergiler gerçekleştirilmiştir. 

Sıcak ve Soğuk Cam Atölyeleri: Türkiye’de 
Eskişehir Anadolu Üniversitesinden sonra ikin-
ci büyük sıcak cam atölyesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi tarafından kurulmuştur. Ankara’nın 
doğusunda da ilk ve tek tam  teşekküllü cam 
atölyesidir. Bir  kısmı hibe olan atölyenin açı-
lışı ve ilk uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Seramik-Cam Bölümü  öğrencileriyle bu eği-
tim-öğretim yılında aktif olacaktır.

Seramik Atölyesi: Seramik-Cam Bölümü öğ-
retim elemanları tarafından hazırlanan altyapı 
projesiyle gerekli atölye donanımları sağlan-
mıştır. 

Üniversitemizin 
ilk müzesi ve 
sanat galerisi 
Güzel Sanatlar 
Kampüsünde
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Omü Güzel Sanatlar Fakültesine Dönük 
Fırsatlar ve Engeller

Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasının üze-
rinden geçen üç yıl içinde üç bölüm açmıştır. 
Dördüncü bölümün de tüm olanakları hazır-
lanmış ancak kontenjan talebi olamamıştır. 
Kuruluşundan itibaren Üniversitemizin en hız-
lı gelişen fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
olmuştur. Sadece Üniversitenin değil bölge 

Güzel Sanatlar Fakülteleri içinde de en hızlı 
gelişim gösteren fakülte olmuştur. Üniversite 
yönetiminin sağladığı desteğin yanı sıra kentin 
de fakültesine sahip çıktığı görülmüştür. Gü-
zel Sanatlar Kampüsü, bir üniversitenin sahip 
olmak istediği mekan olarak dikkat çekicidir. 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Üniversitemiz ve 
Şehrimiz için önemli bir vitrin, merkez ve tesir 
gücü olabilir. 

Üniversite 
yönetiminin 

sağladığı 
desteğin 
yanı sıra 

kentin de 
fakültesine 

sahip çıktığı 
görülmüştür. 
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Projeler: Üniversite şehir iş birliği merkezli ola-
rak Güzel Sanatlar Fakültesinin destek verdiği 
projelerden bazıları; Samsunspor Futbol Şe-
hitleri Anıtı, Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu 
Anıtı, Şehir Kapıları Projeleri, cephe düzenleme 
projeleri, Olimpik park ve anıt tasarımları vs.

Gelecekte Düşünülen Organizasyonlar: Gü-
zel Sanatlar Fakültesi olarak gelecekte bir ulusal 
sempozyum, Kent Estetiği Çalıştayı, Kültür ve 
Sanat Çalıştayı, Atakum Sahil Kum Heykel Fes-
tivali, Karadeniz Kısa Film Festivali ve Yarışması, 
Ulusal Resim Yarışması ve Yeni Medya Çalıştayı 
planlanmaktadır. 

Güzel Sanatlar Fakültesinin Samsun İçin 
Önemi

Güzel Sanatlar Fakültesi, Üniversitemizin vitrini 
olmak, tanınırlığına ve kimliğine katkı sağla-
mak durumundadır. Özellikle Üniversite Şehir 
iş birliğinin gerçekleşmesinde ilk planda sanatı 
halk ile buluşturarak katkı sağlamıştır. Şehrin 
kültür ve sanat potansiyellerine dönük farkın-
dalık sağlamak için çalıştaylar gerçekleştiril-
miştir. Akabinde büyükşehir Belediyesi Kent 
Estetik Kurulu ile iş birliği kurulmuş ve kentin 
estetik operasyonlarına dönük ortak projeler 
ve çalışmalar söz konusu olmuştur. 

Güzel Sanatlar Fakültesi kent görselliğine yö-
nelik katkıların yanı sıra kentin görsel arşivi ve 
belleği üzerine nesnel sistem ve mekan tasa-
rımları planlamaktadır. Kent imgesi ve turizm 
gelecek master planları içinde yer almak için 
proje destekleri ön görülmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi, galerisiyle, müze-
siyle, konferans ve diğer etkinliklerinin yanına 
sanat ile halkın organik temasını artırmak için 
Güzel Sanatlar Kampüsü içinde tüm yaş gu-
ruplarına sanatsal ve tasarımsal hobi kursları 
düzenlemek ve tüm etkinliklerine halkı paydaş 
kılmak için de mücadele etmek amacındadır.

Fakülte  Tanıtım Filmi: 
‘Düşle, yarat… Hayata yansını kat…’
Güzel Sanatlar Fakültesi  internet sayfasında 
ve sosyal medyada profilleri ile hem Üniversi-
tenin hem de Fakültenin etkinliklerini, yapılan-
malarını öğrencileri ile etkileşimli ortamlarda 
bir ağ ile sağlamış durumdadır. Fakülte tanıtım 
filmi de ilgi ile takip edilmektedir. Filmin  slo-
ganı olan ‘Düşle, yarat… Hayata yansını kat…’ 
ifadesi; genç sanatçı adaylarının kendi potan-
siyellerinin farkında olmalarına olanak tanıya-
cak bir Fakülteye vurgu yapmakla birlikte, sa-
nat ve tasarımın gücüne dönük bir yöneylem 
karakterine mesaj oluşturmakta ve her öğren-
cinin ya da öğrenci adayının  hayata katkılarının 
olabileceğini ön plana çıkarmaktadır.

Güzel Sanatlar 
Fakültesi, 
Üniversite 
Şehir iş 
birliğinin 
gerçekleşme 
olanaklarını 
ilk planda 
sanatı halk ile 
buluşturarak 
sağlamıştır. 



40. Yıla 
Yerli Logo, Yerli Müzik
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kuruluşunun 40. yılında tüm etkinlikler ve görsel 
arayüzlerinde kullanacağı logosunu Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Ali Seylan 
tasarladı. Müziğini ise 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları  
Doç. Dr. Can Karahan, Yrd. Doç. Dr. M. Eren Arın ve Öğr. Gör. Emre Pınarbaşı yaptı.    

İki boyutlu düzlemde, 3 boyutlu bir etkide tasarlanan 40. yıl logosu her yüzeyinde başka 
bir renkle oluşturulmuş, “kutlama” kavramını yansıtacak; coşkulu, dinamik, renkli bir 
karaktere sahip. 40. yıl logosu farklı anlamları üzerinde taşıyor. Her yüzeyi başka bir 
renkle oluşturulup “değişime, dönüşüme, ilerlemeye ve çokluk içerisinde kurulan birlik 
kavramına” atıf yapılmıştır. Dört rakamının ucundaki kurdele formu, kitap ayracı gibi 
tarihe düşülen nota vurgu yapmaktadır.

40. Yaşımızı 
Kutladık

40. Yaşımızı 
Kutladık

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluşunun 40. yılını çeşitli bilimsel toplantılar, 

yayınlar, kültürel  ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu kutluyor. 1 Nisan 1975 

yılında resmen kurulan ve 40. yılını yaşayan OMÜ’nün etkinliklerinin  

zirve noktası 30 Mart – 3 Nisan 2015 haftası oldu. 

40. Yıl etkinlikleri tam bir bahar şenliği havasında geçti ve hafta boyunca, 

akademik ve bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanda başarı gösteren 

personelin ödüllendirilmesi, kampüs ve kütüphane açılış törenleri, öğrenci 

topluluklarının gösterileri, mezunlar ile öğrencilerin buluşması, engellilerin 

etkinlikleri, ünlülerden kariyer tavsiyeleri, kampüsleri yeşillendirme 

çalışmaları, tiyatro gösterileri, ünlü sanatçılardan gençleri coşturan 

konserler ve söyleşiler yer aldı. 
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Kitap Okuyor, Altı Nokta Yazıyor

Kütüphanede, 330 adet sesli kitap bulunuyor. 
Sophie Kitap Okuma Makinası her türlü yazı-
lı dokümanların doğal insan sesi kalitesinde 
okunmasını sağlıyor.  Kabartma baskı makinesi 
çıktı ihtiyaçlarına çözüm getiriyor. İndüksiyon 
döngü sistemleri, işitme cihazının yetersiz kal-
dığı durumlarda işitme kaybı yaşayan insanlara 
yardımcı oluyor.

Merkez Kütüphanesi içinde görme ve 
işitme engeli öğrenciler için bilgi ve ileti-
şim dünyasının kapılarını açacak “Engel-
siz Kütüphane” birimi açıldı.

Açılışa Samsun Valisi İbrahim Şahin, 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör 
Yrd. Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Türki-
ye’nin ilk görme engelli üst düzey bürok-
ratı Kenan Önalan ve ünlü sanatçı Erkan 
Petekkaya katıldı.

Engelsiz Kütüphane Açıldı

Kutlamaların ilk günü tamamen engelli öğrencilerce düzenlendi. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın yer al-
dığı etkinliklere  Bakan Müsteşarı olarak görev yapan  engelli Kenan Önalan da destek verdi. İlk olarak “En-
gelsiz Kütüphane” açılışının yapıldığı etkinlikler akademisyen Onur Yılmaz’ın konseri ile devam etti. Erkan 
Petekkaya söyleşisinin ardından, “Engelsiz Başarı Hikayeleri”ni Kenan Önalan, Mete Kahraman ve Emre 
Vural’dan  dinledik. İlk gün, OMÜ Tiyatro Topluluğunun oynadığı “Fazilet Eczanesi” adlı oyunla sona erdi.

İLK GÜNDEN ENGELSİZ OMÜ

30 
MART

1
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ÜNLÜ İSİMLERDEN 
DESTEK
40. Yıl şenliklerine birçok ünlü isim ve sanatçı da destek verdi. 
Ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Petekkaya, pop 
müziğin zirvedeki ismi Mustafa Ceceli, sevilen dizi ve televiz-
yonların başarılı ve güzel yüzü Melike Emiroğlu,  gençlerin ismi-
ni duyduğunda bile büyük heyecan duyduğu rock grubu Kolpa, 
Karadeniz müziğinin sevilen grubu Patika, Türk Halk Müziğinin ta-
nınmış ismi, OMÜ mezunu Nahide Saygün Akkal, şarkıcı Gök-
han Türkmen, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, milli tenisçi 
İpek Şenoğlu, reklamcı, gazeteci Fatoş Karahasan, Semih Yal-
man, Aret Vartanyan, dünyaca ünlü National Geographic dergisi 
fotoğrafçısı Kevin McLean, Doğuş Otomotiv’in üst düzey yöne-
ticisi Ali Bilaloğlu, etkinlik haftasında OMÜ’lülerle buluştu. Yine 
OMÜ’nün tanınmış mezunlarından Olimpiyatlarda madalya alan 
ilk Türk kadın sporcu Hülya Şenyurt, ünlü teknik direktör Ertuğ-
rul Sağlam, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Mahmut 
Demir kutlamalarda yerini aldı.   
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ULUSLARARASI OMÜ
Etkinliklerin ikinci günü “Uluslararası OMÜ” adıyla düzenlendi. Ünlü  dizi oyuncusu, sunucu ve aynı zaman-
da bir fotoğraf tutkunu olan Melike Emiroğlu, OMÜ’lülerle AKKM’deki buluştu. “Uluslararası Şenlik”te ise 
kültürlerin kaynaşmasına tanıklık ettik. OMÜ’nün 86 ülkeden yaklaşık 1800 uluslararası öğrencisi yaptıkları 
gösteriler, sergiledikleri halk oyunları ve ülke tanıtımlarıyla ikinci günde yer aldı. Akşam ise OMÜ Türk Sanat 
Müziği Topluluğu unutulmaz bir konser verdi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin uluslararası öğren-
cileri özel bir şenlik düzenledi. Öğrencilerin stant 
açarak ülkelerini tanıttıkları, yerel müzik ve danslarını 
sergiledikleri “Uluslararası Şenlik”, Öğrenci Yaşam 
Merkezinde yapıldı.

Öğrencilerin ülkelerine özgü kıyafetler giydiği ve he-
diyelik eşyalar sergilediği stantlar yoğun ilgi gördü. 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da stantları ziyaret 
etti. Her ülke standını tek tek gezen ve öğrencilerle 
sohbet eden Akan öğrencilerden ülkeleri hakkında 
bilgi aldı.

40. Yıl kutlama etkinliklerinin ikinci 
günü ise oyuncu, sunucu ve fotoğ-
raf tutkunu Melike Emiroğlu’nu mi-
safir ettik.

Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde “Fotoğraf ve Sosyal Medya” 
üzerine öğrencilerle söyleşen Emi-
roğlu, yoğun ilgi ile karşılandı. 

Melike Emiroğlu söyleşide instag-
ram hesabına yüklediği fotoğraflar-
dan oluşmuş kısa bir görsel sunum 
gerçekleştirdi. Bu fotoğraflar hak-
kında merak edilen tüm soruları ce-
vapladı ve fotoğrafların hikayelerini 
öğrencilerle paylaştı.

Melike Emiroğlu ile Fotoğraf ve Sosyal Medya

Öğrenciler hep birlikte halay çekti. Uluslararası 
şenlik, öğrencilerin Türkçe ve kendi dillerinde söy-
ledikleri coşkulu şarkılarla sona erdi

Şenliğin sürpriz ziyaretçilerinden biri de ünlü sunu-
cu ve oyuncu Melike Emiroğlu oldu. 

31 
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İlk günkü gibi sahne heyecanı yaşıyorum

Petekkaya, “Çocukluğu sokakta geçmiş bir insan 
olarak yetişkin hayatımda da çok fazla şehir gezmiş 
olmam bana sizler gibi pek çok insanı tanıma fırsa-
tı sağladı. Bu sayede şu anda sizlerleyim. Ben hâlâ 
sizin karşınızda ilk günkü sahne heyecanımı yaşıyo-
rum.” dedi.

Öğrencilik çok zevkli bir iş, her anını keyifle 
yaşayın

Öğrencilerin çok yoğun ilgi gösterdiği söyleşide 
Petekkaya, “Genç öğrencilerin bizim geleceğimiz 
olduğuna inanıyorum. Öğrencilik çok zevkli bir iş, 
her anını keyifle yaşayın” diye konuştu. Petekkaya 
özel ve sanat hayatıyla ilgili merak edilen soruları da 
yanıtladı.

Tamamı engellilere ayrılan ilk günün en keyifli bö-
lümlerinden biri de “Engelsiz Konser” oldu. Tanınmış 
iki engelli sanatçı, aynı zamanda akademisyen olan 
ödüllü gitarist Onur Yılmaz ve görme engelli ünlü 
klarnet üstadı Ömer Zeki Urhan, OMÜ Sosyal Ya-
şamı Destekleme Topluluğu tarafından düzenlenen 
konserde seyircilere unutamayacakları dakikalar 
yaşattı.

Klasik gitar dinletisinin yanı sıra izleyicilerle sohbet 
eden Onur Yılmaz, notaları nasıl gördüğü yönünde 
bir soruya “İnsanlar normal notayı kullanıyorlarsa 
ben de kendi notamı kullanıyorum. Notaları ezberli-
yoruz.” karşılığını verdi.

Meleklerimizin gösterisi

Konser sonunda Samsun Down Sendromlular Der-
neğinin hazırladığı semazen gösterisi salonda duy-
gusal anların yaşanmasına neden oldu ve ayakta 
alkışlandı.

Müzikle Engelleri 
Kaldırdılar

40. yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Kongre Mer-
kezinde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’yı ağırladık.

Erkan Petekkaya ilk olarak OMÜ Merkez Kütüphanesinin 
içinde yer alan görme engelliler için yapılmış “ Engelsiz Kü-
tüphane” nin açılışına katıldı. 

Engellilere destek olmak için Samsun’a geldim

Yaptığı konuşmada Samsun’da ve OMÜ’de bulunmaktan 
duyduğu mutluluğu ifade eden Petekkaya, “Engellilere 
destek olmak için Samsun’a geldim. Engelsiz Kütüphane 
açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yapılan 
bu çalışmadan çok etkilendim. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Erkan Petekkaya 
Engellilere Destek için OMÜ’de



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
A

ğu
st

os
 2

01
5

S
ay

ı 6
3-

64

19

Bilim toplumu olmak zorundayız

Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan yaptı. Akan konuşmasında kuruluşundan bu 
yana geçen 40 yılı ve gelinen bu noktada OMÜ’nün 
hedeflediği gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Gelecekte Üniversitemizi pek 
çok farklı ülke öğrencisinin tercih ettiği, aynı zamanda 
pek çok araştırmacının gelip çalışmalar planladığı ve 
laboratuvarlarındaki bu çalışmaların ekonomik değer 
kazandığı bir yapıya taşımayı amaçlıyoruz. Ben artık 
bu konularda ivme kazanmış Üniversitemizin durma 
gibi bir şansının olmadığını düşünüyorum. Bu ivme 
aynı hızla devam etmek zorunda. Her zaman vur-
guladığım gibi biz doğal kaynakları çok olan bir ülke 
değiliz. Bu durum bizim yani Üniversitemizin öncelikli 
olarak eğitilmiş insanların olduğu bilim toplumunu ya-
ratmasını mecburi kılıyor.” dedi.

Vali Şahin “41 kere maşallah”

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmada, 
“Dünyaya baktığımızda çok eski ve köklü üniversiteler 
var. Türkiye’de ise OMÜ, kurulan 16. üniversite olarak 
biliniyor. 40 yıl bir insan ömrü için çok şey ifade eder-
ken bir üniversite için çok genç bir yaş olarak algılanı-
yor. Çok köklü üniversitelerin içinde 40. yılını kutlamak 
bende “41 kere maşallah” deme isteği uyandırıyor. 
OMÜ’de üniversite öğrencisinin çok sayıda olması 
ve bu sayıya uzaktan eğitim alanlarının da eklenmesi 
gıpta verici. OMÜ dışardan bakıldığında, fakülteleriyle, 
yüksekokullarıyla, enstitüleriyle kabına sığmaz bir nok-
taya geldi. 40 yılını aşmış bu Üniversite başka üniversi-
telere de model olma yolunda hızla ilerliyor. Umuyoruz 
ki OMÜ kendi bünyesinden yeni bir üniversite daha 
çıkaracak. Çarşamba’da böyle bir oluşumun temelleri 
atılıyor.” diye konuştu.O
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40. YAŞ GÜNÜ
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin “40. Yaş Günü” olan 1 Nisan Çarşamba etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunma ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Güzel Sanatlar Kampüsünde Vali, Rektör ve Büyükşehir 
Belediye Başkanının da aralarında olduğu Samsun protokolü tarafından açılışlar yapıldı. AKKM’de yapılan 
40. Yıl Töreninde ise akademik, bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanda başarı gösteren OMÜ personeli 
ödüllendirildi. Aynı günün akşamı “40. Yıl Resepsiyonu”nda devlet protokolü, akademik ve idari personel ile 
davetliler OMÜ Konukevinde bir araya geldi.

1 Nisan’da 40. Yaş günümüzü kutladık. 1 Nisan 1975’te 
kurulan OMÜ’nün 40. Yaş günü Atatürk Kongre ve Kül-
tür Merkezinde yapılan 40. Yıl töreni ile devam etti. 40. 
Yıl pastasının kesildiği, yoğun katılımın olduğu törende 
başarılarıyla Üniversiteyi gururlandıran, gelişmesine 
katkıda bulunan akademik personelin yanı sıra bağış-
larıyla OMÜ’nün büyümesine ön ayak olan isimlerin 
ödüllendirildiği 40. yıl törenine Samsun Valisi İbrahim 
Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 
Samsun İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa 
Koçak, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Sinop Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Canik Başarı Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Samsun İl 
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye başkanları, 
iş adamları; Borsan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Öl-
mez, Simpa Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Ersayın, 
Necdet Yeşilyurt, Astaş Holdingten Selçuk Aşçı, Ziya 
Kaya, Üniversitenin kurucu üyeleri ile akademik, idari 
personel ve öğrenciler katıldı.

40. YAŞ GÜNÜMÜZÜ 
KUTLADIK
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Futbol Hayatımın Yükseliş Dönemini 
Burada Geçirdim 

Farklı alanlarda meslek ve kariyer başarıları elde 
elden eden, OMÜ’lü olma ruhunu yaşatan mezun-
lardan Ertuğrul Sağlam plaket töreninde, “Yoğun 
futbol hayatımdan dolayı üniversiteyi bitiremedim. 
Birçok denemelerim oldu. Nihayet Samsun’a gel-
dim. Üniversiteyi bitirebilecek zamanı burada bul-
dum. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü-
nün ilk öğrencilerinden biri olarak futbol hayatımın 
yükseliş dönemini okulla beraber burada geçirdim.” 
dedi.

Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir’i 
Duygulandıran Tören 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madal-
yasını alan ve adını Dünya güreş literatürüne Türk 
Tankı olarak yazdıran Mahmut Demir, heyecanlı ve 
duygusal bir konuşma yaptı. Demir, “Mutluluğu ve 
hüznü burada yaşadım.” diyerek konuşmasına baş-
ladı. “Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluklarını 
burada kazandım. Çocuklarımın annesi ve sevgi-
li eşimle burada tanıştım ve evlendim. Bu itibarla 
Samsun ve OMÜ bizim için çok önemli.” dedi.

Mahmut Demir, plaketini aldıktan sonra Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan’a şampiyonluk kürsüsünde çeki-
len bayraklı imzalı fotoğrafını hediye etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 150 bine yaklaşan  
mezunları arasında başarılarıyla ön plana çıkan  
isimler tek tek kürsüye çıkarak  plaket ve sertifika-
larını aldı. Törene katılan OMÜ mezunları arasında 
Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus 
Bekdemir, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 
Bosna Hersek’ten Mostar Yablanica Başimamı Sul-
jo Çikotiç, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Din İşleri 
Devlet Komisyonu Başuzmanı Nubek Shamraliev, 
Kredi Yurtlar Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı 
Kasapoğlu, Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel 

Sekreteri Uzm. Dr. Dursun Mehmet Mehel, Olimpi-
yatlarda madalya alan ilk Türk kadın sporcu Hülya 
Şenyurt, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü Yurt Dışı Türkler Daire Başkanı Kazım 
Türkmen, iş kadını Nevin Ulusoy, Klinik sahibi Dr. Er-
sin Yılmaz yer aldı.

Törende mezunlara 40. Yıl plaketleri ve Mustafa Gü-
neşdoğdu Kampüsünde yer alan “40 Yıla 40 Fidan” 
korusunda kendileri adına dikilen fidanların sertifika-
ları hediye edildi.  

OMÜ Mezunları Bir Arada 

Yüksek lisans eğitimini OMÜ’de tamamladığını belir-
ten Sağlam, yükseklisans diplomasını  Rektör Prof. 
Dr.  Hüseyin Akan elinden aldı.  

Prof. Dr. Akan, Sağlam’a diplomayı takdim ederken 
“Ertuğrul Sağlam’a teşekkür ediyorum. Diplomasını 
benim imzamla almak için gelip almıyordu.” diyerek 
espri yaptı.
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MEZUNLAR GÜNÜ
Kutlamaların dördüncü günü Çarşamba ilçesindeki Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde “40 Yıla 40 
Fidan” töreni ile başladı. Kurupelit Kampüsünde ise OMÜ’nün tanınmış mezunları bir araya geldi ve 40. 
Yıl ödüllerini aldı. Akşam ise “40. Yıl Konseri”nde Mustafa Ceceli, hayranlarını coşturdu. Öğrenci Yaşam 
Merkezindeki konser öncesi, OMÜ mezunu olan Türk Halk Müziği Sanatçısı Nahide Saygün Akkal sahne 
aldı. 

OMÜ, 40 yıl etkinlikleri kapsamında mezunlarını bir 
araya getirdi.

Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezunlar bu-
luşmasına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,  Amasya 
Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr.  Metin Orbay, Ordu 
Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Canik Ba-
şarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Yunus Bekdemir,  
Canik Belediye Başkanı Osman Genç, OMÜ’nün ilk 
mezunu Prof. Dr. Canip Üstün, Bosna Hersek’ten 
Mostar Yablanica Başimamı Suljo Çikotiç, Kırgızis-
tan Cumhurbaşkanlığı Din İşleri Devlet Komisyonu 
Baş Uzmanı Nubek Shamraliev, Kredi Yurtlar Sam-
sun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sam-
sun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. 
Dr. Dursun Mehmet Mehel, Olimpiyatlarda madalya 
alan ilk Türk kadın sporcu Hülya Şenyurt, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt-
dışı Türkler Daire Başkanı Kazım Türkmen, iş kadını 
Nevin Ulusoy, ünlü teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz Mahmut 
Demir, klinik sahibi Dr. Ersin Yılmaz, akademisyenler, 
öğrenciler ve birçok başarılı OMÜ mezunu katıldı.

Yuvanıza hoş geldiniz!

Konuşmasına mezunlara hitaben “Değerli Ondokuz 
Mayıs Üniversiteliler, yuvanıza hoş geldiniz!” diyerek 
başlayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “OMÜ, yıl-
da 9 bin mezun veriyor. Mezunlarımızdan birçoğu 
belediye başkanı, spor insanı, dünya şampiyonu, 
bürokrat; ülkemizin eğitimine, bilimine ve sağlığına 
katkı sağlayan hocalarımız, birçok üniversitedeki 
akademisyenlerimiz ve çocuklarımızı geleceğe ha-
zırlayan öğretmenlerimiz OMÜ mezunu.” dedi.

 50. yılda yine burada buluşalım

Prof. Akan, “Birçok alanda bu Üniversite çok kıymetli 
insanlar yetiştirdi ve de buna devam edecek. İnanı-
yorum ki, hepimiz OMÜ mensubu olmaktan gurur 
duyuyoruz. Bir üniversiteyi yaşatan en önemli şey 
insanları, öğrencileri ve mezunlarının aidiyet duygu-
sudur. Bu aidiyet duygusunun hepimizde olduğunu 
inanıyorum.” dedi. Rektör Akan, konuşmasının son 
bölümünde 19 Mayıs haftasının Cuma gününü “Me-
zunlar Günü” olarak ilan ettiklerini  hatırlattı ve “50. 
Yılda yapılacak törene davet etseler de etmeseler de 
burada buluşalım diye teklif ediyorum. 10 yıl sonra 2 
Nisan’da buluşmak üzere sizleri saygı ve sevgilerim-
le selamlıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Mezunlar Buluştu

001 Konuştu! OMÜ’lü Olmaktan Gurur 
Duyuyorum

Üniversitenin ilk mezunu olan Prof. Dr. Cazip Üstün, 
törene katılarak fotoğraflarla Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinin ilk yıllarını anlattı. 79. T001 numaralı ilk 
diplomanın sahibi olan Üstün, “Böyle bir üniversite-
nin ilk mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyu-
yorum.” dedi.

2 
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GENÇLERİN GÜNÜ
40. Yıl etkinlikleri haftasının son günü dolu dolu bir programla geçti. Önce “Bugün Günlerden Yarın” adını ta-
şıyan etkinlik kampüste gençlerle buluştu. İdeallerine sarılmış ve başarıya ulaşmış ünlü isimler tecrübelerini 
gençlerle canlı canlı paylaştı, elinde projesi olan ve destek bekleyenlerin elinden tutup onlara yurti içi ve yurt 
dışında eğitim, staj ve iş imkanları sundu. Tecrübelerini paylaşan isimler arasında kimler yoktu ki:  Oyuncu, 
sunucu ve şarkıcı Gökhan Türkmen, milli tenisçi İpek Şenoğlu, reklamcı ve gazeteci Fatoş Karahasan, 
Semih Yalman, Aret Vartanyan, National Geographic Fotoğrafçısı Kevin McLean, Doğuş Otomotiv üst 
düzey yöneticisi Ali Bilaloğlu...

40. Yıl etkinlikleri cuma akşamı gençleri coşturan iki konserle son buldu. Önce Karadeniz müziğine getirdik-
leri farklı yorumla beğeni toplayan Patika grubu sahne aldı, final ise gençlerin heyecanla beklediği Kolpa 
grubu konseriyle yapıldı.  

Etkinlikleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, akademik ile idari personeli ve tüm Samsunlular ücretsiz 
olarak izleme şansı yakaladı. 

Bir hafta dolu dolu geçen 40. Yıl etkinliklerinin ilk bölümü Patika ve Kolpa konserleriyle sona erdi.

Gençlerin heyecanla beklediği konser, Öğrenci Yaşam Merkezini karnaval yerine çevirdi. Dolu dolu geçen 
5 günün ardından Kolpa ile yorgunluk atan Üniversiteliler, bir gün sonra başlayacak sınavlar için moral de-
poladı.

Kolpa konseri öncesi Karadeniz müziğine getirdikleri farklı yorumla dikkat çeken Patika grubu sahneye çıktı. 
Oldukça hareketli geçen Patika konserinin ardından coşku Kolpa konseriyle zirveye çıktı.

Öğrenci Yaşam Merkezi meydanında sahne alan 
Kolpa’ya gençler, duygusal şarkılarda telefonlarının 
ışıklarını yakarak eşlik etti. OMÜ’lü gençlerin isteği ve 
Borsan’ın katkılarıyla gerçekleşen konsere üniversi-
te öğrencileri, akademik ve idari personelin yanı sıra 
Samsunlular da yoğun ilgi gösterdi.

Samsun harikaydı

Hiç ara vermeden iki saate yakın sahnede kalan 
grup, OMÜ’nün 40. Yılını kutladı. Kolpa, konser son-
rası twitter hesabından “Samsun harikaydı, herkese 
teşekkürler…” diyerek sahne arkasında çekilen bir 
fotoğrafla birlikte paylaşımda bulundu…  

Kolpa esti geçti
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40 Yıla 40 Fidan
İletişim Fakültesi 40. Yıla özel  “40  Yıla 40 Fidan” 
dikti.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Çarşamba 
Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, yerleşkeye adı-
nı veren yardımsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşke-
sine dikilen ağaçlar, Üniversitenin mezunları adına 
toprakla buluştu ve sertifikaları, mezunlar buluşma-
sında sahiplerine takdim edildi…

40. Yıl Coşkusu
Mustafa 

Ceceli 

Mustafa Ceceli’nin 40. Yıl etkinlikleri kapsamın-
da Öğrenci Yaşam Merkezinde verdiği konser 
coşkulu bir kalabalık tarafından izlendi. Konser 
saatine kadar devam eden kuvvetli yağmura 
aldırış etmeden toplanan binlerce kişi Ceceli’yi 
canlı dinlemenin keyfini yaşadı. Kampüste he-
yecanla beklenen konsere Üniversitenin Kuru-
pelit, Güzel Sanatlar, Çarşamba, Terme, Vezir-
köprü, Kavak, Bafra, Alaçam  Kampüslerinden 
öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve 
Samsunlular yoğun ilgi gösterdi.     

Mustafa Ceceli, konserinde hayranlarının dilin-
den düşmeyen şarkılarının yanı sıra repartuva-
rına aldığı popüler şarkıları seslendirdi. Hiç ara 
vermeden bir buçuk saatin üzerinde sahnede 
kalan sanatçı, OMÜ’nün 40. Yılını kutladı ve üni-
versiteli gençlere övgülerde bulundu. 



Bu Üniversitenin 
Temelinde Gönüllülük Var

ÜSTÜN 
KÜSEFOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 40. yılını 
akademisyenler, öğrenciler, idari perso-
nel ve Samsunlularla birlikte onur, gurur 
ve coşkuyla kutladık. İşte bu törenlerin 
hazırlıkları sırasında Üniversitenin tarihi-
ni incelerken ismi sürekli karşıma çıkan 
ve dönemin gazete haberlerinde hep ön 
planda olan bir isim vardı: Üstün Küse-
foğlu. Geçtiğimiz Mart ayında kendisinin 
40. yıl törenlerine katılımıyla ilgili telefon 
konuşmasından ve yaklaşımından olduk-
ça etkilenmiştim. Törenler için Samsun’a 
teşrif ettiklerinde ise gururlu, kararlı, 
mücadeleci ve zarif bir Cumhuriyet ka-
dını ile tanıştım. 

Törenlerin ardından Rektörümüz Hüse-
yin Akan, OMÜ Bülten’in yeni sayısında 
“Üstün Hanım ile röportaj yapalım.” de-
diğinde “Memnuniyetle.” diyerek heye-
canla soruları hazırlamaya koyuldum. İlk 
fırsatta da Ondokuz Mayıs Üniversite-
sinin kuruluş öyküsünü ilk ağızdan din-
lemek üzere İstanbul’un yolunu tuttum. 

Bugüne kadar en ünlü pop yıldızından en 
popüler sinema oyuncusuna, hatta kimi 
siyasilere kadar onlarca röportaja imza 
atmış birisi olarak üzerimden attığımı 
düşündüğüm o heyecanı tekrar yaşıyor-
dum. Göztepe’de bir apartman daire-
sinde oturan Üstün Hanım, mütevazi bir 
tavırla kapıda karşıladı bizi... Hatırlanmış 
olmaktan oldukça mutluydu. Rektörü-
müz Hüseyin Akan’a teşekkür ederek 
saygılarını dile getirdi. 

Hemen soru cevap faslına geçtik. Üstün 
Küsefoğlu kimdi, 70’li yıllarda kendisini 
bu yola ne sevk etti, nasıl karşılandı, halk 
destek oldu mu, zorlukları nasıl aştı, bu 
kadar işi hayatına nasıl sığdırdı? Tüm bu 
soruları peş peşe sorup cevap almaya 
çalıştım.  Samsunlu olmayan ve daha bir 
yılını bile doldurmamış bir OMÜ’lü olarak 
beni heyecanlandıran söyleşiyi ilginize 
sunuyorum. İşte ilk ağızdan Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin kuruluş öyküsü:  

Röportaj - Öğr. Gör. Mürsel Kan     Fotoğraf - Mustafa Kızıl
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Yeni bir 
kuruluşu halk 

benimsemezse 
yaşaması zor 
olur. Bu fikrin 

halka inmesi ve 
benimsenmesi 
için epey çaba 

sarfettik.

konusunda bir heyetimiz var, bu konuda biz-
lerle birlikte çalışır mısınız?” dedi. Tabii dedim, 
memnuniyetle... Çünkü Samsun büyüyen bir 
şehirdi. Hem ekonomik alanda, ulaşım im-
kanları gelişen, Karadeniz’de de merkez olma 
yolunda gelişen bir şehirdi. Ekonomik yönden 
büyüyen şehirlerin kültürel taraflarını eksik bı-
rakırsanız yarım kalıyor bildiğiniz gibi. 

Bir üniversitenin eksikliğini hepimiz hissedi-
yorduk. Dönemin valisi bir dernek kuruluşu 
için bizden de yardım istedi. Kurucu Başkanı-
mız Osman Melikoğlu’ydu. Kendisi Devlet Su 
İşlerinde mühendisti. Son derece değerli bir 
büyüğümüzdü. Ben başkan yardımcısı olarak 
görev aldım ve birlikte ne yapabilirizi düşün-
dük, planladık. 

Yıl kaçtı?

1970... Önce dedik ki “Niçin Samsun’a bir üni-
versite gerekli?”. Bilimsel bir rapor hazırlayalım. 
O yönden bazı istatistiki bilgiler toparlanarak 
arkadaşların da yardımıyla “Neden Samsun’a 
bir üniversite gerekli?” şeklinde bir ön çalışma 
yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Planla-
ma Teşkilatı ile temas kuruldu, ondan sonra da 
yoğun bir şekilde temaslarımız oldu. Hiç dur-
madık. Hemen her gün  bir yerlere gidiyorduk. 
Bakanlarla temas kurduk. Daha sonra da halk 
kabul etsin diye çalışmalarımız oldu. 

Yeni bir kuruluşu halk benimsemezse yaşama-
sı zor olur. Kaymakamlarla, muhtarla toplantı-
lar yaptık. Bu fikrin halka inmesi ve benimsen-
mesi için epey çaba sarfettik.

O yıllarda halkın üniversite fikrine 
yaklaşımı nasıldı?

Başlangıçta çok bir ilgi yoktu. Bizim en büyük 
şansımız resmî kuruluşların bize çok büyük ilgi 
göstermesi. Valilerimizin çok yardımları oldu 
bize.  Zamanla halk bu fikre alıştı, onlardan da 
çok büyük destek gördük. “Üniversite istiyo-
ruz!” diye ilk defa miting yaptık biz Samsun’da. 

Bu arada  Hürriyet gazetesi ile ilişkilerimiz oldu. 
“Cengiz Balkan rahmetli”, Hürriyet gazetesi ile 
bağlantıları vardı. Onun aracılığı ile Hürriyet ga-
zetesi mensupları ile temas kurduk. Onlarda 
bu konuda hakikaten çok destek oldular ya-
yınlarıyla. Onların o dönemde Anadolu da do-
laşan grupları vardı. Gittikleri her ilde öne çıkan 
insanlarla röportajlar yapıyorlardı. O ilin ihtiyaç-

ları neler, onları öğreniyorlardı. Samsun’a gel-
diklerinde de bayağı bir halk gösterisi düzen-
ledik. İnsanların elinde “Üniversite istiyoruz!” 
dövizleri vardı... Böyle bir gösteri ile basının da 
ilgisini çektik. Epeyce yaygın biçimde yayınlar 
oldu. 

Halka bunu anlatmak için toplantılarımız de-
vam etti. Bizim önümüzdeki en güzel örnek 
Kayseri’deki üniversiteydi. Biliyorsunuz Kay-
serililer ticari düşünen insanlardır. “Bir üniver-
site ticari olarak Samsun’a neler getirir?” diye 
görüşler ortaya atıldı. Tabii kültürel ihtiyaçların 
karşılanmasının yanı sıra üniversiteye bölgenin 
kalkınmasında büyük gereksinim olduğu, aynı 
zamanda da ekonomik katkısının neler olaca-
ğı değişik insanlarca anlatılıyordu.  Hakikaten 
çok halkın desteğini aldık. O
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Samsun valisi 
bir gün beni 
toplantıya 
çağırdı: “Üstün 
Hanım siz 
çok faalsiniz, 
üniversite 
kurmak 
konusunda 
bir heyetimiz 
var, bu konuda 
bizlerle 
birlikte çalışır 
mısınız?” dedi. 

Mürsel Kan - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
bir ferdi olarak sizinle söyleşi yapıyor olmak 
büyük bir onur. Bizi kabul ettiğiniz için çok te-
şekkür ederim. 

Üstün Küsefoğlu kimdir? Nerede doğdu, 
anne ve babası kimdir? Çocukluğu ve 
gençliği nasıl geçti? Eğitim hayatı nasıldı? 
Kimle evlendi?  

Ben aslında Samsunlu değilim. Ailem Kırşehirli 
ama babam hâkimdi. Onun için Anadolu’nun 
değişik yerlelerinde dolaştık. O nedenle “Ne-
relisin?” dendiğinde bir yer söyleyemiyorum. 
Yaşamımın önemli bir bölümü Samsun’da 
geçtiği, eşim de Samsunlu olduğu için kendimi 
Samsunlu hissediyorum. 

Daday’da doğmuşum, ilkokula Keskin’de baş-
ladım. Daha sonra Yozgat, ardından Antakya 
Lisesi, Ankara Kız Lisesi...  Üniversitede yine 
Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdim. Fulbright 
Bursunu kazanınca Amerika’ya gittim. Orada 
Sosyal Hizmetler eğitimi gördüm. Daha sonra 
evlendim. Eşim Erol da Amerika’daydı. Orada 
yüksek lisansını yapıyordu. İhtisasını tamamla-
dıktan sonra döndük Türkiye’ye.  Kısa bir süre 
Ankara’da kaldık. 

Ankara Hıfzıssıhha Entitüsünde, “Sağlık Ala-
nında İnsan Gücü” adlı bir projede çalıştığım 
sırada  Talas Amerikan Kliniği başhekimi ile 
tanıştım.  Amerikalı Doktor,  Amerika’dan yeni 
döndüğümüzü ve eşimin de doktor olduğunu 

öğrenince bize geçici bir iş teklif etti. Kendisi 
eğitim için Amerika’ya gidecekmiş, “Benim ye-
rime Talas’taki Amerikan kliniğinde görev yapar 
mı doktor bey? Siz de Talas Amerikan Kolejin-
de öğretmenlik yaparsınız.” dedi.  Biz daha çok 
genciz, tek bir çocuğum var, iyi de bir teklifti 
bu maddi açıdan.  Gittik orada bir sene ka-
dar kaldık. Daha sonra Erol, kendi memleketi 
Samsun’a gitmek istedi. 1966’da Samsun’a 
taşındık ve 27 sene kaldık.  

Bundan tam 45 yıl önce öncülüğünü 
kadınların yaptığı bir girişimle doğan, 
bugün 52 binden fazla öğrencisi ve 3 bini 
bulan akademisyen sayısıyla Türkiye’nin 
en büyük üniversiteleri arasına yer alan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kuruluş 
öyküsünü kahramanlarından biri olarak 
sizden dinleyebilir miyiz?

Samsun’a gelince de tipik taşralı kadınların 
yaptığı şeyler beni pek tatmin etmedi. Gün 
gezmekti, davetti vs. Kendime, bulunduğum 
şehre faydalı olacak neler yapabilirim diye bir 
çabaya girdim. Eğitimim de öyle olduğu için 
sosyal hizmetler konusunda çok inançlı ve 
gönüllüydüm. Kadınlara ve çocuklara yönelik 
birçok sosyal hizmet konularında görev aldım. 
Ana Çocuk Sağlığı Başkanlığı yaptım, yetiştir-
me yurdunda görev aldım. Bütün bunları ya-
pınca etrafta isminiz dolaşıyor tabii... 

O zaman valilikten bir davet aldım. Samsun 
valisi bir gün beni toplantıya çağırdı: “Üstün 
Hanım siz çok faalsiniz, üniversite kurmak 
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Onun için bizim için hevesle başlayan şey ha-
kikaten planlı bir çalışmaya dönüştü. Halkın 
desteği çok önemli. Onun meyvesini vakıf ku-
ruluşunda aldım. Vakfa 50 kurucu gerekliydi. O 
zaman sermaye için minimum oydu. 50 kuru-
cudan 100’er bin lira bağış alacağım.  Kolay 
değil insanlardan o parayı almak.  Ama kime 
gittiysek inanın hayır demedi. Öyle ki bir arka-
daşa gittik Kemal Taner rahmetli oldu “Üstün 
Hanım bana gelmeseniz kırılacaktım, üzüle-
cektim.” dedi. Öyle bir havaydı. İnsanlar bir 
yarışa girdi. Bir üniversite geliyor şehre, onu 
desteklemek bizim de boynumuzun borcu. 
Biz de elimizi taşın altına koyalım dediler. 50 
kişiyi çok kolaylıkla bir araya getirdik. İlk tak-
sidini verdiler: 25 bin lira. O zaman için büyük 
paralar bunlar. 

Vakıf senedini hazırladı iki arkadaşımız : avu-
kat Sezen Saraç ve Mustafa Cılız... O vakfın 
ikinci etabı da vergi muafiyeti almasıydı. O da 
kolay bir şey değil. Çok vakıf kuruluyor ama 
çok vakfa bu vergi muafiyeti verilmiyor biliyor-
sunuz. Kadın olmanın bir avantajı diyeyim, biz 
çok daha ısrarcı oluyoruz, olmaz dediklerinde 
moralimiz bozulup dönmedik. Bakanlar Ku-
ruluna girdi bu karar, bütün bakanların imza-
laması lazım bu vergi muafiyetini ama birkaç 
vakıf alamadı. İnanın ben gittim, Başbakan 
Süleyman Demirel’in özel kalem müdürünün 
odasında sabahtan akşam 5’e kadar oturdum, 
bekledim. Takip etmesem kalacak. İlle de bu 
bakanlar bulunacak ve imzaları alınacak. Ni-
tekim akşama doğru onlara da ulaşıldı, imzası 
alındı ve vakıf muafiyet aldı. Bu çok önemli bir 
aşamaydı. Ondan sonra yapılacak bağışların 
önemli bir bölümü vergiden muaf oluyordu. 
Vakfı da kurduk. İlk katkı bilyorsunuz Hürriyet 
gazetesinin verdiği konserdi. Sonra 50 üye...

Ondan sonra da baktık bizim bir yere kadar 
kudretimiz. Vakfın ben başkanıydım uzun süre. 
Ama ondan sonra dedim ki bundan sonra bu 
işi Üniversite yürütsün ve de vakfın başkanlı-
ğını Rektöre bıraktık. Daha doğrusu onlar da 
istedi vakfı almak. Bir anlamda akademik kad-
ro Üniversitede pek dışarıdan şey istemedi. 
Kendilerince haklı olabilirler ama biz de zaten 

gönüllüydük, çünkü gücümüz bir yere kadar. 
Vakfı büyütmek gücümüzün dışında. Vakfın 
başkanlığını Rektör Mehmet Sağlam aldı. Vakıf 
bizden üniversiteye geçtikten sonra çok daha 
hızlı büyüdü. Onların imkânları çok. Kafeterya-
lar vakıf adına açıldı. Yurtlar açıldı. Şimdi bütçe-
si inanılmaz boyutlarda. 

BU ÜNİVERSİTENİN TEMELİNDE 
GÖNÜLLÜLÜK VAR

Bu arada biz bir de yurt yaptık. Onu hiç atlama-
yalım. Bunun için geldik temaslarda bulunduk. 
İstanbul’da yaşayan Samsunlu birini bulduk. 
Uzun süre Amerika’da kalmış dönmüş, Âli Bey. 
Onun çok güzel bir yerde arsası vardı. Şimdi 
şehrin merkezinde yer alan bir yerdi. Gönül-
lülük diyorum da bu Üniversitenin temelinde 
gönüllülük var. İstanbul Bebek’te oturan zen-
gin bir Samsunlu, babası belediye başkanlığı 
yapmış zamanında. Bize çok cüzi miktarda bir 
satış yaptı. Yani değerinin çok altında. Tapuyu 
aldıktan sonra oraya bir iş hanı yaptırmayı dü-
şünüyorduk, vakfa bir gelir olması için. 

Bir gün Vali Bey beni çağırdı. “Üstün Hanım, 
siz burada bir iş hanı yaptırmak istiyorsunuz, 
o da çok güzel bir şey ama şu anda kız öğren-
ciler çok zor durumda üniversitede. Mahalle 
aralarında olmadık yerlerde kalıyorlar, değişik 
sıkıntılar oluyor. Gelin bunu kız yurduna çevirin, 
biz de size yardımcı olalım.”dedi.  “Hay, hay!” 
dedik. Bizim için bu önemli bir neden. Nite-
kim oraya bir bina inşaatı başlattık, o binanın 

“Üstün 
Hanım, kız 

öğrenciler çok 
zor durumda 
üniversitede. 

Mahalle 
aralarında 

olmadık yerlerde 
kalıyorlar, 

değişik sıkıntılar 
oluyor. Gelin 

bunu kız 
yurduna çevirin, 

biz de size 
yardımcı olalım.”.  

“Hay, hay!” 
dedik.
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Halktan çok 
büyük destek 
gördük. 
Gittiğimiz her 
makamdan
destek gördük.
Arada bazı
politikacılardan 
da köstek 
gördük...

Hürriyet Kervanı kaç defa geldi?

Bir defa geldi. Ondan sonra vakfın kuruluşun-
da büyük destek oldular bize. Vakfın kurulu-
şunda çok büyük bir heyet ilk defa Samsun’a 
bir çıkarma yaptı. Ne kadar bilinen ses sanatçı-
sı varsa, Emel Sayın’dan tutun daha bir çoğu... 
Büyük bir orkestrayla geldiler Samsun’a. Bü-
yük bir sevinçle karşılandı. Her hazırlığı yaptık. 
Sinema sahibine para vermemek şartıyla sine-
mayı tuttuk.. Hep gönüllü bazda devam ediyor 
tüm işlerimiz bizim. Sonra bir talihsizlik oldu. 
İsmet İnönü vefat etti haberi geldi. Onun üzeri-
ne tabii o eğlence iptal oldu. 

İşin ilginç tarafı, bayağı bir paraya sattığımız bi-
letlerin parasını tek bir kişi bile geri istemedi. O 
gecenin geliri de vakfın ilk kuruluş sermayesi 
oldu. 

Yani hep işin özünde gönüllülük var. Çünkü biz 
hiç bir karşılık beklemeden bu işi yaptık.  Böyle 
amatörce çalışma içine girdik.

Sizi bu yola hangi şartlar zorladı?

Amerika’da aldığım eğitimin de etkisi var. Hep 
topluma nasıl katkıda bulunabilirim? Zama-
nımı nasıl değerlendirebilirim? Ben buraya, 
Samsun’a yerleştim, çocuklarım burada nasıl 
yetişecek? Bir yığın eksiklik görüyorum. Doğru 
dürüst sineması yok, tiyatrosu yok, bale yok, 
bilimsel konferanslar yok. Bu tip eksiklikleri 
ben de hissettim. Ankara’da geçti benim genç 
kızlık dönemim. Ankara biliyorsunuz, kültürel 
yönden en zengin şehirdi o zaman. Bu eksik-
liği hissettim. 

Bir üniversitenin getireceği çok şey var. Bir 
Üniversite hastanesinin getireceği çok şey var. 
Nitekim tıpla başladı biliyorsunuz. İlk öğrencile-
rimiz tıp öğrencilerimiz oldu. Göğüs Hastane-
sinde başladık. Daha sonra büyük bir hastane 
yapıldı. O kadar büyük oldu ki tüm Karadeniz’e 
hizmet vermeye başladı. Çok değerli arkadaş-
lar görev aldı. Daha çok Hacettepe kökenliy-
di arkadaşlar. Doktorlardan çok güzel idealist 
bir ekip vardı. İyi hizmetler verdiler Samsun’a. 
Samsunlular da bu hizmetlerden memnundu. 

En çok nerede zorlandınız?

İlginç bir soru. Halktan çok büyük destek gör-
dük. Gittiğimiz her makamdan destek gördük. 
Arada bazı politikacılardan da köstek gördük... 

Samsunlu politikacılardan mı?

Evet, evet... Samsun milletvekili. Bir tanesi, is-
mini hiç vermeme gerek yok. Ankara’ya  heyet 
olarak gittik. Milletvekillerini bir araya getirelim, 
daha güçlü olalım istiyoruz. Büyük bir ekip 
olsun, İhsan Doğramacı ile randevumuz var. 
Birlikte gidelim büyük bir masanın etrafında 
hepimiz oturalım ve gümbür gümbür sesimizi 
duyuralım istiyoruz. Bazıları çok destek oldu 
ama bir milletvekili mesela, özellikle ben gittim, 
“Bana ne üniversiteden Üstün Hanım.” dedi 
gayet lakayt bir şekilde. Ben de boyumdan 
büyük bir laf ettim: “ Siz bana ne üniversiteden 
diyorsunuz da, oy istemeye gelince biz de size, 
sizden bize ne diyeceğiz. ” dedim. Tabii ne ka-
dar etkili oldu bilmiyorum ama onun dışında 
gittiğimiz, çaldığımız her kapı bize destek oldu. 
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Birleşmiş 
Milletler 

Genel 
Merkezinde  

halkla 
ilişkiler  

bölümünde 
2 yıl çalıştım. 

Zamanın şartlarını da düşünerek 
karşılaştığınız zorluklar nelerdi?

Sezen Hanım avukattı, mesleğini de icra edi-
yordu. Ben full time zaman ayırabiliyordum. 
Eşimi ve çocuğumu da ihmal derecesinde 
diyebilirim. İnsan bir şeye başlayınca bitirmek 
istiyor. Etrafı takdir etmesi ve iyi şeyler söyle-
mesi bizi motive etti  tabii. Sezen Hanım’ı çok 
erken kaybettik. Dernek üyelerimizin nerdeyse 
tamamı hayatta değil. Hayatta olan bir Aydın 
Demiraydın ve Nazım Tıkıroğlu var.  

Şehrin ileri gelenlerinden gereken desteği 
alabildiniz mi?

Devlet kurumlarından ve iş dünyasından büyük 
destek aldık. Milletvekillerinden yeterince aldı-
ğımızı söyleyemem. Ama eşraftan çok destek 
aldık. Tabii bu ısrarlı takiplerimiz sonucunda 
oldu. Yılmaz Ulusoy ile görüşmek için ofisine 
gittim. Billiyorsunuz bekletmek işadamlarının 
şanındandır. Ben de gitmişim, görüşeceğim. 
“Bugün git, yarın gel.” muamelesi yapılacak 
insan değilim. Israrla oturdum, her halde 2 
saat ısrarla bekledim görüşene kadar. Baktılar 
ki kurtuluş yok bunlardan... Tabii tatlı ısrarlar 
bunlar.  

Samsun’da mı oturuyordunuz?

Samsun’a 1966’da geldik, 1991 yılına kadar. 

Mesleğiniz nedir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Sos-
yal Hizmetler konusunda Amerika’ya bursla 
gittim. Daha sonra Erol’la evlendikten sonra 
Amerika’ya bir kez daha gittim. Birleşmiş Mil-
letler Genel Merkezinde Halkla İlişkiler Bölü-
münde 2 yıl  çalıştım. 

Birleşmiş Milletlerde görev yapmanız 
üniversitenin kuruluş çalışmalarında etkili 
oldu mu?

BM’de çalışmam benim dünyamı çok zengin-
leştirdi diyebilirim. Çünkü çalıştığım insanlar 
dünyanın dört bir yanından insanlardı. Bütün 
üye ülkelerden insanlarla çalıştım. Tabii dün-
yanın ileri gelen liderlerini dinleme olanağımız 
oldu. Castro’yu da dinledik Kennedy’yi de din-
ledik. O insanın dünyasını zenginleştiriyor. 

Kuruluş çalışmaları sırasında kamuoyu 
oluşturmak adına Hürriyet gazetesinin 
desteğini görüyoruz. Hürriyet Kervanı 
ve 25 Aralık 1973 tarihindeki Yıldız 
Sinemasındaki konser organizasyonu 
hakkında bilgi verebilir misiniz? Dönemin 
bir çok ünlü sanatçısının destek olduğunu 
görüyoruz.

Hepsi ücret almadan gelip destek oldu. Emel 
Sayın’ı aldım, üniversite kampüsüne çıkardım, 
orada gezdirdim. O da çok etkilendi. 

Arazi seçimi hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Tahsin Bey’in çok emekleri vardır. Dönemi dü-
şünürsek şehrin dışında hem de çok büyük 
yer aldı. “Acaba bu kadar büyük bir alana ih-
tiyaç var mı?” diye insanların aklından geçti. 
Tabii çok ucuza alındı o araziler. Köylüler bir 
anlamda geleceklerini düşündü.  Üniversite 
sayesinde ulaşım imkanları arttı. Mevcut arazi-
leri değerlendi. Çok büyük bir alandı. O seçimi 
de çok güzel yaptı Tahsin Bey. Sağolsun... Arsa 
alındıktan sonra valilikle görüştük biz, bir an 
önce ağaçlansın istedik. Şimdi orman olmuş, 
görünce çok duygulandım. Hakikaten çok 
güzel. Tahsin Bey aldığında orası bomboştu. 
Makiler vardı. Tek tek dikildi onlar... Çok güzel O
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mühendislik işleri, kalorifer işleri, elektrik işle-
rini tümüyle gönüllü arkadaşlar yaptı. Hepsinin 
isimleri vardır. Hiç bir karşılık almadılar. Devlet 
için yaptığımız için Kredi ve Yurtlar Kurumu ki-
rasının bir bölümünü peşin vermiş gibi oldu ki 
bitirebilelim. 

O dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü-
dürü geldi, açılışı yaptık. Gayet güzel bir öğren-
ci yurdu. Altında Türk hamamı olan, özel yatak-
larıyla her şeyiyle. Şehrin göbeğinde idi, yurda 
gelen öğrenciler çok rahat etti. Kız öğrenciler 
için çok güvenli bir yurttu...

Bu yola kimlerle çıktınız? 

Aslında biz ilk değiliz, daha önce bir heyet ku-
rulmuş. Samsun Geliştirme Derneği diye. Ama 
onlar devam edemedi, bir sonuca ulaşamadı. 
Biz yeni bir dernek olarak kurulduk. Başkanı-
mız Osman Melikoğlu idi. DSİ’de mühendisti. 
İkinci başkan ben Üstün Küsefoğlu, üyeler 
Hasan Nejat Öğüt (Tük-İş 6. Bölge temsilcisi), 
Avni Kaynar (MEB Müfettişi), Dr. Aydın Demi-
raydın, Nazım Tıkıroğlu ve eşim Dr. Erol Küse-
foğlu vardı. Daha sonra Osman Melikoğlu’nun 
tayini Ankara’ya çıktı. Onun yerine başkan ola-
rak Dr. Sait Erbil getirildi. Ünyelidir. Bir yıl içinde 
(1973) Dr. Sait Erbil milletvekili seçilince yerine 
beni başkan olarak belirlediler. Sait Erbil, ora-
da da üniversitenin açılışı için gayret gösterdi. 
1973’ten 1980’e kadar derneğin başkanı ben-
dim. Dernek olarak da vakfın kurucuları ara-
sında yer aldık. Mal varlığımızın tamamını da 
vakfa bıraktık. 

Bunların dışında çeşitli faaliyetlerimiz vardı. 19 
Mayıs haftasını çeşitli faaliyetlerle kutlardık.  
Şimdi siz yapıyorsunuz ya işte biz de onun 
başlangıcını 1979’da yaptık. Şöyle ki, bilimsel 
konferanslar, ücretsiz sağlık hizmetleri, opti-
mist yelken yarışları, halk koşusu, Devlet Gü-
zel Sanatlar resim sergisi, çocuk ve 19 Mayıs 
konulu panel, Devlet tiyatrosu oyunları vardı. 
Bu arada üniversite vakfının gecesini düzenle-
mişiz... Bütün bunların geleneksel olarak de-
vam etmesini dilerim. Tabii üniversite şimdi çok 
daha büyüğünü ve güzelini yapıyor. Bunu 40. 
Yıl etkinliklerinde gördük. Çok da iyi oldu. 

Mürsel Kan - Dönemin gazetelerinden birin-
de şöyle yazıyor: Samsun 19 Mayıs Karadeniz 
Üniversitesi Yaptırma Derneğini “Erkekler bu 
işin üstesinden gelemez.” diyerek ele geçiren 
Bayan Üstün Küsefoğlu, Avukat Sezen Saraç 
ve Şükran Güngör, kısa süre içinde derneğe bir 
çekidüzen vermişler ve üniversitenin kurulması 
kararının çıkarılmasını sağlamışlar ve “Biz de 
onlar kadar çalışıyor ve belki onlardan da ba-
şarılı oluyoruz.” demişlerdir.  

Erkeklerin çalışması yeterli değil miydi?

Gazeteci tabii onu biraz süslemiş. Kadın ol-
manın bir üstünlüğü; biz ısrarcıyız. Olmuyor 
diye hemen demoralize olmadık. İşi sonuna 
kadar takip ettik. Vakıf senedinin muafiyetiyle 
ilgili başkası olsa 2 saat bekler çıkar. “Yok, ben 
bunu alacağım...” dedim, sabah gittim, akşa-
ma kadar oturdum. Kadınların bir işi bitirmek 
için ısrarlı olmaları bir avantaj. Bir de bizim za-
manımız erkeklere göre daha müsaitti.  Daha 
disiplinli çalışmaya alışığız. Bir de kadın olarak 
bir görevi alınca ille de başarıya götüreceğiz 
diye bir şeyimiz var değil mi? Arkadaşların bü-
yük katkısı olmuştur. 

Ulaşımın oldukça zor olduğu bu dönemde 
ağır yükü yüklenirken düşünceniz neydi?

Bizim hiç bir maddi beklentimiz olmadı. Hatta 
kendi kesemizden harcayarak bu çalışmaların 
içinde yer aldık. Hiç bir şekilde beklentimiz ol-
madı. İşin güzelliği gönüllülük. Bu kadar gönül-
lü çalışan ekipleri bulmak oldukça zor taşrada. 
Ankara – Samsun arasında mekik dokuduk. 
Otobüsle gidiyorduk. Ulusoy vardı. Bazen sel 
olur yollar kapanırdı. Saatlerce beklerdik. 10 
saatten aşağı sürmezdi yolculuğumuz. 

Mürsel Kan - 1976 tarihli Günaydın gazete-
sinde “Bu iki bayan Samsun’a Üniversite ka-
zandırmak için canlarını dişlerine takıp yıllarca 
bıkmadan usanmadan çalışan Küsefoğlu ve 
Sezen Saraç.” diye bir cümle kullanmış. 

Biz kadınlar 
ısrarcıyız. 
İşi sonuna 
kadar takip 
ediyoruz. 
Daha 
disiplinli 
çalışmaya 
alışığız. 
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Şu ana kadar yaptığımız konuşmada 
İstanbul adı hiç geçmedi. Ama İstanbul’da 
yaşıyorsunuz. 

İki kızım da İstanbul’daydı. Biri Boğaziçi’ni 
diğeri de ODTÜ’yü bitirdi. İş hayatına İstan-
bul’da başladı. Biz hep hasrettik çocuklara. 
Ben de Ankara’da olunca ev üçe bölündü. 
Eşim Samsun’ da, ben Ankara’da, çocuklar 
İstanbul’da. Dedik ki hiç olmazsa ikiye indire-
lim. Evimizi İstanbul’a taşıdık. Eşim ve çocuk-
lar İstanbul’da, ben de 1994’e kadar Ankara’da 
kaldım. Sonra İstanbul’a geldim. 

45 yıllık bu mücadelede hafızanızda özel 
bir yeri olan olay hangisidir? 

Birinci unutamadığım olay şudur: Vakıf kuru-
luşu sırasında bir hacı amcaya gittik. O bana 
dedi ki “Üstün Hanım dünyada yapılacak en 
büyük yardım eğitimdir. En büyük sevap da 
budur.” O kadar mutlu oldum ki sarılıp boynu-
na öpecektim adamı. Böyle bir hacıyla ilk kez 

karşılaştım. Bu beni çok etkiledi. O bize böyle 
büyük moral verdi. O hacı amcayı hiç unut-
mam. Oğlu  şimdi vakıf yönetimindedir. 

Bir de Kemal Taner’in sözleri beni çok mutlu 
etti. “Üstün Hanım,  bekliyordum. Eğer gelme-
seydiniz, bana vakıf kuruculuğunu teklif etme-
seydiniz çok üzülecektim.” dedi.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi camiasına 
nasıl bir mesajınız var?

OMÜ, biraz önce söylediğim gibi ismi çok 
önemli, bulunduğu yer çok önemli. Orada 
yetişecek çocukların çok iyi, düzgün bir tari-
hi bilinci olmalı. Türk Kurtuluş Savaşının hangi 
fedakarlıklarla yapıldığını iyi incelemeleri lazım. 
İyi bir vatandaş olmak,  ileri vatandaş olmak, 
kendi tarihini çok iyi bilmesi gerekir. İyi bilsin ki 
dik durabilsin. Onun için o Üniversitede oku-
yan arkadaşların manevi bir sorumluluğu var.  
19 Mayıs ruhuna sahip çıksın. Atatürk düşün-
cesiyle yetişsin gençlerimiz. 
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gelişti üniversite. Çok güzel binaları var.  Yurtları 
çok güzel, emeği geçen herkes sağ olsun.

Mürsel Kan - Üniversiteye ve öğrencilere yar-
dımcı olabilmek için bir çok etkinliğin öncüsü 
olarak biliyoruz sizleri. Kimi zaman şehrin yar-
dımlarının yetersizliğini dile getirirken, kimi za-
man da iş dünyasının katkılarını anlatırken, kimi 
zaman da çiçek satarken gördük gazetelerde. 

Oluyor tabii... Para istemek kolay değil. Ge-
celer düzenledik,  balolar düzenledik, çiçekler 
sattık. Klasik anlamda para nasıl toplanır hep-
sini yaptık. 

Türkiye’nin o dönemdeki ekonomik ve 
siyasi durumunu göz önüne alırsak bu 
faaliyetlerin size katkısı ne oldu?  

Öncelikle tanındım. O dönem bir kere Küse-
foğlu soyadı yerleşti. Sonra ben siyasetten tek-
lif aldım. 1979 yılında ön seçimle ikinci sıradan 
senatör adayı oldum. Bu benim için önemli idi. 
İlk kez bir kadın ön seçime giriyor ve siyasette 
ismi olanları geride bırakarak Samsun bölge-
sinde ikinci sırayı alıyor. Bu benim için başarıy-
dı. Ama seçimlerde seçilemedim. 

Böyle bilinen isimleri siyasete almak istediler. 
Anadolu da Kadın Liderler diye Hürriyet’in bir 
yazı dizisi vardı. Samsun’a geldiler. Kadın lider 
olarak beni buldular. Bunlarda benim ismimin 
duyulmasına neden oldu.

Yeni bir sosyal demokrat parti kurulurken de 
kurucu üye olarak çağırdılar. SODEP’in ikinci 
grup kurucu üyelerindenim. Erdal İnönü’nün 
genel sekreter yardımcılığını yaptım. Milletvekili 
adayı oldum ama seçilemedim. Belediye mec-
lis üyeliği yaptım. Siyaset ayrı bir dünya.  

40. Yıl törenlerini de onurlandırmıştınız. 
Üniversitemizin bugün geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Çok büyüdü. Takip edince inanamıyorum. 40. 
Yıl törenine katılmak için geldiğimde hakika-
ten, hem öğrenci sayısı artmış hem dış ülkeler-
den gelen öğrenciler var önemli sayıda. Öğre-
tim üyesi sayısı artmış, fiziki olarak büyümüş... 

Orada yetişecek öğrenciler, irfanı hür, vicda-
nı hür nesiller olmalı. Samsun apayrı bir yer 
Türkiye’de. Samsun deyince ilk aklımıza gelen 
19 Mayıs’tır. Türkiye’nin kurtuluşunun başlan-
gıç ateşinin yakıldığı yerdir. Bu nedenle çok 
özel Samsun. Diğer üniversitelerde değişiklik 
olabilir ama ben Samsun deyince o fikir geliyor 
aklıma. Her zaman çok heyecanlanırım.  

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Kurma Derneği ve Vakfı’nın yanı sıra 
Samsun’a bir çok faydalı dernek de 
kazandırdınız. Bunlar hangileriydi?   

Ana Çocuk Sağlığı Derneği Başkanlığı yap-
tım. Kimsesiz Çocukları Koruma Derneğinde 
yönetim kurulunda görev yaptım. Daha sonra 
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koru-
ma Vakfı Samsun Şubesini kurduk. Bir süre de 
başkanlığını yaptım. Ankara’ya gidince başka 
arkadaşlara bıraktım. 

Ankara’ya ne zaman gittiniz?

1989 yılında gittim. Parti meclisi üyesi oldum. 
Devamlı orada olmam gerekiyordu. GSY ora-
da olmamı gerektiren bir görevdi. Eşimi bırak-
tım orada, misafirhanelerde kalarak bu görevi 
yaptım iki sene. 

Üniversitemiz
çok büyüdü. 
Takip edince 
inanamıyorum. 
Hem öğrenci 
sayısı artmış, 
hem dış 
ülkelerden 
gelen 
öğrenciler
var önemli 
sayıda. 
Öğretim üyesi 
sayısı artmış, 
fiziki olarak 
büyümüş... 
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Bilge Ata’nın 
Anlattıkları

8. yüzyılın ilk yarısında taşa 
yazılıp dikilen ve bugünkü 
Moğolistan’da Orhun 
Vadisi’nde bulunan Orhun 
Yazıtları ile Bayn Çokto’daki 
Tonyukuk Yazıtları, Türk tarih 
ve kültürünün bilinen en eski 
anıtlarını oluşturuyor. Türkiye’de 
hemen herkesin sadece isim 
olarak bildiği, ders kitaplarında 
özet olarak geçilen, bir-
iki cümleden hareketle 
üzerinde efsaneler inşa edilen 
yazıtlar, uzak tarihimizin 
övünçle bahsettiğimiz ama 
tanımadığımız bölümlerinden 
birini yansıtıyor.

Uzun yıllar NTV’de “Zaman 
Yolcusu” adıyla bir tarih ve 
kültür belgeseli hazırlayan 
Ahmet Yeşiltepe, yakın 
dönemde “Kadim Türkler”in 
izini sürmeye başladı. Artık 
bir seriye dönüşen belgesel 
yapımın son bölümleri Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) tarafından Orta Asya’da 
yürütülen arkeolojik kazı ve 
keşifler hakkındaydı. 

Ahmet Yeşiltepe bu 
çerçevede, özellikle Bayn 
Çokto Vadisi’ndeki arkeolojik 
kazı çalışmalarını ve Tonyukuk 
Yazıtları araştırmalarını 
yerinde izledi. Kulaktan 
dolma, internetten toplama 
yetersiz bilgi kırıntıları yerine 
sağlam, güvenilir ve ideolojik 
sapmalardan uzak akademik 
araştırmaların sonuçlarını 
derledi. Bunları belgeselinde 
aktarırken, izlenimlerini daha 
detaylı biçimde ve aktüel 
tanıklığa dayanan ama bilimsel 
esaslardan uzaklaşmayan bir 
üslup ile dergimiz için kaleme 
aldı. 

Ahmet Yeşiltepe’nin 
Moğolistan’daki Tonyukuk 
Yazıtları keşif gezisini, onun 
deyimiyle, “Şimdi köklere 
dönme zamanı..!”, diyerek 
okumaya başlıyoruz. O
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730’ların başlarında Köktürkler, uçsuz bucaksız steplerin ortasında, 
kendi tarihlerini, kültürlerini, dillerini toprağa sapladılar. Bu taş kök-
lerden, sonraki büyük devletler, medeniyetler doğdu. Bilge Kağan, 
Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtları: Efsaneden gerçeğe Türklerin baş-
langıç koordinatları... 

Bilge Ata’nın Anlattıkları
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Bozkırın ortasındaki yalnızlık, savunmasızlık 
demekti. Ötüken ormanında güçlenen Gök-
türkler artık aşiret kavgalarına son verip birlik 
oldular, Kutluk Kağan önderliğinde 682 yılında 
ikinci kez ili yani devletlerini kurdular. Kutluk 
Kağan, ilini yeniden derlediği, halkını bir araya 
getirdiği için İlteriş olarak da anıldı. Bozkırda 
birlik olmak, güçlü olmak demekti. Tonyukuk,  
İlteriş’e ve o öldükten sonra yerine geçen kar-
deşi Kapgan Kağan’a danışman vezir olarak 
hizmet etti. Basiretli, deneyimli ve devlet yöne-
timinde çok etkili bir figürdü.

Kapgan Kağan’ın bir suikast sonucu öldürül-
mesi üzerine oğlu İnel, kendini kağan ilan etti. 
Bu dönemde Tonyukuk etkinliğini yitirdi. Ancak 
İnel tek başına “bodun”u, boyları bir arada 
tutamadı  ve kısa sürede huzursuzluklara yol 
açtı. Nihayet, 716 yılında Bilge Kağan, karde-
şi Kül Tigin’in askerî desteğiyle İnel’i devirdi ve 
Göktürklerin kağanı oldu. İki kardeşin, Bilge ve 
Kül Tigin’in taht kavgasına tutuşmadan devleti 
birlikte yönetmesi, aslında tarihte ender görü-
len bir durumdu.

Bilge Kağan’ın ilk icraatlarından biri, kayınpe-
deri Tonyukuk’u yeniden devlet yönetimine ge-
tirmesi oldu.

Türk kültür ve tarihinin en eski anıtları, “Türk” 
sözcüğünün geçtiği ilk Türkçe metinler olan 
Tonyukuk yazıtları ve külliyesi bilimsel bir yak-
laşımla yeniden ele alınıyor. TİKA’nın desteğiyle 
başlatılan arkeolojik kazıları Prof. Ahmet Taşağıl 
başkanlığında Türk ve Moğol arkeolog, tarihçi 
ve sanat tarihçilerinden oluşan bir heyet yürü-
tüyor.

Ahmet Taşağıl Türk tarihinin en az bilinen dö-
nemlerini Çin yıllıklarından okuyup araştıran bir 
bilim adamı. Bir arkeolog olmamasına rağmen 
Profesör Taşağıl, Bayn Çokto Vadisi’ndeki kazı-
lara farklı bir perspektif kazandıracağına inanı-
yor. Ona göre yeni keşifler için artık tarihçi gö-
züne ihtiyaç var. Prof. Taşağıl’ın bu bölgedeki ilk 
tespitlerinden biri, Tonyukuk için inşa edilmiş 
yapı kompleksinin mimarisine ilişkin. Burası 
Türklerin türbe geleneğini başlatan örnekler-
den biri, hatta ilk model olabilir. Ve buradan 
hareketle, Tonyukuk külliyesini doğru biçimde 
değerlendirmek Moğolistan coğrafyasında 
önemli keşiflere yolaçabilir.

Ahmet Taşağıl’ın sözünü ettiği yeni açılımlar 
için ne yazık ki 200 senedir bekliyoruz. Çünkü 
Orta Asya’daki Türk Yazıtları’nın keşfinden bu 
yana yapılan araştırmalar kısıtlı sayıda kaldı. 
Ama taşlar üzerindeki yazıların okunması el-
bette en önemli aşamaydı.

Türk kültür 
ve tarihinin 

en eski 
anıtları, “Türk” 

sözcüğünün 
geçtiği ilk 

Türkçe 
metinler olan 

Tonyukuk 
yazıtları ve 

külliyesi 
bilimsel bir 
yaklaşımla 

yeniden ele 
alınıyor.
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Bozkırın ortasında, sarı-yeşil bir denizin içinde 
“âdeta” kıyıdan uzaklaşıyorum. Kıyıda iki dev 
taş anıt duruyor. Uzaklaştıkça noktaya dönü-
şüyorlar. Farkediyorum ki, önümde duran kırık 
balbal taşlarının izini takip etmişim. Bu taşlar 
Orta Asya şamanlarının yadigarları. Günümüz-
de yaygın olmasa da binlerce yıllık bir gelenek; 
ölenin ardından öte dünyada ona hizmet ede-
cek kişileri simgeliyorlar. Aralarında savaşlarda 
öldürdüğü düşmanları da var. Bir buçuk kilo-
metre uzunluğunda doğuya doğru uzanan bu 
balbal zincirinde 289 taş tespit edilmiş. Bu böl-
ge, içinde kutlu kişilerin yattığı gömütlerin de 
bulunduğu aslında büyük bir mezarlık.

Sonra, arkama dönüp ufukta noktalaşmış o 
iki dikili taşa yeniden bakıyorum; burası, Gök-
türklerin ikinci kez devlet kurduğunda kağan-
lara yol göstermiş bilge bir devlet adamı, vezir 
Tonyukuk’un kendi adına diktirdiği yazıtların 
bulunduğu yer. Araştırmacılara göre, içinde 
temsili kabrin yeraldığı bir külliye. Burası, 
Göktürklerin ikinci kez devlet kurduğunda 
kağanlara yol göstermiş bilge bir devlet ada-
mının, vezir Tonyukuk’un kendi adına diktir-
diği yazıtların bulunduğu yer. Araştırmacılara 
göre, içinde temsilî kabrin yer aldığı bir kül-
liye. Külliyenin ortasında ise iki adet dikili taş 
yazıt. 

Türk adının geçtiği ilk metinler olan bu yazıtlar 
1300 yıldır bozkırın ortasında duruyorlar. Do-
ğanın, insanın, hayvanın tahribatına karşı hâlâ 
dimdik ayaktalar. Geçmişten günümüze gön-
derilmiş mektuplar gibi “kendi yazdığı tarihi 
tekrarlayan” nesillere uyarılarda bulunuyor, yol 
gösteriyorlar. 

Bu taşları görmek için Türkiye’den buraya 6 
bin kilometreden fazla yol yapmak gerekiyor... 
Başkent Ulan Batur’un 65 kilometre güneydo-
ğusunda; kömür madeninde çalışmak üzere 
bölgeye getirilen Kazakların yaşadığı Nalayh 
kasabasının yakınlarındayım. Bozkırın ücra 
noktalarından birinde... Anıtsal yazıtların bu-
lunduğu noktadan epey uzaklaşmışım. An-
lıyorum ki her iki metrede bir dikilmiş balbal 
görünümlü küçük taşlar beni bozkır denizinin 
ortasına taşımış. Ufka bakıyorum, ne bir yük-
selti, ne bir engebe... Ne hayvan ne insan... Ne 
ev ne çadır... Hiçlik ve sonsuzluk hissi bu boz-
kırın ruhunu en iyi anlatan sözcükler ve ağır bir 
sessizlik... Ortasında Tonyukuk’un öyküsü.

Aniden, gökyüzünden gelen bir uğultu sessiz-
liğin huzur veren örtüsünü kaldırıyor. Uğultu 
kısa sürede kendisini tanıtıyor; bir helikopter. 
Elimi güneşe siper edip kafamı kaldırdığımda 
tepemde daireler çizen demir kuşun içinde-
kilerini seçebiliyorum. Aklıma birden Alfred 
Hitchcock’un “North by Northwest” (Gizli Teş-
kilat) filminde Cary Grant’in tarlada bir uçak 

tarafından kovalanma sahnesi geliyor. Sak-
lanacak hiçbir yerinizin olmaması, bozkırın  
ortasındaki savunmasızlık hali gerçek bir en-
dişe kaynağı. Helikopterin neden başımın üs-
tünde uçtuğu, beni burada nasıl bulduğu hak-
kında en ufak fikrim yok. Film sahnesini silip 
yerine, okyanusun ortasında yardım bekleyen 
kazazede görüntüsünü koyuyorum; bu daha 
rahatlatıcı!  Çok geçmeden helikopter, turunu 
tamamlayıp geldiği yöne doğru gidiyor. Bu bir 
muamma. Bozkırda yine tek başımayım. Tıpkı 
1300 yıl önce buraya dikilmiş taşlar gibi...

Üzerinde yürüdüğüm toprağın ufuk çizgisine 
kadar genişlemesi, daha önce hiç rastlamadı-
ğım bir resim. Moğolistan bozkırları yön duy-
gunuzu köreltiyor, kaybolmuşlukla birlikte tu-
haf bir baş dönmesine yol açıyor. Kısacık otlar, 
bodur çalı ve çakırdikenleri ile kıraç toprağın 
verdiği kahverengi monotonluk. Çok az enge-
beyle karşılaştığınız bu sessizlik okyanusu yılın 
önemli bir bölümü kar beyazlığına bürünüyor. 
Bir süre için bozkıra kahverengi monotonluk 
hakim olsa da, nihayet Haziran ayında buralara 
bahar geliyor.

Artık otların boy verdiği, bozkırların devasa ot-
laklara dönüştüğü bir döneme giriyoruz.

Bozkır imparatorlukları da işte böyle zaman-
larda kuruldular. Daha fazla otlak, daha fazla 
hayvan, daha fazla güç için aşiretler birlik olup 
dünya tarihinin akışını değiştirdiler. Hunlar, 
Göktürkler, Uygurlar ve elbette Cengiz Han ile 
ardılları, tarih sahnesine bozkırların yeşerdiği 
zamanlarda çıktılar. Ve Göktürkler tarihlerini bu 
bozkırdaki taşlara yazdılar.

Türk adının 
geçtiği ilk 
metinler 
olan Vezir 
Tonyukuk’un  
adına diktirdiği 
yazıtlar 1300 
yıldır bozkırın 
ortasında 
duruyor. 
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Çin kaynakları 
Tonyukuk 

için, “Her şeyi 
enine boyuna 

düşünen bir 
stratejisttir, 

yaşlı olmasına 
rağmen 
ataklığı 

ve zekası 
ile etrafa 

kıvılcımlar 
saçar” diyor. 

olağanüstü bir bilgiye, atalarından kendilerine 
gönderilmiş kadim mesajlara ulaşmış oldular.

Bugün Orta Asya’da Altaylardan Gobi Çölü’nün 
en ücra köşesine kadar karşımıza çıkan yazıt-
larda çoğunlukla Göktürklerin kullandığı 38 
harfli yazı sistemini görüyoruz. 4 tanesi ünlü 
34’ü ünsüz işaretten oluşan sistemde, aslın-
da daha fazla sesli harf bulunuyor. Ama bu tür 
harfler, önündeki ya da arkasındaki ünsüzlerle 
kaynaşıp iki işaretle gösteriliyor, yani; birleşik 
harfe dönüşüyor. Sözcükler, aralarına üst üste 
iki nokta konularak ayrı yazılıyor. Bunun dışın-
da noktalama işareti kullanılmıyor. Harfler ge-
nellikle sağdan sola dizilmekle birlikte, anıtlar-
daki gibi yukarıdan aşağıya doğru yazıldığı da 
oluyor. Çoğu uzmana göre, Göktürk ya da Or-
hun Yazısı’nın kurallarını öğrenmek kolay, hatta 
basit bulmacaları sevenler için çok keyifli.

Bilge Tonyukuk ... Devlet adamı özellikleriyle 
Türk tarihinde müstesna bir yere sahip. Onun 
öyküsü günümüz devlet adamlarına, siyasetçi 
ve bürokratlarına derslerle dolu. Çoğu tarihçi-
ye göre, doğru bildiğini söylemekten kaçınma-
yan, saygı ve sadakatine rağmen kağanlarına 
eksiklerini ve hatalarını dile getirmekten çekin-
meyen gerçek bir bilge.

Çin kaynakları Tonyukuk için, “Her şeyi eni-
ne boyuna düşünen bir stratejisttir, yaşlı ol-
masına rağmen ataklığı ve zekası ile etrafa 
kıvılcımlar saçar.” diyor. Çoğu tarihçiye göre, 
Tonyukuk’un, yerleşik yaşam fikrine karşı çıkışı 
ve göçbelik stratejisini savunması Göktürkle-
rin Çin hakimiyetine girmesini geciktiriyor. Bil-
ge Kağan’ın Budizme olan ilgisini de eleştiren 
Tonyukuk, bu konuda dikkat çekici uyarılarda 
bulunuyor. Tonyukuk’un, dönemin Türkçesine 
hakimiyeti, diğer yazıtlarda görmediğimiz ata-
sözleri ve deyimleri kullanması, eğitim ve kültür 
düzeyinin yüksekliği hakkında bize fikir veriyor. 
İşte yazıtlardaki aktarımlardan bazıları;  

“Uykularını süngüyle açtık. Kağan ve askerleri 
toplandı. Savaştık. Mızrakladık. Kağanı öldür-
dük. Halkı İlteriş’e tâbi oldu. Kögmen dağlarını 
aşarak döndük.” 

“Orduyu topladık. Altay dağlarını aşarak, İrtiş 
ırmağını geçerek geldik. Tanrı, Umay ve kutsal 
yer-su bizim yanımızda. Çoklar diye niye kor-
kalım, azız diye niye çekinelim. Hücum ede-
lim!”

“Şunu bil ki, gece uyumadan gündüz oturma-
dan, kızıl kanımı akıtarak, kara terimi dökerek 
devletime, kağanıma hizmet ettim.”

Tonyukuk’un, merkezinde Orhun Vadisi’nin 
bulunduğu ve bir zamanlar ormanlarla çevre-

lenmiş Ötüken’den doğudaki Bayn Çokto’ya 
gelişi hakkında farklı görüşler var. Bazı tarihçi-
ler bunun bir gözden düşme sonucu “sürgün 
niteliğinde baba ocağına geri dönüş”olarak ni-
telerken, bazıları da bunu “ömrünün son yılla-
rında kendisine atalar yurdunda yer edinmek” 
amacıyla yapılmış bir yolculuk olarak değer-
lendiriyor.

Elimdeki notları incelerken Fransız tarihçi ve 
Türkolog Jean-Paul Roux’nun ilginç bir tespiti 
dikkatimi çekiyor. Roux’ya göre Tonyukuk ke-
limesi, “giysisi yağlı” anlamına geliyor. O dö-
nemde, lekeli bir giysi zenginlik ve cömertlik 
belirtisiymiş! Bir an için Tonyukuk’u yağlı giy-
sileriyle gözümde canlandırmaya çalışıyorum. 
Bozkır imparatorluklarında göçer aşiretler ta-
rımsal faaliyetten çok hayvancılıkla uğraşıyor-
lardı, bu yüzden günlük beslenmenin temelini 
hayvansal gıdalar oluşturuyordu. Avcı ve top-
layıcı gelenek hayatın eksenindeydi. Kurulan 
sofralarda yağlı etlerin mönüdeki en sevilen ye-
meklerin başında geldiğini ama kolaylıkla bu-
lunamadığını unutmamalı. Belli ki Tonyukuk’un 
sofrası her daim zengin ve iştah açıcıydı. O
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İlk defa 1721 yılında, Türkoloji literatüründe 
Yenisey Yazıtları olarak adlandırılacak yazıtlar 
keşfedildi. 1889’da ise Rusya Bilimler Akade-
misi Orhun Vadisi’ndeki yazıt taşları buldu. Bi-
linmeyen zamanlardan günümüze gönderilmiş 
gibi bozkırın ortasında duran, hangi kültüre ait 
olduğu anlaşılamayan taşlar tarihçiler, arkeo-
loglar ve dil bilimciler arasında büyük merak 
uyandırdı. Üzerindeki yazılar İskandinav halk-
larının kadim yazı sistemi runik yazıya form 
olarak benzediği için Fin Arkeoloji Derneği ile 
İsveç ve Danimarkalı araştırmacılar da anıtsal 
taşlar için Moğolistan’a keşif gezisi düzenledi.

Ruslar, Çinliler, İskandivav ülkelerinden Orta 
Asya’ya koşup gelen sayısız biliminsanı... Ama 
bu anıtsal görünümlü yazılı taşların sahiplerinin 
Türkler olduğu çok geçmeden anlaşıldı. 

Alman asıllı Rus dilbilimci Wilhelm Radloff ile 
Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen yazıt-
larda kullanılan alfabeyi hemen hemen aynı 

dönemde çözmeyi başardılar. 15 Aralık 1893’te 
bu yazıtların Türklere ait olduğu duyuruldu. Şif-
reyi açan, ilk okunan sözcük ise; “Tengri” idi, 
yani TANRI.

1897’de Ulan Batur’un güneyinde araştırma-
lar yapan Rus botanikçi Yelizaveta Klements 
tesadüf eseri Tonyukuk yazıtlarını keşfetti. Bu-
radaki mesajların okunmasıyla, yaklaşık 500 
kilometre uzakta olmasına rağmen bu anıtsal 
taşlar Orhun Vadisi’nde bulunan Bilge Kağan 
ve Kül Tigin’e ait taş yazıtlarla birlikte anılmaya 
başladı. Vilhelm Thomsen daha sonra Göktürk 
harflerinin deşifresi ile taşlardaki içeriği akta-
ran “Orhun Yazıtları” isimli kitabını, doğu bi-
limciler kongresinde ünlü yazar Ahmet Midhat 
Efendi’ye armağan etti. Keşif ve yazıtların içeri-
ği hakkında ilk detaylı haber, bu kitaptan alıntı-
lar yapılarak 20 Ağustos 1897’de İkdam gaze-
tesinde “En Eski Türk Yazısı Bulundu” başlığıyla 
yayımlandı. Türkler böylece, köklerine ilişkin 

İlk defa 
1721 yılında, 
Türkoloji 
literatüründe 
Yenisey 
Yazıtları olarak 
adlandırılacak 
yazıtlar 
keşfedildi. 
1889’da ise 
Rusya Bilimler 
Akademisi 
Orhun 
Vadisi’ndeki 
yazıt taşları 
buldu. 
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Türk tarihinin 
“kendi 

kaleminden 
çıkan” ilk yazılı 

kaynakları, 
sembolden 

öte “kök” 
değer taşıyan 

bu anıtsal 
nitelikli taşlar 

tıpkı Orhun 
Vadisi’nde 

olduğu gibi 
burada da bir 

müze inşa 
edilerek artık 

koruma altına 
alınacaklar.

Bilge Kağan müthiş bir coşkuyla yaptıklarını 
halkına, belki de atalarına anlatıp hesap verir-
ken, Tonyukuk daha ince bir duygusallık içeri-
sinde başlarına gelenleri sanki, “bunlar da  ge-
çer” edasıyla anlatıyor...

İlteriş döneminde Çin’le 17, Kıtaylar’la 7, Oğuz 
boyuyla 5 kez savaştıklarını aktarırken, Kağa-
nın yiğitliğini dile getiriyor, ama akıl hocasının 
kendisi olduğunu söylemeden de edemiyor. 
Her iki taşta toplam 62 satırı bulan yazıtta Kül 
Tigin’in adının hiç anılmaması, Bilge Kağan’dan 
ise yalnızca iki kez bahsedilmesi belki de bazı 
kırgınlıkların sonucu.

Tonyukuk Yazıtları’nın bulunduğu bölgeye TİKA 
tarafından yaptırılan karayolu kadim taşlara 
ulaşımı kolaylaştırmış. Ama şimdi daha önemli 
bir inşaat hazırlığı var. Türk tarihinin “kendi kale-
minden çıkan” ilk yazılı kaynakları, sembolden 
öte “kök” değer taşıyan bu anıtsal nitelikli taş-
lar tıpkı Orhun Vadisi’nde olduğu gibi burada 
da bir müze inşa edilerek artık koruma altına 
alınacaklar.

Yine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
TİKA’nın desteğiyle inşa edilecek müze, en 
açık ifadesiyle; atasına ve öz kimliğine sahip 
çıkan bir ulusun eseri olacak. 

Moğolisan, Güney Sibirya ve Dağlık Altay böl-
gesinde yoğun olarak görülen taş yazıtların 
keşfi ile kadim Türk tarihi hakkında daha fazla 
bilgi sahibi olabileceğiz. Yazıtlar ve Tonyukuk 
mezar külliyesi gibi yapılarda ele geçen bu-
luntular bize nereden geldiğimizi, atalarımızın 
nasıl bir geçmişe, sosyal arka plana, kültür ve 

sanat hayatına sahip olduğunu daha iyi anlata-
cak. Yani, kadim tarihimizi artık Çin, Bizans ya 
da Arap kaynaklarının yanında kendi kaynakla-
rımızdan okuma imkanı bulacağız. Bu yüzden, 
Altaylar ve Moğolistan’daki bilimsel arayış, ar-
keolojik keşif serüveni merakla, dikkatle takip 
edilmesi gereken bir süreç.
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Bozkır coğrafyasında sürülere otlak bulmak, 
zaten zorlu bir iklim ve arazide yaşam müca-
delesi veren göçerler için hayati önem taşıyan 
bir meseleydi. Bu yüzden Bozkır’da akraba 
topluluklar arasında sık sık çatışmalar yaşa-
nıyordu. Göçülen mesafenin uzunluğu, kış-
lak alanların kolay bulunmaması, otlaklar için 
mücadele verilmesi bozkır hayatının olağan 
konularıydı. Ama bu hayatın zorluk derecesini 
arttıran bir de “dış düşmanlar” gerçeği vardı. 
Bu yüzden bozkırda yaşayan akraba halkların 
muhakkak uzlaşı içine yaşamaları gerekiyordu. 
Keza, ilk bozkır imparatorluklarının doğuşu da 
bu uzlaşma sayesinde oldu.

Bozkırın en güçlü devletlerinden biri olarak 
tarihe geçen Göktürklerin amansız düşman-
ları Çinlilerdi. Çin’i yönetenler için kuzeyde, 
giderek güçlenen bozkır kavimleri, yani Türk-
ler asi topluluklardı. Tarihin kimi dönemlerinde 
Türkler Çin’i yöneten sınıflar içerisine girdiler ve 
öyle etkili oldular ki, Çinliler de zamanla bozkır 

adetlerini uygulayıp, hatta giysilerini kullanma-
ya başladılar. Tonyukuk’un başını çektiği büyük 
bir grup Çin ile ilişkilerde her zaman temkinli, 
hatta askeri yönden atak bir siyaset izlemeyi 
tercih etti. Ama onun öğüt ve uyarıları bir süre 
sonra unutuldu. Bu yüzden bazı Türk topluluk-
ları Çin’in içerisinde asimile oldular.

Tonyukuk’un, adına diktirdiği 4 cepheli iki gra-
nit taştan biri 2 metre 43 santim, diğeri 2 metre 
17 santim yüksekliğinde. Türk adının 20 defa 
geçtiği bu yazıtlarda, 13 defa Oğuz ve Çin, 7 
defa da Tanrı sözcüğünü okuyoruz.

Tonyukuk, gelecek kuşaklara miras bıraktığı 
görüşlerini granit taşlara kazdırırken, olması 
gerekenleri ama olamayanları anlatmış, işlerin 
nasıl bozulduğunu ve daha sonra nasıl düzel-
tilebileceğini dingin bir üslup içerisinde öğüt-
lemiş. Sanki hafifçe gülümsüyor bazı yerlerde. 
İfade tarzı ile kelimelerin arkasına geçiyor, ken-
di rolünü öne çıkarmıyor.

Tonyukuk’un 
başını çektiği 
büyük bir 
grup Çin ile 
ilişkilerde 
her zaman 
temkinli, 
hatta askeri 
yönden atak 
bir siyaset 
izlemeyi tercih 
etti. Ama 
onun öğüt ve 
uyarıları bir 
süre sonra 
unutuldu. 
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Uzun yıllar durgunluk dönemine giren Türk güreşini 
kazandığı şampiyonluklarla daha da ileri taşıyan, dün-
ya güreş literatürüne adını “Türk Tankı” olarak yazdıran 
Millî kahraman, bir Anadolu delikanlısı Mahmut Demir…

13 yıllık güreş hayatı boyunca 1 Olimpiyat, 3 Dünya, 5 
Avrupa, 15 Türkiye, 1 Akdeniz, 1 Balkan ve 1 de Cihan 
Şampiyonluğuna ulaşan Mahmut Demir, Türkiye’nin 
olduğu kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de gurur 
kaynağı.  

Nisan 2015’te coşkuyla kutladığımız 40. yıl etkinliklerin-
de bizleri yalnız bırakmayan Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi mezunu,  bu cüsseli ve başarılı güreşçiyi gö-
zümüzden kaçırmak istemedik. Amasya’daki ofisinde 
bizleri ağırlayan şampiyon güreşçi ile beğeneceğinizi 
umduğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sıcak bir 
karşılamanın ardından söyleşimize başladık: 

Röportaj - Öğr. Gör. Mürsel Kan,  Sinan Akdoğan      Fotoğraf - Tayfun Sokul
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Mezundan

Kazanılabilecek 
Tüm Madalyaları Toplayan 
Dev Adam

MAHMUT 
DEMİR
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Kazanırsam kahraman, kaybedersem 
vatan haini ilan ederler

SA: Mahmut Bey spor kariyerinizde sizi en 
çok etkileyen ve iz bırakan olay nedir?

Spor kariyerimde çok şey var tabii. Mesela 
benim için dönüm noktalarından birisi şudur; 
1957 yılından 1994 yılına kadar Serbest Güreş 
Millî Takımı takım hâlinde hiç dünya şampiyonu 
olamamış. 1994’te İstanbul’da Dünya Şam-
piyonası var. Öyle bir pozisyon geliyor ki ben 
şampiyon olursam Türk Güreş Millî Takımı ola-
rak da şampiyon oluyoruz. Bizim Millî Takımı-
mızın teknik direktörü Yakup Topuz Hocam’la 
göz göze geldik ve müsabakaya on dakika var. 
Normalde ben müsabakaya yakın sürelerde 
kimseyle görüşmem. Gözüme baktı, ben de 
Hocam bir sıkıntı mı var dedim, hayır, hayır bir 
sıkıntı yok dedi. Ben de yok dedim, bir şey var. 
Madem çok ısrar ediyorsun söyleyeyim dedi. 
“Sen şampiyon olursan biz Rusları geçiyo-
ruz. 37 yıl aradan sonra takım hâlinde dünya 
şampiyonu olacağız.” dedi.  “Eee, ben 
yenilirsem.” dedim, “Sen yenilirsen hem 
takım şampiyon olamıyor hem de sen 
şampiyon olamıyorsun.” dedi. Şimdi de-
dim en son müsabaka bende bittiği için 
kazanırsam kahraman, kaybedersem 
vatan haini ilan ederler... Hocam da “Ya 
ben demem de belki diyenler olur.” dedi. 
Peki dedik, Allah büyüktür. Müsabaka-
nın son üç saniyesinde Amerikalı spor-
cudan puan aldım ve müsabaka bitti. Bu 
mutluluğu da öyle yaşamış olduk. 

İkinci olarak unutamadığım olay da son 
müsabakamda yani Amerika, Atlanta’daki 
Olimpiyat Oyunlarında final maçından son-
radır. İşte basın mensupları sordular “Neden 
çok duygulandınız?” diye. Kürsüye çıktık bir 
tarafımda ABD’nin yani süper gücün bir spor-
cusu, diğer tarafımda yine bir süper güç olarak 
kabul edilen Rusya’nın sporcusu ve ortada 
Türk sporcusu. Bunu kelimelerle anlatmak, 
duygulara dökmek dünyanın en zor işi. İşte 
laf, söz bulamıyorsunuz orada, bu sefer duy-
gu patlaması oluyor ve kontrolsüz bir şekilde 
ağlıyorsunuz...

Spor barış ve kardeşlik köprüsüdür

SA: 1996 Atlanta’da final maçının 
bitiminde maçı yöneten Yunan hakemin 
emekli olup maçta kullandığı düdüğü 
boynunuza asması, kenar hakeminin de 
aynı şekilde davranması özel bir hatıraydı 
galiba…

O müsabakada hediye edilen düdük hâlen du-
ruyor, onu saklıyorum.

SA: Ha evet onu soracaktım…

Yani onu ben tam olarak anlamadım ama…Ya 
hakemin emekliliği bize denk geldi veya aca-
ba dedim şampiyon bir sporcu bırakınca ha-
kemde mi bırakmak durumunda kalıyor diye… 
Onu tabii tam olarak sorup öğrenemedim. 
Ama öyle ya da böyle hakem de hakemliği 
bırakmış oldu, ben de güreşi bırakmış oldum. 
Bir de o jesti yapan hakem yıllardır düşman 
gördüğümüz bir ülkenin vatandaşı, bir  Yunan 
yani. Demek ki biz her zaman söylüyoruz spor 
ülkeler arasında barış, kardeşlik köprüsüdür. 
Yunan hakem de bu jestiyle bu sözün doğru-
luğunu kanıtlamıştır... 

Bir de İstanbul’daki müsabakada bizim Ameri-
kalının üzerinde biten bir pozisyonumuz vardı. 
Tam rakibin üzerindeyken müsabaka bitti. Ben 
de gayriihtiyari üstündeyken kollarımı kaldı-
rıyorum. İçerde yapılan basın toplantısında 
Amerikalı gazeteci “Bizim sporcunun sırtına 
oturdunuz ayıp değil mi?” dedi. 

Ben de dedim ki “Siz 70 yıldır Türk ve İslam 
âleminin sırtında oturuyorsunuz, şimdi 
anlayın bakalım sırtta oturmak nasıl-
mış!” ve basın toplantısı bitti. 

Tabii bunlar sporun güzel şeyleri, güzel 
hatıralar kalıyor. O anı da tesadüf bir 
Amerikalı gazeteci fotoğraflamıştı. 

1996 Atlanta 
Olimpiyat 

Oyunlarında 
Mahmut 

Demir 
şampiyon 

oldu; güreşi 
bıraktı;  

Yunan orta 
hakemi ve 

kenar hakemi 
emekli oldu.   
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Mezundan

Bu millet 
güreşte 
mağlubiyeti 
asla kabul 
etmez.

SA: Mahmut Bey, öncelikle röportaj 
talebimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür 
ediyoruz... Söyleşimize klasik bir soru ile 
başlayalım: Spor hayatınıza nerede ve 
nasıl başladınız?

1969’da Amasya’nın Suluova ilçesinin Dere-
köyü’nde doğdum. Güreşçi ve sporcu bir aile-
den geliyorum. Başta dedelerim olmak üzere 
amcalarım, dayılarım hepsi güreş sporuyla uğ-
raşmış insanlar. Doğduğumuz günden itibaren 
biz aslında güreşe başlamış durumdayız; çün-
kü hep güreşçi olsun şampiyon olsun diye bizi 
severek büyütmüşler. Ama mindere ilk ayak 
bastığımız yıl 1983; yani 13-14 yaşında oldu-
ğumuz bir dönemde. Önce Amasya, ilerleyen 
yıllarda yıldızlarda, Türkiye Şampiyonalarında 
derece yaparak başladığım bir spor hayatım 
var. Spora başlama yaşı ve bitirme yaşı en kısa 
olan sporculardan biri benim. Yani 13 yıl süren 
bir spor hayatım var... Bu her zaman rast geli-
nen bir şey değildir.  13 yılda bir spor branşın-
da uluslararası arenada kazanılması gereken 
ne kadar şampiyonluk varsa hepsini kazanıp 
sporu bırakmış olduk.

Güreşçiler her zaman hatırlanır

SA: Neden güreş? Futbol ya da başka bir 
spor değil? Zira para onlarda var…

Birisi parayı sevmiyorum doğru bir cevap ol-
maz. Ama güreş bizim ata sporumuz. Bir de 

daha önce söylediğim gibi ailedeki herkes 
güreşle uğraşıyor. Spor akademisi mezunu ol-
duğumuz için diğer branşlara yabancı değiliz. 
Herhalde genetik olarak ve fiziki gelişim bakı-
mından güreşe daha yatkınız. 

Diğer branşlarla karşılaştırdığınızda güreşte 
çok para kazanamazsınız ama elli yıl önce ya-
şamış, başarılı olmuş tüm güreşçileri hatırlar-
sınız. Mesela bir  Yaşar Doğu’yu sorduğunuz 
zaman, o dönemi hiç bilmeyen bir kişi bile 
Yaşar Doğu’nun varlığını bilir. Yüzyıl önceki ci-
han pehlivanı Kara Ahmet’i, Koca Yusuf’u bilir. 
Onun için belki son yıllarda güreş, popülarite-
sini kaybetmiş gibi görünse de diğer branşlar-
da mağlubiyeti kabul eden bu millet güreşte 
mağlubiyeti asla kabul etmez. Hatta öyledir 
ki her yıl geleneksel yapılan tarihî Kırkpınar 
güreşlerini bile yediden yetmişe herkes izler. 
Onun için biz her şeye para manasında değil, 
manevi anlamda bakıyoruz... 

Serbest güreşte hayatta kalan beş Olimpiyat 
şampiyonundan biri benim. Belki futbol da 
oynayıp Türkiye’deki liglerde para kazanabilir-
dik ama iki yüz ülkenin katılımının sağlandığı 
olimpiyatlarda asla bir şampiyonluk göremez-
dik... Her şey para değil... Belki trilyonlarımız 
yok ama çocuklarımıza, ülkemize, milletimize 
gururla bırakabileceğimiz, onların bizi yarın gu-
rurla anabilecekleri şampiyonluklarımız var. 
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Doğu’nun 
ekolünü 

Türkiye’de 
en fazla 

yaşatanlardan 
birisi benim 
hatta bunda 

da iddialıyım, 
bunda da 

şampiyonluğun 
bende olduğunu 

düşünüyorum. 

Mersinli Ahmetler, Kırkpınar’daki başpehlivan-
lar yani bir sürü güreşçinin resimleriyle büyü-
düm. Sporu bıraktıktan sonra Yaşar Doğu’nun 
yöneticilik ve idarecilik yaptığını duyardım, do-
layısıyla Yaşar Doğu’nun ekolünü Türkiye’de en 
fazla yaşatanlardan birisi benim hatta bunda 
da iddialıyım, bunda da şampiyonluğun bende 
olduğunu düşünüyorum. Yani ben sporu bırak-
tıktan sonra köşeye çekilmedim ve yahut tica-
rette kendi kabuğuna çekilen birisi olmadım. 
Başında bulunduğum kurumların bünyesinde 
güreş kulübü kurduk, futbol, atletizm ve diğer 
branşlarda da faaliyet gösterdik. Güreşte me-
sela 5 yıl üst üste şampiyon oldu bizim takı-
mımız.

Anadolu’da ilk defa Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Şampiyonası Düzenledik

SA: Yeri gelmişken sormak isteriz; 
Amasya Şekerspor kuruldu, bunun nasıl 
yansımaları oldu Türk güreşi açısından?

Tabii o dönemde Türk Güreş Millî Takımının 
yüzde sekseni bizim sporculardan oluşuyor-
du. Daha sonra 2006 yılında Anadolu’da ilk 
defa Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası 
düzenledik, Türkiye 1. Lig Şampiyonu olarak 
bu hak da bize aitti. Normalde böyle büyük 
organizasyonları Uluslararası Dünya Güreş 
Federasyonları Birliği küçük ilçe ve beldelere 
vermez. Eksik olmasınlar dönemin FILA (Dün-
ya Güreş Federasyonları Birliği) Başkanı bu 
şampiyonayı Amasya Suluova’ya yani benim 
doğup büyüdüğüm ilçeye verdiler. Gerçi çok 
da güzel oldu, bir açık stadyumda bulunabi-

lecek sayıda seyirciden daha fazla seyirci var-
dı, 25 bin seyirciyle yaptık bu organizasyonu. 
Salonun kapasitesi küçük olduğu için sine-
vizyonlarla dışarıya yansıttık müsabakaları. Ve 
bunun yanında bizim bünyemizde spor yapan 
çocuklarımız gençlerde, ümitlerde, büyüklerde 
Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları kazandılar. 
Hatta Olimpiyat Şampiyonu olan Ramazan 
Şahin’i son dakikada başka bir kulüp bizden 
zorunlu olarak transfer etmek durumunda kal-
masaydı Olimpiyat şampiyonu benim spor-
cularımdan çıkacaktı. Tabii bizim ülkemize 
kazandırılmış olması önemli her şeyden önce. 
Dolayısıyla bunun için de bir altyapı çalışması 
yaptık... Şu anda benim bıraktığım yerden o 
güreş minderleri üzerinde güreşçiler, tekvan-
docular ve judocular spora devam ediyorlar. O 
salonlara elimden gelen desteği veriyorum ve 
güreşten kopmuş değilim. Çünkü bilgi birikimi-
mizi, enerjimizi, tecrübemizi neyi aktarabilirsek 
kendimi mutlu bahtiyar hissediyorum. Bu bilgi 
benimle toprağa gittiği zaman bir kıymeti ol-
mayacak. Onu insanlarla, sporcularımızla pay-
laştığımız zaman bir değer taşıyor.

Gençlere öğütler

Bunun dışında üniversitelerde seminerler, kon-
feranslar ve söyleşilere katılıyorum. Mesela git-
tiğimiz bir üniversitede genç bir kızımız psikolo-
jik olarak intihar etme durumuna kadar gelmiş, 
bunalmış. Ben onları azim, hırs, başarıya giden 
yollar konusunda motive edince daha sonra 
o genç kızımız sosyal medya üzerinden “Ho-
cam ben sizin o konuşmanızdan sonra intihar 
etmekten vazgeçtim.” dedi. Şimdi ben orada 
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Mezundan

Önemli tüm 
madalyalarını 
hırsızlara 
kaptırdı. 

Associated Press’in (AP) muhabiri. O resim 
hem AP muhabirine çok para kazandırdı ve 
hem de yılın fotoğrafı seçildi. Türkiye’de de 
Hürriyet gazetesinden Celal Demirbilek çek-
mişti. Ben o zaman şampiyon olduğumda bir 
daire veriyorlardı, Demirbilek ise o resimden 
kazandığı parayla Florya’dan iki daire aldı, hâlâ 
Celal Demirbilek’ten alacağım var. (gülüyor)

Madalyalarını çaldırdı

SA: Peki Mahmut Bey madalyalarınızı 
nerede saklıyorsunuz, müze açmayı 
düşünüyor musunuz, bu kısa 
diyebileceğimiz süreye bu kadar 
şampiyonluklar sığdırmanız nasıl bir 
duygu?

Çok güzel bir soru sordunuz; ancak benim 
için üzücü. Gençlerden büyükler kategorisine 
geçerken kazandığım madalyalar babamın 
yaşadığı çiftlikte dururdu. Daha sonraki kazan-
dıklarımız da benim evimde dururdu. Tabii bu 
madalyaların maddi değerinden çok manevi 
değeri önemli bizler için. Banka kasalarında 
muhafaza ediyordum onları ama eve her gelen 
misafir madalyaları görmek isteyince madalya-
ları tekrar eve getirdim. Tabii sporu bıraktıktan 
sonra 15 yıl sivil toplum örgütlerinde başkan-
lıklar yaptım, Amasya Şeker Fabrikası, Amasya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kömür İşletmeleri 
vs. İşte bu yoğun olduğum dönemde ev boş 

kaldı. Hırsızlar benim koleksiyona masrafım 
olmasın diye madalyalarımı çaldılar! Belki hâlâ 
saklıyor olabilirler, belki gömdüler bilmiyorum, 
çok uğraştık bulmak için. Yani önemli sayılacak 
madalyalarımızı kaybetmiş durumdayız şu an.

SA: Çalındı ve bulunamadı öyle mi?

Evet, bulunamadı…

MK: Hangi madalyaları çaldırdınız?

Hepsi var! Olimpiyat Şampiyonluğu, Cihan 
Şampiyonluğu, Avrupa şampiyonlukları var…

Altın Kemerim Hâlâ İran’da...

SA: Cihan şampiyonluğunu biraz açar 
mısınız?

Cihan Şampiyonluğunun esprisi şudur; Cihan 
Şampiyonluğu aslında kazandığımız derecele-
rin içerisinde en kıymetlilerinden biridir. Çünkü 
orada İran’da tek kategoride yapılıyor müsaba-
kalar. Doksan, yüz kilo ve ağır sıklette o son yıl 
içerinde yapılan müsabakalardaki en iyi onar 
güreşçi katılıyor. Kilo sınırı yok, karakucak ve 
minder güreşi karışımı kuralları olan bir güreş 
stili. En son benden önce bir Türk güreşçisi 
Kara Ahmet 1893’te kazanmış. Ben de 1993’te 
kazandım, yani 100 yıl sonra, tesadüf olmuş 
oldu. 3 gün süren müsabakalar oldu İran’da. 
İran’da bu işe daha yatkınlar, onlar 3 – 5 sıklette 
daha fazla girdiler yani aynı sıklette. Orada ra-
kiplerimizin hepsini tek tek yendik, Cihan Şam-
piyonu olduk. Gerçi orada da kemerim kaldı, 
o zaman gidip gelememe durumu oldu, yani 
İran’da da bir altın kemer alacağım duruyor.

Yaşar Doğu’nun ekolünü en fazla 
yaşatanlardan biri benim

SA: Aktif olduğunuz yıllarda örnek aldığınız 
bir sporcu, güreşçi var mıydı? Yaşar 
Doğu’dan bahsetmişken…

Tabii bizim burada spor yaptığımız mekân 
hep Hamit Kaplan’ın adının olduğu salon-
du. Bu da hayatın cilvesidir, Hamit Kaplan 
da  Amasyalı’dır, o da ağır sıklette şampiyon 
olmuştu, ben de Amasyalıyım, ben de ağır sık-
lette şampiyon oldum. Bugüne kadar serbest 
güreşte ağır sıkletteki şampiyonlukların tama-
mı Amasya’dan çıkmıştır. Yani benden sonra 
da Olimpiyat şampiyonu çıkmadığı için  - inşal-
lah çok sayıda çıksın – ağır sıklette Olimpiyat 
şampiyonluklarında unvan Amasya’dadır. Tabii 
sporculuk babında devamlı Hamit Kaplan’ı 
görüyorum. Bir de zamanında bir gazetede 
dönemin şampiyonlarının portreleri verilirdi. 
O güreşçilerin resimlerinin hepsi bizim misafir 
odasında camlandırılmış, büyütülmüş şekilde 
saklanırdı. İşte Yaşar Doğular, Kara Ahmetler, O
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Şampiyon 
olacağım 
ve güreşi 

bırakacağım, 
daha sonra 

siyasete 
gireceğim, 

spor bakanı 
olacağım diye 
hedef koydum

bulunmuş biri. Önümüzdeki dönem yani okulu 
bitirdikten sonra oğluma bir güreş filmi çeke-
ceğiz. Belki de bir sürpriz olur, bizim hayatımızı 
çekerler. (Gülüyor)

Oğlumun Hukukçu Olmasını İsterdim

SA:  Bu anlamda çocuklarınızın meslek, 
kariyer seçiminde bir yönlendirmeniz oldu 
mu?

Birincisi ben kolaycılığı sevmiyorum. Yani kolay 
bir branşa gidip işte sadece üniversite bitirmiş 
olmak için üniversite okumalarını istemedim. 
Oğlumuz direkt radyo televizyon sinemayı is-
temişti, ancak zamanımız ekonomi ve hukuk 
çağı. Keşke puanı yeterli olsaydı, ben onun 
siyasal bilimler okumasını ya da hukukçu ol-
masını isterdim. Çünkü hukukçu olduğunuzda 
çok alana hitap edebilirsiniz veya altyapınız 
sağlam olur. Tabii eskiden gençler topçu, pop-
çu olmak istiyorlardı, şimdi de sanatçı, dizici, 
filmci olmak istiyorlar, kolay para kazanmak 
arzusundalar, kolay yaşamı seçiyorlar. Ama 
bizim spor yaptığımız dönemde kolay bir ya-
şantımız olmadı...

Hedefim Spor Bakanlığı

SA: 1996’da güreşi bıraktınız.

Evet, 1996’da Atlanta’da şampiyon olduktan 
sonra güreşi bıraktım.

SA: Bu kararınız erken değil miydi, neler 
değişti hayatınızda? Bu arada mevzuu 
bahis olduğu için soruyorum; Politikayla 
bir dirsek temasınız var mı? Karşımızda bir 
Hamza Yerlikaya örneği var… 

Her şeyden önce sporu erken bıraktığımı bili-
yorum. Aslında ben kararlarımı verip de yargı-
lamayı seven biri değilim. Yani çok düşünerek 
veririm veya çok ani de vermişsem tamam 
verdik bunu artık sorgulamamak lazım derim. 
Ancak bunu bazen sorguluyorum. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel çok zorladı 
devam et diye. Ondan sonra dönemin Fede-
rasyon Başkanı Ahmet Ayık devam et dedi, is-
tiyorsan sporcu olarak istiyorsan teknik adam 
olarak. Ben tabii çok uzun yıllar önce  Tercü-
man gazetesi yazarı rahmetli Ali Gümüş’e, 
TGRT’nin ve Türkiye gazetesinin spor müdürü 
Ekrem Özdamar’a 1988 ya da 1989 yıllarında 
“şu şu tarihlerde şu şampiyonlukları kazana-
cağım, Atlanta’da Olimpiyatlarda şampiyon 
olacağım ve güreşi bırakacağım, daha sonra 
siyasete gireceğim, spor bakanı olacağım diye 
hedef koydum.” demiştim. Şampiyonlukların 
hepsi tamam, siyasete girme işi tamam ama 
seçilip de bakan olma kaldı. Bunlar duruyor 
cebimde, ikinci hedef de orası, sporculukta 
belirlediğim hedeflerden birisi. 

O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
A

ğu
st

os
 2

01
5

S
ay

ı 6
3-

64

49

Mezundan

Gençlere 
tavsiyem; 
internette 
kaybettiğiniz 
zamanı 
yabancı dil 
öğrenerek 
değerlendirin.

belki beş yüz ya da bin kişiye konuşuyorum. 
Ama içlerinden bir iki tanesinin hayatını doğ-
ru manada yönlendirebilecek bir söz söylemiş 
yahut bir davranışta bulunmuşsak bu durum 
benim bütün yorgunluğumu alıyor. Bu seminer, 
söyleşi, konferans ya da televizyon programla-
rına katıldığımda da başka branşlardaki spor-
cuların yaptığı gibi yapmıyorum, hiçbir ücret 
almıyorum... Ben bunu gönülden yapıyorum... 
Zaten ben varlığımı bu millete borçluyum, zen-
ginliğimi bu devletten kazandım. Onun için 
mezara götürecek hâlim yok, aldığımı bıraka-
rak Hakk’a yürüyeceğiz inşallah…

SA: Madem ki konu o yöne doğru ilerledi. 
Akademik hayata girmeyi düşünüyor 
musunuz, üniversitede öğretim üyesi olma 
veya benzer bir görevde bulunma size 
cazip geliyor mu?

Ben Amasya’da seçimlere girdim. Amasya’da 
Pancar Ekicileri Kooperatifi var, 120 bin üyesi 
var. 653 köy, 11 ilçe, 4 ili kapsayan bir yapı. 
1993 yılında ben Avrupa şampiyonu oldum 
İstanbul’da. Ne kadar para kazandıysak gel-
dik burada seçimlere harcadık, bir de seçimi 
kaybettik, tekrar güreşe geri döndüm. O seçim 
süreci içerisinde 10-15 kilo aldım.. Tekrar dön-
düm, herkes benden umudunu kesmişti “Bu, 
şampiyon olamaz.” diye. 22 yaşında girdim bu 
seçim işlerine, tabii aynı zamanda üniversitede 
öğrenciyim yani bizim Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinde. Aynı zamanda askerim, yani çok 
yönlü götürüyordum işleri... 

Siyaseti Seçmeseydim Üniversitede 
Kariyer Yapardım

1996’da ben siyasi alanı seçmeseydim üni-
versitede kendi branşımda kariyer yapmak 
isterdim, mutlaka da yapardım. Çünkü farklı 
olmayı seviyorum. Sadece şampiyonluk fark 
yaratmaz, benim düşüncemin de farklı olması 
lazım, bir şey üretmeliyim yani...

MK: Yaşınız daha genç, bu konuda çok 
geç kalmış sayılmazsınız…

 Hocam bir çocuğum İstanbul Üniversitesinde 
çalışma ekonomisi ve sosyoloji okuyor, çift ana 
dal yapıyor. Kızım Ankara’da geçen yıl hazırlık 
okudu, bu yıl birinci sınıftan devam edecek.

Kamu Yönetimi Okumak İstiyorum

MK: Kızınız hangi bölümde?

İletişim Fakültesi, Görsel İletişim ve Tasarım. 
Ben Ankara’ya gidip gelmek durumunda kal-
dım; yoksa burada Kamu  Yönetimi okumak is-
tiyorum dışarıdan. Bir diploma daha alacağım, 
iki yıllık olur, dört yıllık olur, bilmiyorum. Bunu 
da sırf gençlere örnek olsun diye yapacağım. 
Okumanın yaşı olmadığını ve insanın isterse 
çok daha faydalı ve başarılı işler yapabilece-
ğini göstermek için bunu yapacağım, yani 60 
yaşına da gelsem bunu başaracağım. Çünkü 
hedef koymak sporda da aynıdır, hedefi belir-
lediğiniz anda işin yüzde ellisini bitirmişsinizdir, 
geri kalan yüzde ellisi dış etkenler, saha içi ve 
dışındaki faktörlere bağlıdır. 

Gençlere Tavsiyem; İnternette 
Kaybettiğiniz Zamanı Yabancı Dil 
Öğrenerek Değerlendirin

Bir de mesela ben bunu üniversitelerde de an-
latıyorum gençlerimize; şimdiki gençler hayata 
korkarak başlıyorlar, direkt gidemiyorlar. Ben 
onlara söylüyorum; gittiğiniz bölümde çakılı 
kalmayın, boş zamanınızda internette kay-
bettiğiniz zamanı mutlaka dil öğrenerek de-
ğerlendirin. Gelişen ekonomik şartlarda Çin-
ce, Rusça, işte bayağı bir ülkede konuşulan 
İspanyolca bunlar aranan diller oldu. Örneğin 
bir genç arkadaşıyla beş dakika önce ayrılıyor, 
beş dakika sonra yazmaya başlıyor. Böyle bir 
gençlik görmedim ben, bizim çocuklarda da 
var aynı hastalık. Tabii bunu başta kendi ço-
cuklarıma diyorum. 

Oğlum film yıldızı olma yolunda

Oğlum İstanbul’da üniversitede çift ana dal ya-
pıyor yani iki bölüm okuyor. Radyo Televizyon 
Sinema Bölümünde hem oyunculuk dersi alı-
yor diğer taraftan Best Model Of The World’a 
(modellik-mankenlik yarışması) hazırlanıyor, 
yakışıklı yani. 1.95 boyunda. Öte taraftan film 
çeviriyor. Geçen sene Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan’ın belgeselini çektiler. Benim kayın-
biraderim de eski güreşçidir, Kırkpınar’da da O
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görürüz hem de Amasya’dan geçerken çiftliğe 
uğrarım yani anne babamı görürüm diye. Hem 
aileden kopmamış oluruz hem de yeni oluşa-
cak aile bağlarını da daha güçlendiririz diye 
Samsun’u tercih ettim. (gülüyor). Bir de güreşi 
çok seven ve hâlâ orada görev yapan başta 
Mehmet Türkmen, Osman ve Hasan İmamoğ-
lu kardeşler, onların da orada olmasının etkisi 
oldu. Bir de tabii sözlü, nişanlı olduğumuz için 
Samsun’a geldiğimizde kendimi evimizdeymi-
şiz gibi hissettim.

Dolayısıyla ben hâlâ Samsun’u ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitemizi severim. Zaten 40. yıl et-
kinliklerinde anlatmıştım; eğitim hayatımızda 
üniversitenin benim gönlümdeki yeri apayrıdır, 
bundan sonraki yeri de ayrı olmaya devam 
edecektir. Bütün o dönemdeki ve şimdiki dö-
nemdeki hocalarımızı, hayatta olanları saygı 
ve minnetle, hayatta olmayanları rahmetle 
anıyorum. Şu anda da sizin vasıtanızla sayın 
Rektörümüz Hüseyin Akan Bey’e de saygı ve 
selamlarımızı iletin lütfen... Acıyı, tatlılığı, mutlu-
luğu, eğitimi her şeyi orada yaşadık. Bizim her 
ne kadar mevkimiz, makamımız değişmiş olsa 
da biz hâlâ Samsun Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinin öğrencisiyiz, bunun böyle bilinmesini 
isterim.

Unutulmamak Güzel Şey

SA: Malumunuz 40. Yılını kutluyor 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Orada 
etkinliklere katıldınız, izlenimleriniz, 
intibanız nasıldı?

Üniversitemiz eksik olmasın, üniversitemiz-
den mezun olan bilim insanları, siyasetçiler, 
sporcular, bizi unutmamışlar, unutulmamak 
güzel bir şeydir. Onun için bizi unutmayanlara 
şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Herhalde onlu yıllarda yapılıyor bu kutlamalar. 
Hayatta olduğumuz sürece de Üniversitemizin 
her türlü etkinliğine katılmaya hazırım, onun 
dışında yapabileceğim ne olursa varım. Onun 
için de kendimi hâlâ üniversitenin öğrencisi 
olarak görüyorum. Üniversitemizin de bir emri 
olursa koşarak geleceğimizi de buradan be-
lirtmek istiyorum. Çünkü Samsunumuz güzel, 
üniversitemiz güzel, yöneticileri güzel insanlar. 
Bu güzelliklerin devamını diliyorum inşallah.

Sporcular Mutlaka Üniversite 
Bitirmeli

MK: Üniversiteden mezun olmak ufkunuzu 
genişletti mi?

Hocam şimdi özellikle bizim sporcular 
Türkiye’nin mevcut şartlarından dolayı eğiti-
mi biraz ikinci planda tutuyorlar. Ama şöyle 

Avrupa’ya, dünyaya baktığınızda, gelişmiş ül-
keler diye adlandırdığınız ülkelerde eğitim ve 
spor yapma imkânları daha kolay ve bu koşul-
lar insanların spordan da eğitimden de kop-
mayacağı şekilde dizayn edilmiş. Ben gençlik 
dönemimizde bütün arkadaşlarımıza mutlaka 
üniversite bitirmelerini tavsiye ettim. Bir de 
devlet başarılı olan sporculara o gün de destek 
veriyordu, bugün de destek veriyor. Dolayısıy-
la böyle bir destek varsa o işten mahrum kal-
mamak lazımdı. Bizden önceki dönem, bizim 
dönem ve bizden sonraki döneme baktığımız-
da bizim dönemimizde üniversite eğitim oranı 
yüzde onlardaysa bunu yüzde seksenlere çı-
kardık - bunda bendenizin de çok katkısı oldu 
– Tahmin ediyorum şu anda Millî Takımda spor 
yapan çocuklarımızın yüzde doksan dokuzu 
üniversite eğitimi alan ve üniversiteyi bitirmiş 
insanlar. Eğitimli insanın size çok faydası olur. 

En Çok Eğitime Destek Oldum

Onun için benim iş adamlığı yaptığım dönem-
de de, siyasetle uğraştığım dönemde de, sivil 
toplum örgütü liderliği yaptığım dönemde de 
en çok destek verdiğim alan eğitim camiasıdır. 
İlk yıllarda bilgisayarlar bu kadar yaygın değildi. 

Bizim her 
ne kadar 

mevkimiz, 
makamımız 

değişmiş 
olsa da biz 

hâlâ Samsun 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin 

öğrencisiyiz, 
bunun böyle 

bilinmesini 
isterim.
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Mezundan

Farklı 
olmam 
lazım

Bunu da şunun için istiyorum; ben burada 
güreş kulübü kurduğumda spor yaptığım 
dönemde neyin özlemini yaşamışsam veya 
Türkiye’de sporun, spor kampının, sporcunun 
nasıl devam etmesi ve yaşaması gerekiyorsa 
o sistemi kurdum, yani tam profesyonel bir 
yer; saunası var, Fin hamamı var, beş altı tane 
güreş minderi var, kondisyon merkezi var, aklı-
nıza ne geliyorsa. Burasını aslında Millî Takım-
ların merkezi olabilecek sistemde dizayn ettik. 
Farklı olmam lazım benim. Mesela gittim ben 
müftü efendiye, genç çocukları toplamıştık o 
zaman, 8-10 yaşındaki çocukları. Hocam bu 
çocukları aldım dedim. Yarın huzuru mahşerde 
bunlara sorarlar, vebali bana kalır. Bu çocukla-
ra her akşam bir saat din eğitimi verelim. Yine 
gittim Millî Eğitim Müdürüne – biz yurt dışına 
gittiğimizde çok sıkıntısını yaşadık yabancı dil 
bilmemenin ya da az bilmenin – bu çocuklara 
branşlarına göre her akşam bir hoca gönde-
relim, öğretmen yani, İngilizce, Fransızca, Al-
manca öğretmenleri. Hay hay, dediler. Bunu şu 
anda Türkiye’de uygulayan bile yok, ben bunu 
20 sene önce uyguladım. Farkımız bu yani, 
farklılık derken bunu söylüyorum. Onun için 
önemsiyorum bunu. 

40 Yaşında Utana Sıkıla İngilizce 
Kursuna Gittim

Hatta ben 40 yaşında Ankara’da İngilizce öğ-
renmek için kursa gittim. Ya bir de utanıyorum, 

beni şimdi görürlerse diye. Bir baktım eski ba-
kanlardan kimseler var. Sayın bakanım dedim 
ziyarete mi geldiniz, kursa mı? Yok dedi şam-
piyonum kursa geldim. Yani siz de benim gibi 
dil mi öğreniyorsunuz diye sordum. Evet dedi, 
ben o an Allah’ım dedim şükürler olsun, bu iş 
tamam, bakan da öğreniyorsa diye. Hiç erin-
meden oraya gittim.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
Gönlümdeki Yeri Apayrı

MK: Şimdi üniversite yıllarından 
bahsedelim. Ondokuz Mayıs Üniversitesini 
kazandınız, gittiniz Samsun’a, nasıl geçti 
üniversite yıllarınız?

Önce niye Samsun’u tercih ettiğimi söyleye-
yim. Şampiyon sporculara o zaman seçenek 
hakkı veriyorlardı ve dört üniversite tercihimiz 
vardı. Ankara Gazi, İstanbul Marmara, Konya 
Selçuk, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite-
leri. Biz Samsun’u çocukluğumuzdan beri se-
veriz, bizimkiler hep böyle fuarlara giderlerdi. 
Ya işte Atatürk ilk olarak Samsun’a çıktı, bu 
Samsun nasıl bir yer diye hep merak ederdik, 
böyle büyüdük çünkü. Kaldı ki ilk kulüplerim-
den birisi de Samsun Demirspor’du, 1986’lı 
yıllar. Dolayısıyla Samsun’un benim gözüm-
deki yeri çok ayrı olmuştur. Ben dedim terci-
himi Samsun’dan yana yapayım. Çünkü hem 
o dönemde hanımla sözlü, nişanlı gibiyiz, onu O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

A
ğu

st
os

 2
01

5
S

ay
ı 6

3-
64

50



popüler hâle gelebilmesi için de neler yapıla-
cağına dair 12 maddelik bir yazı yazdım. Bu 
12 maddenin sekizini uyguladılar, yani orada 
da bir ayrıcalığı ortaya koymuş olduk. Daha 
sonra Uluslararası Güreş Federasyonları Birli-
ği Başkanıyla, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
yöneticileriyle zaman zaman yurt içi ve dışın-
da karşılaştık. Onlara daha yakinen de anlat-
tım bunları. Güreş Olimpiyatların ilk yapıldığı 
günden beri var, onu oradan çıkaramazsınız, 
çıkarmamalısınız. Ama Dünya Güreş Federas-
yonları Birliği yöneticilerinin de “ya nasıl olsa 
bu böyle” diye gelişen çağa ayak uydurmak-
tan geri durmamaları lazım. Onların da yenilik-
ler yapması ve güreşi daha seyredilebilir daha 
cazip hâlâ getirmeleri lazım... Son alınan karar 
doğrultusunda güreş Olimpiyatlarda devam 
edecek. 

MK: Peki Türkiye’ye dönersek az önce 
bahsettiğiniz gibi güreşin popülaritesi 
dünyada ne kadar azaldıysa Türkiye’de de 
benzer bir durum var. Sokağa çıktığımızda 
veya yerele indiğimizde güreşe olan ilginin 
devam ettiğini görüyoruz. Ama eskisi 
kadar şampiyon çıkaramıyoruz. Güreşin 
daha popüler olması için neler yapılmalı?

Adam Kayırmacılık ve Siyaset 
Sporun İçine Girmemeli

Şimdi biz emanetin ehline verilmesini uygun 
gören bir dinin mensuplarıyız. Adam kayır-
macılık, siyaset vs. bunlar sporun içine gir-
memeli. Siyaset ya da siyasiler spora destek 
vermeli ancak spora müdahale etmemeliler. 
Sporun hatrı gönlü olmaz. Sporda bileği kuv-
vetli olan, işini iyi bilen insanları sahaya, ringe 
sürmelisiniz. Bu işi bilen, liyakatli, becerikli, bu 
işi gönülden seven kişileri yönetici olarak ora-
da görevlendirmek durumundasınız. Aksine 
sporu siyasete benzetmeye çalışırsanız, şuna 
buna benzetmeye çalışırsanız bütünlüğünü de 

bozarsınız, izlenme oranını da düşürürsünüz 
ve insanların sempatisi olan bir aktiviteye sırf 
yöneticilerin hatalarından dolayı düşman ka-
zandırabilirsiniz. Çünkü Türk güreşi hepimizin, 
yani siyasiler, partiler bugün var yarın yok, biz 
de bugün var yarın yokuz ama bu ülke ve bu 
insanlar için bu branşlar, bu hizmetler ilelebet 
devam etmeli. Bu sebeple daha liyakatli, be-
cerikli insanlar işin başına gelirse özlediğimiz, 
beklediğimiz günlere döneriz.

Güreşte iki ağır sıkletin omzuna 
basarak yürüyoruz

MK: Bu bağlamda Mahmut Bey 1990’larda 
Türk güreşi altın çağını yaşadı. Siz de o 
altın jenerasyona mensup bir güreşçisiniz. 
Günümüzle kıyaslarsak eski kuşakla yeni 
kuşak arasında nasıl bir fark var, o altın 
çağı yaşatabilmek için neler yapılmalı?  

Şimdi gönlüm isterdi ki hep 1990’lı veya Yaşar 
Doğuların olduğu 1950’li yıllardaki gibi başarı 
olsun, ancak ne Yaşar Doğu var ne de o gün-
lerin yöneticileri var. Aynı şekilde bizim döne-
mimizde olduğu gibi ne Mahmut Demir kaldı 
ne o dönemin yöneticileri var. Şu anda serbest 
ve grekoromen güreşte iki tane ağır sıkletin 
omuzuna basarak gidiyoruz. Şu anda Olim-
piyatlarda tek favori ağır sıkletler, grekoromen 
ve serbestte. Tabii biz dünya güreşinde söz sa-
hibi olan bir millet olduğumuz için sadece bir 
kişiyle değil en az Millî Takımın yarısı kadarıyla 
orada söz hakkı elde edebilmemizi ve başarılı 
olmamızı umuyoruz, milletimiz de bunu bekli-
yor. Fakat bazı kişilere kalmışsa bu işte demek 
ki doğru yolda gitmiyoruz.

MK: Çok teşekkür ediyoruz bize vakit 
ayırdığınız için, sizinle beraber olmak bizler 
için çok büyük bir mutluluktu Mahmut 
Bey.

Ben teşekkür ederim, sağ olun…    

Sporda bileği 
kuvvetli olan, 
işini iyi bilen 

insanları 
sahaya, ringe 
sürmelisiniz. 
Bu işi bilen, 

liyakatli, 
becerikli, bu 
işi gönülden 

seven kişileri 
yönetici 

olarak orada 
görevlen-

dirmek 
durumun-

dasınız.
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Her dönem 
sporcu 
arkadaşların 
üniversite 
bitirmesini 
tavsiye ettim. 
Eğitimli 
insanın size 
çok faydası 
olur. 

Biz kurumların bilgisayarlarını depolara ema-
nete kaldırmak yerine köy muhtarlıkları ma-
rifetiyle köylere gönderiyorduk. Ben bugüne 
kadar iki binin üzerinde belki de üç binin üze-
rinde öğrenciye eğitim bursu vermişimdir ken-
di cebimden. Mesela bu kurumlarda başkanlık 
yaptığım dönemde oralardan aldığım yasal 
maaşları, aylık ücretleri başkanlığı bıraktığım 
güne kadar hep burs olarak dağıtmışımdır. 
Bunu burada gurur, kibir olsun diye değil bizi 
dinleyecek ve okuyacak olanlara örnek olsun 
diye anlatıyorum... İnsan öldüğü zaman ondan 
kalacak hoş sedanın içinde anılacak şeyler; 
yaptığı iyilikler, insanlıklar, hizmetler olacaktır. 
Şu anda diğer yöneticilik görevlerimi bırakmış 
olsam da gene 8-10 çocuğumuza burs veriyo-
rum. Zaten dinen de durumu iyi olanların du-
rumu iyi olmayanlara yardım etmesini öngören 
fitre, zekat, sadaka mesuliyetimiz var. Etik ola-
rak da durumu iyi olanların olmayanlara yardım 
etmesi gerektiği düşüncesindeyim, onu da eli-
mizden geldiği kadar yapıyoruz... 

Kişinin istemesi, azimli olması ve çok çalışması 
lazım. Onun için gençlerimiz korkmasınlar, ürk-
mesinler, ülke bizim ülkemiz, onlar bu mem-
leketin geleceğinin teminatı, onlar bu ülkeyi 
yönetecekler, gençler bugünden cesaretlerini 

kaybederlerse bizler bu ülkeyi emin ellere bı-
rakmış sayılmayız. 

Bu nedenle ben memleketimizin sıkıntılı gün-
lerden geçtiği şu dönemde milletimize birlik 
beraberlik diliyorum, Allah bu milletin kardeş-
liğini bozmasın, yaşanan terör olaylarının bir 
an önce son bulmasını  Yaradan Mevladan te-
menni ediyorum.

Madalyalarımı Boğazdan aşağı 
atarım

MK: Son tura girdik. Güreşe dönelim, bir 
ara güreşin Olimpiyatlardan çıkarıldığına 
dair bir söylenti dolaşmaktaydı. En son 
durum nedir? Sizin güreş sporunun 
dünyada geliştirilmesi ve daha popüler 
olmasıyla ilgili önerileriniz olduğunu da 
biliyoruz.  

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) seyirci 
kaybeden, popülaritesini kaybeden sporları 
tartışmaya açıyor. Dolayısıyla bunların arasına 
dünya güreşi de girmiş oldu. Ben onlara esp-
riyle karışık “Güreşi Olimpiyatlardan çıkarırsa-
nız o zaman madalyalarımı Boğaz’dan aşağı 
atarım.” dedim. Çünkü herkes olimpiyatlara 
gitmek için mücadele ediyor. Güreşin daha 
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Rize’de Ali Metin Kazancı Lisesinde düzenlenen 4. 
Üniversite Tanıtım Fuarında Üniversitemiz yoğun ilgi 
gördü.  OMÜ’yü Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Yıldıray Topçu, Gökhan Çetin, Alpay Çakır 
temsil etti.

Tokat Anadolu Lisesinde düzenlenen Eğitim 
Bilim Kültür ve Sanat Fuarının gözde standla-
rından biri olduk. Kurumsal İletişimden Gökhan 
Çetin ve Öğrenci İşlerinden Engin Güngör Üni-
versitemizi temsil etti.

İlkbaharın ilk günlerinde Antalya’da düzenlenen 15. 
Yükseköğretim Tanıtım ve Eğitim Günleri’ne katıldık.  
Stantta öğrencileri Kurumsal İletişimden Gökhan Çe-
tin ile Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Özge Öz 
karşıladı.

Ankara TED Ankara Kolejinde OMÜ’yü anlattık. 

İstanbul’da Temmuz ayı içerisinde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarında Üniversitemizi Kurumsal İletişim 
Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, Niyazi Kaya ile tıp öğrencileri Mert Aykut Akbulak ve Ümit Güngör temsil 
etti. 
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Tanıtım    

Tanıtım Günlerine Yoğun İlgi
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin  geleneksel olarak 
düzenlediği “10. OMÜ Tanıtım Günleri” yoğun ilgi 
gördü. 25 Nisan Cumartesi günü Yaşar Doğu Beden 
Eğitimi Yüksekokulu Kapalı Spor Salonunda yapılan 
tanıtım günlerine Samsun’un yanı sıra çevre il ve il-
çelerden binlerce lise ve dengi okul öğrencisi katıldı.

Liselilerle fakülte ve yüksekokulları bir araya getirerek 
onların doğru tercih yapmasına katkıda bulunmayı 
ve hedeflerindeki üniversiteyi yakından tanımalarını 
sağlamayı amaçlayan Tanıtım Günlerinde öğrenciler, 
stantları ziyaret edip Kurupelit Kampüsünü gezme 
imkanı buldular.

OMÜ Fakülte ve Yüksekokulları aynı çatı altında kendilerini tanıttı. Binlerce öğrenci, öğretmen ve veli tanıtım 
günlerine akın etti.   

Her Yerdeyiz
Doğru tercih yapma konusunda profesyonel yardım 
almak, üniversiteleri tanımak ve doğrudan bağlan-
tıya geçmek isteyen üniversite adayları ve velilerin 
son yıllardaki gözde uğrak yeri tercih fuarları.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen üniversite tercih 
fuarlarının devamlı katılımcıları arasında yer alan On-
dokuz Mayıs Üniversitesi, bu yıl daha kalabalık bir 
ekiple;  üniversite adaylarıyla buluştu.  İstanbul, Sam-
sun, Kocaeli, Ankara, Antalya, Tokat, Rize başta ol-
mak üzere çeşitli il ve ilçelerde öğrenci, öğretmen ve 
velilerle bire bir iletişim kuran OMÜ’nün stantları en 
çok ziyaret edilen ve bilgi alınan devlet üniverisiteleri 
stantları arasında yer aldı. 

Üniversite adayları fuarda lisans, lisansüstü ve önli-
sans programları hakkında ayrıntılı bilgiler edinme-
ye çalıştı. Öğrencilere isteklerine ve puanlara göre 
OMÜ’de hangi bölümleri tercih edebilecekleri ve 
nasıl bir tercih sıralaması yapabilecekleri konusunda 
destek verildi. Ayrıca Samsun’un barınma, ulaşım 
olanakları ve sosyal yaşantısı hakkında sorular yanıt-
landı ve ayrıca Üniversiteyi tanıtıcı videolar gösterildi, 
broşür, dergi, kalem, kupa gibi ürünler dağıtıldı. 
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“Afrika’da İslam ve Müslümanlar” konusu, düzen-
lenen konferansta konuşuldu. OMÜ İlmî ve Fikrî 
Araştırmalar Topluluğunun düzenlediği konferansa  
Türkiye’nin Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas 
ve Çad Baş Müftüsü Ahmet en-Nour Mahamet al-
Helou konuşmacı olarak katıldı. 

Konferansta Büyükelçi Kavas, Afrika’nın coğrafi 
zenginliklerini ve son yıllarda Kara Kıtanın günde-
minde daha büyük yer kaplayan terör olayları konu-
sunda bilgiler verdi.

Çad Baş Müftüsü Ahmet en-Nour Mahamet al-Helou 
de  ülkesinin genel durumu yılların değişmez günde-
mi olan  İslam adına yapıldığı söylenen terör eylemleri 
ve Afrika Müslümanlarının bugünkü durumunu an-
lattı.  Ayrıca Türkçenin Çad’da bazı okullarda okutul-
masından ve dolayısıyla Türk kültürünün ülkesindeki 
varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çad ile eğitim imkânları

“Afrika’da İslam ve Müslümanlar” konulu toplantı 
öncesi Türkiye’nin Çad Büyükelçisi  Prof. Dr.  Ahmet 
Kavas  ve  Çad Baş Müftüsü Ahmet en-Nour Maha-
met al-Helou  Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette iki ülkenin eğitim sistemi 
ve iş birliği imkânları ele alındı.

Afrika’da İslam ve Müslümanlar

Sertifika programları devam edecek

Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. İlknur Tartar Kırılmış 
merkezin düzenli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
Şubat 2016 tarihinden itibaren başlatılacağını belirtti. 
Merkezde başlangıç olarak sertifika programlarına 
ağırlık verildiğini söyleyen Kırılmış zaman içerisinde 
de yüksek lisans ile doktora programlarının örgün ve 
uzaktan eğitim şeklinde başlatılacağını belirtti.

Ünlü yazarlar yaratıcı yazarlık merkezinde

Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
kısa sürede yazın dünyasında ses getirmeye başla-
dı. Ziyaretçisi eksik olmayan merkezin son misafir-
leri ünlü şair Sunay Akın ve yazar Ahmet Ümit oldu.

Sunay Akın, yazarların kendi hayal dünyalarıyla yeni 
eserler verebilmesi için mükemmel bir mekan hazır-
landığını, bu sayede gelecekte edebiyata nice güzel 
hayal kahramanları kazandırılacağını söyledi. Akın 
yazarları, okurları ve tüm edebiyatseverleri  Yaratıcı 
Merkeze davet etti.

İngiliz şair Debjani Chattejee ise merkezi beğendiğini 
dile getirerek “Böylesine tarihi ve doğal güzelliklerle 
dolu bir yerde gerçekten insan ilham alarak çalışıyor. 
Ben de geldiğimden beri şiir yazıyorum.” dedi.

Polisiye romanların aranan yazarı Ahmet Ümit dü-
şüncelerini paylaştı. Ümit,  “Türkiye’de pek örneğini 
görmediğimiz başarılı işlerden biri…” olarak nitele-
diği Merkezde,  yaratıcı yazarlık hakkında dersler ve-
rildiğini aynı zamanda yabancı ve yerli yazarların gel-
diği zaman konaklayabildiğini, eserler üretebildiğini 
söyledi. Ahmet Ümit, burada kalan yazarlardan her-
hangi bir ücret istenmediğini, burada kaldıkları süre 
içinde bu bölge ile ilgili bir hikaye, bir şiir, bir dene-
me yazmalarının beklendiğini anlattı. Yazar, “Böylesi 
olumlu, pozitif bir işin içinde bulundukları ve yazarla-
ra ait, yazarlık için, yazarlık mesleğine dair bir kurum 
yarattıkları için hem Ondokuz Mayıs Üniversitesini, 
hem Seferihisar Belediyesini kutluyorum.” dedi.  
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi İzmir, Seferihisar’da yazar 
adaylarına kapılarını açtı. Seferihisar Belediyesi ta-
rafından Sığacık Bölgesinde tahsis edilen yaklaşık 
4 dönümlük arazi üzerine kurulan merkez, Haziran 
ayında düzenlenen törenle öğretime başladı.

Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İzmir 
İleri  Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Güden, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Men-
nan, Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Seferihisar Belediye 
Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda konuk katıldı.

OMÜ Dünyanın her yerinde

Açılış konuşmasına “Neden İzmir?” sorusuna ya-
nıt vererek başlayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
“OMÜ olarak artık dünyanın her yerindeyiz. Dolayı-
sıyla İzmir’de de olmak bizim en tabi hakkımız diye 
düşünüyoruz.” dedi. Akan ayrıca merkezin kurulma-
sında desteğini esirgemeyen Seferihisar Belediye 
Başkanına teşekkür ederek “Seferihisar kendine 
‘yavaş şehir’ lakabı takılan belki de ilk şehir. Dolayı-
sıyla burada yaratıcı yazarlık merkezinin bulunması 
çok doğru bir seçim.” dedi.

Burada şair ve yazarlarımızı da ağırlayacağız

Rektör Akan, konuşmasına merkez hakkında bilgi 
vererek devam etti. Akan, “Burada ulusal, uluslara-
rası yaratıcılığa yönelik felsefi metin okumaları, se-
naryo ve medya yazarlığı üzerine kurslar, seminerler 
olacak. Ayrıca, merkezimizde bulunan 4 adet süit 
odamızda şairlerimiz ve yazarlarımız misafirimiz ola-

cak. Eserlerinin bir kısmını bu güzel ortamda mey-
dana getirsinler istiyoruz. Biz de bu sayede ‘şu şai-
rimiz ya da yazarımız bu eserini bizim merkezimizde 
yazmıştı’ deme mutluluğuna erişeceğiz.” diyerek 
sözlerini sürdürdü.

Biz bir başlatıcıyız

Rektör Akan, “Biz bir başlatıcıyız. Böyle bir imkan 
yaratıldı. Bunu edebiyatçılarımıza, sosyologlarımıza, 
iletişimcilerimize ve bir çok farklı ortamdaki akade-
misyenlerimize sunuyoruz. Burayı aktif bir merkez 
haline getirmek akademisyenlerimize ve yazarları-
mıza kalıyor. Aynı zamanda İzmir bölgesindeki tüm 
rektörlere sesleniyorum; merkezimizi tüm kültürel ve 
sosyal toplantılar için istediğiniz gibi kullanabilirsi-
niz.” dedi.

Yazarlık okulunun ilk mezunları şairler

Merkezimizin ilk mezunları yazar Mahir Adıbeş, 
İngiltere’den şair Debjanı Chatterjee, polisiye ro-
manların sevilen yazarı Ahmet Ümit, Merkez Müdü-
rü İlknur Tatar Kırılmış ile Seferihisar Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

Şiir yazma teknikleri üzerine eğitim verildi

Kursiyerler atölye çalışmalarında şiir yazma teknik-
leri üzerine eğitim gördü. Kursu “Fiction Poetry” 
başlığı altında İngiliz şair Debjanı Chatterjee verirken 
Türkçe bölümünü ise “Özgün Şiire Giden Yol”  baş-
lığı altında Ali Ural verdi. Yoğunlaştırılmış bir haftalık 
kursun ardından yurt içi ve yurt dışından katılım sağ-
layan kursiyerler sertifikalarını almaya hak kazandı.

Yaratıcı Yazarlık Merkezi  
İzmir’de Açıldı
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“Turizm Geliştirilmesinde Yeni Yaklaşımlar” Bafra Tu-
rizm Fakültesinde düzenlenen panelde tartışıldı.

Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut moderatörlüğünde yapı-
lan panele konuşmacı olarak Batman Üniversitesi 
Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Rıd-
van Yurtseven, Slow Food  Yağmur Böreği Convivi-
um Lideri Ayfer Yavi, Cittaslow Türkiye Teknik Koor-
dinatörü Kamuran Bülent Köstem ve Detay Anatolia 

Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırım 
katıldı.

Panelin ilk konuşmacısı Slow Food Yağmur Böreği 
Convivium Lideri Ayfer Yavi, Slow Food hareketi ve 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yavi, “Slow Food 
hareketi 1986 yılında İtalyan Gazeteci, Sosyolog 
Carlo Petrini ve arkadaşları tarafından MC Donalds’a 
verdikleri tepki ile başlamıştır. İnsanların yediklerine 
karşı giderek azalan ilgisini, kaybolan yerel yiyecek-
leri, yiyeceklerimizin nereden geldiğini, nasıl üretil-
diğini ve tadıldığını sorgular. Hem zirai hem ekoloji 
hem de kaybolan kültürel mirası korumada aktif rol 
oynar.” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan Yurtseven ise, “Sürdürü-
lebilir tüketim, gelecek kuşakların temel nitelik ve 
kalite taşıyan yaşamsal ihtiyaçlarına ilişkin mal ve 
hizmetlerin tehlikeye sokulmadan tüketilmesi, kay-
nakların çıktı miktarında kısıntıya gitme anlamına 
gelmektedir.” şeklinde konuştu.

Turizmin Geliştirilmesinde Yeni 
Yaklaşımlar

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Ulusal 
Koordinasyon Ofisi, OMÜ’de “AB Ufuk 2020 (Hori-
zon 2020) Programı Bilgi Günü” düzenledi.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 
etkinliğe Genel Sekreter Doç. Dr. Talip Kahyaoğlu, 
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Erhan Pancar, TÜBİTAK Uluslararası İş Birliği Daire 
Başkanı ve Ufuk 2020 Programı Ulusal Koordinatö-
rü Hakan Karataş, TÜBİTAK Marie Sklodowska  Cu-
rie Araştırma Programları ve Bursları Ulusal İrtibat 
Noktası Numan Gölükcü ve akademisyenler katıldı.

Avru pa Birliği Çerçeve Programları

Hakan Karataş, “Avrupa Birliği Çerçeve Program-
larının temel amacı sosyal ve ekonomik kalkınma-
yı sağlamak üzere bilimsel araştırmayı, teknolojiyi 
geliştirme kapasitesini arttırmaktır. İlki 1984 yılında 
başlamış olan dünyanın en büyük sivil araştırma ge-
liştirme programıdır.” dedi.

4 desteklenmiş proje

Karataş, “OMÜ’den son 7 yılda 2007-2014 tarihleri 
arasında ikili iş birliği projesi kapsamında 16 proje 
başvurusu TÜBİTAK’a gelmiş ve bunlardan da 4’ü 
desteklenmiş durumda.” diye konuştu. Horizon 

2020 programı hakkında genel bilgi veren Karataş, 
“Ufuk 2020, Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel 
Liderlik ve Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak 
üzere 3 bileşenin yer aldığı bir programdır. 80 milyar 
avro bu 3 bileşene dağıtılmaktadır” diye konuştu.

Karataş, “COST (Europan Cooperation in Science 
and Technology), Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında 
yer aldığı, 1971 yılında kurulan, Avrupa çapında bi-
lim insanlarını farklı alanlarda bir araya getiren net-
worktür. Bu networkün koordinasyonu ülkemizde 
TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Bu ağ içerisinde 
bizim aksiyon diye tabir ettiğimiz 342 belirli araştır-
ma konularına özel Avrupa çapında araştırma grup-
ları kuruluyor, şu anda Türkiye’den bu aksiyonlara 
katılım 222’dir. OMÜ’den bu 222 aksiyon içerisinden 
4 aksiyonda 4 araştırmacı yer almakta, COST etkin-
liklerine katılmaktadır.” dedi.

Horizon 2020 Bilgi Günü
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Eğitim Fakültesinde “Asrın Vicdanı Mehmet Akif Er-
soy” paneli düzenlendi.

Panele Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Eren, Eğitim Bi-
limleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Aydın, İl 
Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şa-
ban Sağlık ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz 
Bayram’ın panelist olarak yer aldığı panelde baş-
kanlığı Eğitim Fakültesi öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr. 
Şeyma Büyükkavas Kuran yaptı.

İdeal bir aydın olarak Mehmet Akif

Akif’in çok yönlü bir şahsiyet olduğunu vurgulayan 
Sağlık, “Aydın kavramı bizim kültürümüzde, kendi 
medeniyetimizde münevver ve mütefekkir gibi kav-
ramlarla ifade edilir. Batılı aydın, Batılı entelektüel tek 
yönlüdür. Entelektüel böyle iken münevver ya da 
mütefekkir dediğimiz Doğu medeniyetlerine özgü 
şahsiyetler çok yönlüdürler.  Bu geleneğin modern 
zamanlardaki en güçlü ismi Mehmet Akif’tir.” dedi.

Türkçe sevdalısı

Akif’in Türkçe hassasiyetinden de bahseden Sağlık, 
“Mehmet Akif, Türkçe hassasiyeti çok gelişmiş bir 
insandır. O, Türkçe kelimelerin yanlış telaffuzuna kı-

zar ve bu davranışı eleştirir. Türkçe kelimeleri başka 
dillerin telaffuzuyla söylemeye çalışanları eleştirir ve 
onlara ‘kelimeyi Türk gibi söyle’ uyarısında bulunur. 
O, her zaman ve her yerde açık ve anlaşılır bir Türkçe 
kullanılması taraftarıdır.” diye konuştu.

İstiklal ve istikbal şairi Mehmet Akif Ersoy

Panelin sonunda, Samsun Valiliği ve Karadeniz Öğ-
renci  Yurdunun Üniversitemizle yapmış oldukları “İs-
tiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif Ersoy” konulu iki 
ayrı projenin teşekkür belgeleri takdim edildi.

Asrın Vicdanı 
Mehmet Akif Ersoy

Samsun Arkeoloji Günleri 
Arkeoloji Topluluğu ve Arkeoloji Bölümü, “Samsun 
Arkeoloji Günleri” isimli etkinlik düzenledi.

İlki düzenlenen etkinlik Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde yapıldı. Etkinliğe; İl Kültür Müdürü Yük-
sel Ünal, Arkeoloji Müzesi Müdürü Muhsin Endoğru, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Tap-
ramaz, öğretim üyeleri ve Arkeoloji Bölümü öğren-
cileri katıldı.

Etkinlikte, Karadeniz Bölgesinin arkeolojik özellikle-
rinin anlatıldığı bir de panel düzenlendi. İki oturum 

şeklinde gerçekleşen panelin açılış konuşmasını Ar-
keoloji Bölümünden Doç. Dr. Vedat Keleş yaptı.

Toplantıya Samsun Arkeoloji Müzesinden Arkeolog 
ve Sanat Tarihçisi Emine Yılmaz “Samsun Arkeolo-
jisinde Yeni Tespitler”, Arkeoloji Bölümünden Yrd. 
Doç. Dr. Akın Temur “Vezirköprü Arkeoloji Araştırma-
ları”, Arş. Gör. Michael Deniz Yılmaz “Roma Lejyon-
ları ve Auxiliaları”, Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa “Van 
Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı” konulu sunumlarıyla 
katıldı.

Doç. Dr. Vedat Keleş “Parion 2014 Yılı Çalışmaları”, 
Arş. Gör. Alper Yılmaz “Parion Hamamı Çalışmala-
rı”,  Yrd. Doç. Dr. Atilla Türker ve Samsun Arkeoloji 
Müzesinden Arkeolog ve Kon servatör İlkay İvgin, 
“Suluca Karahöyük ve Çevresindeki Araştırmalar” 
başlıklı konuşmalarıyla etkinlikte yer aldı.
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Mühendislik Fakültesinde Enerji Bilimleri Topluluğu-
nun düzenlediği ve Manchester Dil Okullarının katkı 
ve katılımlarıyla ‘’İnovasyon ve Dil‘’ adlı konferans 
yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak Yazılım ve Tek-
noloji Mühendisi Dr. Amer Moosa ve Manchester Dil 
Okulları Genel Koordinatörü Merve Dinler katıldı.

Yabancı dil bir gerekliliktir

Merve Dinler konuşmasına; dilin insanlar arasında 
konuşmayı sağlayan en önemli araçlardan biri ol-
duğunu ve kuşaklar arası aktüel anlamda insanlığın 
kurduğu bir bağ olarak tanımlanabileceğini söyleye-
rek başladı.

Dinler, “Halkın birbirini anlamak için kullandığı or-
tak dil bugün İngilizcedir. Bunun nedeni Oxford ve 
Cambridge gibi büyük üniversitelerin yoğun bilim 

çalışmaları yapmasıdır. Dilin geldiği nokta ve geli-
şimi, dil öğrenmenin gerekliliğini gösteriyor. Hem 
sosyal hem de iş yaşantımızda İngilizce karşımıza 
muhakkak çıkacak ve öğrenilmesi gerektiğini düşü-
nüyorum.’’ dedi.

Aramızda dil sorunu olmayacak

Konferansın diğer davetli konuşmacısı Yazılım ve 
Teknoloji Mühendisi Dr. Amer Moosa konuşma-
sında inovasyon ve yazılım hakkında genel bilgiler 
verdi. Mühendislik ve çeşitli dalları üzerine konuşan 
Moosa, bölümde kullanılan yazılım programlarından 
biri olan Matlab hakkında öğrencilere detaylı bilgiler 
aktardı. Amer Moosa, “Mühendislik alanında konu-
şurken ortak dil ve terimleri kullanırken aramızda dil 
sorunu kalmayacak.’’ dedi.

İnovasyon ve Dil Konferansı

Veteriner Fakültesi “7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve 
Klinik Biyokimya Kongresi” düzenledi.

Serra Otel’de düzenlenen kongreye; Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Eren, Veteriner fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdurrahman Aksoy, Samsun-Sinop Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kongrede bilim insanları veteriner biyokimya ala-
nının önemli konuları irdelendi ve bu alandaki son 
gelişmeleri tartıştı. Onaltı üniversiteden 117 katılımcı 
bulunduğu kongrede güncel bilgi ve deneyime sa-
hip, konusunda uzman araştırıcıların aktardığı 28 
sözlü ve 90 poster bildiriler ile veteriner biyokimya 
alanındaki gelişim ve değişimler paylaşıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren veteriner fa-
kültesinin geç kurulmuş olmasına rağmen önemli 
adımlar atmış olduğunu söyledi… 

Veteriner fakültelerinin sayılarından çok 
niteliğini arttırmak zorundayız

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman 
Aksoy ise konuşmasında Türkiye’de veteriner fakül-
telerinin sayısının fazla olmasına dikkat çekti. Aksoy, 
veteriner fakültelerinin sayılarının artmasının değil 
fakültelerin niteliğinin iyi olmasının önem taşıdığını 
söyledi. Aksoy Veteriner Fakültesinin Türkiye gene-
linde 4.sırada dünyada ise 528. sırada olduğunun 
bilgisini verdi.

Kongrede 16 üniversiteden 117 katılımcı bulunuyor. 
Kongrede 28 sözlü bildirinin sunulacağı 6 oturum, 
90 poster sunumu yer alacak.

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik 
Biyokimya Kongresi
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26-27 Mart 2015 tarihlerinde Tanzanya’nın Zanzibar 
adasında düzenlenen “6th International Scientific 
Writing Workshop” programına farklı ülkelerden çok 
sayıda akademisyen katıldı. Türkiye İş birliği ve Kal-
kınma Ajansı (TİKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 
Türk Stereoloji Derneğinin desteği ile düzenlenen 
çalıştayın başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süleyman Kaplan ve State University of Zanzibar 
Rektörü Prof. Dr. Idris Rai yaptı.

Çalıştay’ın açılış konuşmalarını Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Zanzibar 
Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haji 
Mwevura ve Türkiye Cumhuriyeti Darüsselam Büyü-
kelçiliği İkinci Katibi Berat Çolak yaptı. Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin, İtalya Torino Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana-
tomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.  Stefano 
Geuna, Suudi Arabistan 
Krallığı Qassim Üniver-
sitesi Anatomi Anabi-
lim Dalı öğretim üyeleri   
Dr. Mohammed Farah-
na ve S. Etet, Sokoine 
Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi öğretim üyesi Dr. 
M.J. Kipanyula ve Sem-
pozyum Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Kaplan’ın yanı 
sıra çok sayıda konuş-
macı ve davetli katıldı.

Üniversite öğretim elemanlarının eğitimine yönelik 
olan programda, bilimsel çalışmaların nitelikli bir 
metin hâline getirilmesi sürecinden başlayarak, ma-
kale için uygun dergi seçimi ile makale revizyonları-
nın yapılması aşamalarında dikkat edilecek husus-
lara kadar olan konularda alanında uzman öğretim 
üyeleri tarafından sunumlar yapıldı.

Bilimsel bir çalışmanın taslak hâlinden prestijli bir 
yayın hâline getirilmesi sürecindeki inceliklerin adım 
adım anlatıldığı çalıştayda, bilimsel bilgileri paylaş-
ma ve bu bilgilerin özellikle hem yurt içi hem de 
yurt dışında ortak yeni bilimsel çalışmalara zemin 
hazırlaması vurgusu yapıldı. Bu bağlamda Zanzibar 
Devlet Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü im-
zalanması için hazırlıkların yapılmasına karar verildi.

Zanzibar’da 
Bilimsel Makale Yazımı Çalıştayı
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Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Atakum Halk 
Eğitim Merkezi arasında, Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı müşterek sertifika programlarının açılması 
yönünde imzalanan protokol kapsamında “Ağır ve 
Tehlikeli İşlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Do-
lum ve Depolama” eğitimi düzenlendi.

Eğitim; OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yük-
sek Okulunda gerçekleşti. Yrd. Doç. Dr. Özgür 
Özdamar, Öğr. Gör. Yusuf Yakut, Öğr. Gör. Ahmet 
Bogrek tarafından verilen kursun katılımcılarını ise 
Samsun, Trabzon ve Erzincan illerinde tıbbi gazlar 
üretim, dolum ve depolama yapan firma çalışanları 
oluşturdu.

“Sınai ve tıbbi gazların kimyasal yapıları, üretim yöntemleri, kullanım alanları, gazların tüplere dolumu ve 
depolama koşulları, işçilerin çalışma esnasında iş güvenliğinin sağlaması” gibi konuların öğretildiği kursta, 
başarılı olanlara MEB onaylı sertifikaları verildi.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Üretim, 
Dolum ve Depolama Eğitimi

Türk Stereoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi iş birliği ile düzenlenen “5. Uluslararası Bilimsel 
Makale Yazımı Çalıştayı”  Tıp Fakültesinde yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, 
İngiltere, Hollanda, Birle-
şik Arap Emirlikleri, İtal-
ya, Sudan, Danimarka ve 
Tanzanya’dan gelen yaban-
cı bilim adamları; bilimsel 
makale yazımı ile ilgilenen 
diğer araştırmacılar ile bu 
çalıştayda buluştu. Açılış 
konuşmasını yapan Tıp Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Balcı, “Söz 
konusu çalıştay sayesinde genç akademisyenler 
bilimsel makale yazımı konusunda tecrübe sahibi 
olacaklar.” dedi.

Rektör Yardımcısı, Türk Stereoloji Derneği ve ça-
lıştay Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan ise 
yaptığı konuşmada “Daha önce Tanzanya, Suudi 
Arabistan Krallığı ve İtalya gibi ülkelerde düzen-

lenen çalıştayın 5’incisinin 
üniversitemiz desteğiyle 
Türkiye’de, Samsun’da dü-
zenlenmesi mutluluk verici. 
Bu çalıştay bilimsel makale 
yazma becerisi kazandır-
mada özellikle genç araştı-
rıcılar için çok önemli ola-
cak.” diye konuştu.

Alanında önde gelen isimlerin konuşmaları ile bilgi-
lerini paylaştığı çalıştay 30 Nisan Perşembe günü 
sona erdi.

5. Uluslararası Bilimsel Makale 
Yazımı Çalıştayı
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21-28 Nisan Ebelik Haftası nedeniyle Samsun Sağlık 
Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Türk Ebeler Derneğinin 
de katkılarıyla bir etkinlik düzenledi. Bu yılın teması 
“Daha iyi yarınlar için ebelik”.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti-
rilen etkinliğe Samsun Sağlık Yüksekokul Müdürü 
Prof. Dr. Nermin Kılıç, Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Birsen Altay, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir

Etkinliğin açılış konuşmasını Samsun Sağlık Yükse-
kokulu Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Birsen 
Altay yaptı. Altay, “Ebelik, tarihin en eski ve saygın 
mesleklerinden biridir. Yeni bir canlının hayata göz-
lerini açmasına yardımcı olan, bu mucizevi olaya ta-
nıklık eden ve aile sağlığını korumak ve yükseltmek 
için çalışan ebeler yüklendikleri bu misyon ile top-
lum içinde saygın bir yeri hak ediyorlar.” dedi.

Ebeler ebelik dışında çalıştırılmamalı

Türk Ebeler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gülru 
Canlı ise yaptığı konuşmada Türk Ebeler Derneği 

olarak yürüttükleri bir imza kampanyasından bah-
setti. “Bu imza kampanyasındaki amacımız ebelerin 
ebelik dışında çalıştırılmamasını sağlamak…” dedi.

Ebelik Tamamlama Programından 8 bin 957 
öğrencimiz mezun oldu

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nermin Kılıç 
ebelik mesleğinin toplum için oluşturduğu pozitif 
öneminin üzerinde durdu. Nermin Kılıç “Ebelik iki 
canın emanet edildiği kutsal bir meslektir. Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi bu kutsal mesleğin eğitimine 
Yüksekokul olarak 20 Ocak 1997 tarihinde “hemşi-
relik ve ebelik” bölümlerini açarak başlamıştır. Ay-
rıca uzaktan eğitim lisans tamamlama programını 
Türkiye’de ilk olarak OMÜ gerçekleştirmiştir. Ebelik 
tamamlama programından 8 bin 957 öğrencimiz 
mezun olmuştur.” diye konuştu.

Ardından; “2015 ICM Teması: Daha İyi Yarınlar İçin 
Ebelik” konulu panele geçildi. Panelin Başkanlığı-
nı Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay yaptı. Panelistler; Yrd. 
Doç. Dr. Serap Topatan “Hedefler ve Yarınlar”, Ebe 
Gülru Canlı “Ebenin Yetki ve Sorumlulukları”, Ebe 
Nurhan Balfidan “Klinikte Ebe Olmak” ve Öğrenci 
Ebe Şengül Kahraman “Öğrenci Gözüyle Ebelik” 
başlıklı sunumlar yaptı.

Daha İyi Yarınlar için Ebelik
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3. Karadeniz Meme Kongresi 26 Mart tarihinde 
Samsun Anemon Otel’de düzenlendi. Kongre On-
dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meme Derneği 
ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği iş birliğinde gerçek-
leşti.

Kongrenin açılışına Samsun Valisi İbrahim Şahin, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, 
Samsun Meme Derneği ve Kongre Eş Başkanı Prof. 
Dr. Necati Özen, Kongre Başkanı Prof. Dr. İdris Yücel 
ve çeşitli ulusal ve uluslararası üniversitelerden aka-
demisyenler katıldı.

Bu kongreden yeni bilgiler edinmiş olarak 
ayrılacağız

Kongrenin açılış konuşmasını Prof. Dr. İdris Yücel 
yaptı. Yücel, “Yurt içinden ve yurt dışından çeşitli 
merkezlerden gelen meme kanseri alanında önemli 
isimler bizimle birlikte... Konu ile ilgili son bilgileri ko-
nuşacak ve tartışma olanağı bulacağız.” dedi.

OMÜ giderek büyüyen bir üniversite

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ko-
nuklara Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Sam-
sun şehrinin gösterdiği gelişmeler ve OMÜ hakkın-
da bilgi verdi. Yılmaz “Samsun şehrinin içinde OMÜ 
çok ayrıcalıklı bir yere sahip. OMÜ giderek büyüyen, 
Samsun merkez kampüsünde yaklaşık 50 bin öğ-
rencisi olan bir üniversite...” diye konuştu.

Artık 7-8 kadından biri meme kanseri

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise konuşmasında 
üçüncüsü gerçekleştirilen Karadeniz Meme Kong-
resinin önemine değindi. Şahin, 1970’li yıllarda dün-
yada meme kanseri oranının 60’ta bir iken artık 7-8 
kadında bir görüldüğünü söyledi. Kongrelerin bu 
konudaki farkındalığı arttırdığını söyleyen Şahin, “Bu 
tarz bilimsel kongrelere bizim insanımız çok fazla 
teveccüh etmez. Onun için bu tarz çalışmalara biz 
yüreğimizle ve bedenimizle destek olacağız. Hoca-
larımız Samsun’da bu konuda çok ciddi fedakarlık 
yapıyorlar ve biz bunları görüyor ve destekliyoruz.” 
ifadesini kullandı.

Kongrede ulusal ve uluslararası katılımlarla “Meme 
kanseri riskinin saptanması, meme kanserinden ko-
runma, tanısı ve tedavisi” hakkında paneller, sem-
pozyumlar yapıldı ve olgu tartışmaları ve bildiriler 
sunuldu.

Karadeniz Üçüncü Meme Kongresi

Proje Yönetim Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi iş bir-
liğiyle gerçekleştirilen “Proje Döngüsü Yönetimi 
Eğitimi”ne katılan akademisyenler sertifikalarını al-
dılar.

AB Danışmanlık Genel Müdürü Hüseyin Aktürk’ün 
22-24 Haziran tarihleri arasında Omtel Otel’de ver-
diği eğitimin sonunda 33 akademisyen sertifikalarını 
almaya hak kazandı. 

Omtel Otel’de gerçekleşen sertifi-
ka törenine, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sevilhan Mennan, Proje Yönetim 
Ofisi Başkanı Sema Arıman ve aka-
demisyenler katıldı.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından uygu-
lanan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından des-
teklenen ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının 
(Samsun TSO) ev sahipliğini yaptığı; “Kobi Çalışan 
ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimle-
re Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (KUYAP)” 
kapsamında düzenlenen Üniversite-Sanayi İş Birli-
ği Uluslararası Konferansı 7 Mart tarihinde Samsun 
Sheraton Otel’de yapıldı.

Uluslararası konferansın açılışına Samsun Valisi İb-
rahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, KUYAP 
Konsorsiyum Lideri Petros Katsis, AB Türkiye Dele-
gasyonu Mali ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı 
Andrea Vera, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Murzioğlu, üniversite ve sanayi temsilci-
leri, STK uzman ve temsilcileri ve KUYAP Proje uz-
manları katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını KUYAP Konsor-
siyum Lideri Petros Katsis yaptı. Katsis KUYAP’ın 
bugüne kadar proje kapsamında gerçekleştirdiği 
faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bilgiyi üretmek, daha da önemlisi bilgiyi yönet-
mek zorundayız

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Günümüzde fi-
nansın, bilginin ve insan kaynağının serbestçe do-
laşabildiği ve dünyanın her köşesine ulaşabildiği 
bir dönemde artık rekabet çok zorlu hale gelmiştir. 
Eğer kalkınmış bir ülkede yaşamak istiyorsak bilgiyi 
üretmek, daha da önemlisi bilgiyi yönetmek zorun-
dayız.” dedi.

Sanayicimiz Ar-Ge için yatırım yapmayı, 
akademisyenlerimiz de Ar-Ge çalışmalarına 
zaman ayırmayı bilmek zorunda.

Rektör Akan; “Sanayicimizin, iş adamımızın Ar-Ge 
için yatırım yapmayı, para harcamayı, akademis-

yenlerimizin de araştırma ve geliştirmeye, yenilik 
çalışmalarına zaman ayırmayı öğrenmesi gerekiyor. 
Bu konuda öğretim üyelerimizi zorlayan hiçbir şey 
yok. Tamamen kendi heveslerine ve motivasyonla-
rına kalmış durumda. Bu yükseköğretim sisteminin 
değişmesi gerekiyor. İnşallah yükseköğretim sistemi 
tüm akademisyenleri, öğretim üyelerini araştırmaya, 
yenilik peşinde koşmaya ve bilgi üretmeye zorlayıcı 
bir sisteme dönüşür.” dedi.

Her şeyin merkezinde insan var

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise 
“Adım adım daha ileriye, olumluya giden bir ülkede 
insan kaynağının ne kadar önemli olduğunu, her 
şeyin merkezinde insanın bulunduğunu bilen bir ya-
pının gün geçtikçe bizi ileriye taşıyacağına inanıyo-
rum.” diye konuştu.

Uluslararası konferansta; “Üniversite-Sanayi İş birli-
ği”, “Türkiye, Avrupa ve Dünyadan Üniversite-Sana-
yi İş Birliği Konusunda En İyi Uygulama Örnekleri”, 
“Küresel Pazara Ulaşmak için Finans, İnovasyon ve 
Araştırma” ve “Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Böl-
gesel Kalkınma ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
Rolü” başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Uluslararası Üniversite-Sanayi  
İş Birliği Konferansı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Teknopark 
A.Ş., Samsun Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı (Sam-
Sev) iş birliğiyle Atatürk Kongre ve Kültür Merkezin-
de “İş Modelciliği, Yaratıcılık ve İnovatif Girişimcilik” 
konferansı düzenlendi.

Konferansa, Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Kap-
lan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, 
Samsun Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Sam-Sev Başkanı Rüştü Araboğlu, akademisyen-
ler ve öğrencilerin katıldığı konferansın konuşmacısı 
TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Dünya 
Fütüristler Birliği Türkiye Başkanı Alphan Manas ka-
tıldı.

Tüm çalışmalar Samsun’un 
geleceği içindir

Açılış konuşmasını Rüştü 
Araboğlu yaptı. “Sam-Sev 
Samsun özelinde kurulmuş 
bir vakıftır. Tüm çalışmaları 
Samsun’un geleceği içindir. 
Bu bağlamda buradayız.” 
dedi.

Üniversite sanayi iş 
birliğini bir üst platforma 
çıkartabilmek

Samsun Teknopark ve girişimcilikle ilgili bilgi veren 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Teknoparktaki amacımız gi-
rişimcileri bulup fikirlerini değerlendirip bunların 
uzantısı olan sanayiye ve katma değeri yüksek olan 
alanlara dönüştürebilmek, üniversite sanayi iş birli-
ğini bir üst platforma çıkartabilmek.” diye konuştu.

Tüm fakültelerde girişimcilik dersi olacak

Prof. Dr. Süleyman Kaplan ise “Üniversiteler yalnız 
makale, kitap çıkaran yalnız eğitim veren değil; aynı 
zamanda toplumun ihtiyacı olan ürünleri çıkaran, 
sanayi ile iş birliğine yönelen kurumlardır. Burada 
inovasyon, girişimcilik söz konusu. Ülkemizde bu 
konularda çok ciddi yatırımlar, projeler yapılmakta. 
Üniversitemizde girişimcilikle ilgili dersleri bazı fakül-
telerde zorunlu hâle getirdik. İlerleyen süreçte tüm 
fakültelerde hocalarımızın verdiği girişimcilik dersleri 
olacak.” dedi.

Gelecek tahmini yaparken trendleri baz alıyoruz

Alphan Manas ise gelecek 
tahminlerini nasıl yaptıklarını 
anlattı. “Bizler gelecek tahmi-
ni yapıyoruz ama Nostrada-
mus değiliz. Gelecek tahmini 
yaparken trendleri baz alıyo-
ruz. Biz kısa vadeli geleceği 
tahmin edebiliriz, uzun vadeli 
geleceği tahmin etmemiz ger-
çekten zor. Neden zor? Çünkü 
dünyadaki konjonktürel deği-
şiklikler aniden olabilir.” dedi.

Gelecek teorilerinden de bah-
seden Manas “İnanılmaz teo-

riler var: Bilgisayarlar ile birleşip üstün zekalı Cyborg-
lar mı olacağız?, Bilincimizi bilgisayara yükleyip bir 
yazılım hâline mi geleceğiz?, İki insan arasında bilinç 
transferi mi yapacağız?” diyerek farklı teorileri katı-
lımcılarla paylaştı.

Girişimcilik ve Geleceğe Bakış
Etkinlikler    Akademik
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 2015 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan 
öğretim üyeleri ile buluştu. 

Yükseköğretim, akademisyenlik ve üniversitemiz üzerine görüşlerin ortaya konduğu toplantılardan sonra, 
Profesörler ve Yardımcı Doçentlerimiz binişlerini giyerek Rektör Akan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Tarım Öğretiminin 169. Yılı” düzenlenen çeşitli et-
kinliklerle kutlandı. Bu etkinliklerden biri de Ziraat 
Fakültesinin düzenlediği “Tarım Öğretiminin 169. 
Yılı” kutlama töreniydi. Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fah-
rettin Tosun Salonunda gerçekleşen törene Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Mennan ve Prof. Dr. 
Şenol Eren, Yüksekokul Müdürleri, kamu kurum 
ve kuruluşları, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun 
Şube Başkanı ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri 
Birliği Samsun Şube Başkanı, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Ziraat Fakültesi ilk 3’te

Toplantıda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Se-
vilhan Mennan, “Ziraat Fakültesinin, OMÜ Fakülte-
leri içerisinde ilk 3’te olduğuna eminim; çünkü her 
bölümden en az 2 hocamızın TÜBİTAK, DPT, AB ve 
farklı ülkelerde projeleri var. Proje öneren tüm hoca-
larımıza Rektör Yardımcısı olarak teşekkür ederim. 
Uluslararasılaşmadaki akademik-idari personelin 
gayreti ile Ziraat Fakültesi, iştiyakıyla 1 numara. Bu 
konuda emeği geçen akademik ve idari personele, 
dersi ile çıtayı yükseltmek için bizi zorlayan öğrenci-
lerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynaklar sınırlıdır, harman bol değildir

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kurt 
“Avrupa’da nüfus artışının eksiye gittiğini dikkate 
alırsak, ülkemizde nüfus artışı olmalıdır; ama bunun 
da bir sınırı olması şarttır. Zira kaynaklar sınırlıdır, 
harman bol değildir.” ifadesini kullandı.

Gecekondu Fakültesi

Kurt, Ziraat Fakültelerinin içerikleri alınarak Doğa Bi-
limleri, Doğa ve Tarım Bilimleri Fakültesi adı altında 

başka isimle kurulmasını eleştirdi. Bunları, hocasının 
deyimiyle “Gecekondu Fakültesi” ne benzetti.

Tarım üniversiteleri kurulmalı

Törende Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 
Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Hasan Önder, Birliği 
temsilen yaptığı konuşmada; kaliteli ziraat mühen-
disleri yetiştirmek ve ziraat fakültelerini daha yüksek 
niteliklere ulaştırabilmek için Tarım Üniversitesi kurul-
ması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Özlük hakları iyileştirilmeli

Önder, “Mesleğini icra eden akademisyenlerimizin, 
kamu ve özel sektör çalışanlarımızın daha verimli 
çalışabilmesi için özlük haklarının hak ettikleri sevi-
yeye bir an önce çıkarılmasını arzulamaktayız.” dedi.

Tarımda kamuoyu oluşturulmalı

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı 
Ziraat Mühendisi Hayati Tosun “Tarımda kayıp Tür-
kiye genelinde %10.41 iken bu oran bölgemizde 
%14. Bu sebeple tarım konusunda ciddi bir kamuo-
yu oluşturulması lazım. Bunun için üniversiteler, sivil 
toplum örgütleri, ziraat mühendisleri mesai harca-
malıdır.” diye konuştu.

Tarımsal Destek Sistemi Reformu süreci

Tören sonunda Hazine Müsteşarlığından Uzm. Me-
tin Tektaş, “Tarımsal Destek Sistemi Reformu Süre-
ci” hakkında bilgi verdi. Tektaş, konuşmasında Hazi-
ne ile tarımın ne gibi bir ilişkisi olduğunu, 2006 Tarım 
Kanunu ile nelerin değiştiğini anlattı. Tektaş, konuş-
masında geçen sene yenilenen Toprak Kanunu ile 
artık tarım arazilerinin bölünemeyeceğini söyledi.

Tarım Öğretiminin 169. Yılı Kutlandı

Akademik Unvan Töreni 
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AGED (Akademik Gelişimi Destekleme Programı) 
ödülleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenle-
nen törenle dağıtıldı. Ödülleri Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan takdim etti. 

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
“Akademik Gelişimi Destekleme Programı ödülleri-
nin verilmesi her sene daha çeşitlenerek devam et-
mektedir. Bu ödüllerin maddi kısmından çok, manevi 
yönü daha değerlidir. Öğretim elemanlarımızın esas 
faaliyet alanlarının takdir edilmesi, çalışmalarının 
bilinmesi ve duyurulması çok önemlidir. Akademik 
ve idari çalışanlarımız Üniversiteye çok büyük kat-
kılar sağlıyor ama bu alanda sizler Üniversitemizin 

bilimsel yüzünü daha belirgin kılan akademisyenle-
rimizsiniz. Ayıca 2013 ve 2014 yıllarından itibaren dış 
destekli projelerimiz hem çeşitlendi hem de sayı ve 
bütçe olarak en yüksek sayılara ulaştı.  Kendim ve 
Üniversite adına teşekkür ediyor ve hepinizi kutlu-
yorum.” dedi.

Prof. Dr. Akan ödüllerin maddi kısmının OMÜ Vak-
fının desteğiyle sağlandığını sözlerine ekledi. Atıf 
Teşvik, H-İndeksi, Proje Ödül Programı (TÜBİTAK, 
Avrupa Birliği Projeleri, SANTEZ), Uluslararası Dergi 
Editörlüğü Ödül Programı ve Yayın Teşvik Programı 
gibi değişik kategorilerde 41 akademisyen,  Rektör 
Akan’ın takdimiyle değişen oranlarda para ödüllerini 
aldı. 

AGED Ödülleri Sahiplerini Buldu

Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğ-
retim elemanlarından Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı’nın 
Türkiye Koordinatörü olduğu Almanya, Finlandiya, 
Avusturya ve Polonya’dan katılımcıların yer aldığı  
“Continence / Incontinence – A Generation Issue” 
konulu uluslararası IP projesi 26 Nisan - 02 Mayıs 
2015 tarihleri arasında Polonya’nın Torun şehrinde 
gerçekleştirildi. 

Projeye her ülkeden tıp, hemşirelik ve sağlık yöne-
timi alanlarından 8 öğretim elemanı ve 25 öğrenci 
katıldı. OMÜ’den 6 kişi projede yer aldı. Bir hafta bo-
yunca, her ülkenin öğretim elemanları daha önce-
den belirlenmiş programa uygun olarak Continen-
ce/Incontinance konularında öğrencilere sunumlar 
yaptı, bakım kurumlarında kullanılan materyalleri in-
celemek için çalışma ziyaretleri yapıldı ve son olarak 
da sponsor şirketin fabrikası gezilerek incontinence 
ürünlerinin yapım süreci analiz edildi. 

Uluslararası IP Projesi Tamamlandı
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Üniversitemizin Kurucu Üyesi olduğu Uluslararası 
Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSRC) IV. 
genel kurul toplantısı KKTC’de 26-30 Nisan tarih-
leri arasında gerçekleştirildi. KKTC Sivil Savunma 
Teşkilat Başkanlığı Koordinatörlüğünde düzenlenen 
toplantıya, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Fatih Ya-
rımbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, 
T.C. Yardım Heyeti Eğitim Müşaviri Mehmet Avcı, IU-
SARC 2014-2017 Dönem Başkanı Prof. Dr. Günhan 
Erdem, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Akan ile IUSRC OMÜ temsilcisi Prof. Dr. 
Hasan Gümüş, KKTC ve 12 farklı ülkeden toplam 
18 üniversite rektörü ve IUSRC üniversite temsilcileri 
katıldı. 

Toplantıda, 35 üyesi bulunan konseye 5 yeni üni-
versitenin üyeliği onaylandı. 2015 yılında yapılması 
planlanan etkinlikler ve 2016 yılında icra edilecek “1. 
Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları”na katılacak 
üniversiteler belirlendi. Toplantıda ayrıca, konseyin 
bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkın-
da genel kurul üyeleri bilgilendirildi. Bunu etkinlik 
değerlendirme çalışması tanıtımı (IUSARC Games 
2016)  ve Sivil Savunma Afet ve Acil Durumlara Milli 
Hazırlık Tatbikatı 2015 tanıtımı izledi. 

Konsey Genel Kurul kararları OMÜ adına Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından imzalandı.  Prof. 
Dr. Hüseyin Akan Konsey Genel Kurulunda yaptı-
ğı konuşmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak 
etkinliğe katılmaktan ve Uluslararası Üniversiteler 
Arama Kurtarma Konseyi Kurucu üyesi olmaktan 
memnun olduklarını, bunun bir insani görev oldu-
ğunu, 12 farklı ülkeden üniversitelerin üst düzey 
yönetici ve akademik elemanlarıyla tanışma fırsatı 
bulduklarını, üniversitelerin insanlığa hizmet için bu 
tür dayanışma ve iş birliğine girmesinin yeni açılımlar 
sağlayacağını belirtti. Rektör Akan, başta KKTC Si-

vil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Arama Kurtarma 
Bölge Müdürlüklerine ve Kıbrıs’taki Üniversitelerimi-
ze gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverliklerinden 
dolayı teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programının açılması 
için gerekenin yapılacağını ifade etti ve Sivil Savun-
ma Teşkilat Başkanına ve IUSRC Konsey Başkanına 
birer hediye takdim etti.

Gerçekleştirilen konsey toplantısında, IUSRC Ga-
mes 2016 tanıtım semineri, Genel Kurul Kararlarının 
imza töreni, Girne Bölge Müdürlüğünde,  Güzelyurt 
Bölge Müdürlüğünde, Lefkoşa’da, Gazimağusa’da 
ve İskele’de farklı senaryolu tatbikatlar izlendi ve de-
ğerlendirildi. 

Sivil Savunma Afet ve Acil Durumlara Hazırlık 
Tatbikatı’da IUSRC katılımcılarını, KKTC Meclis Baş-
kanı Sibel Siber, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey 
yetkiler de yalnız bırakmadı.

Uluslararası Üniversiteler Arama 
Kurtarma Konseyi Genel Kurulu 
KKTC’de Toplandı
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“Sosyal Girişimcilikte Teknoloji Kullanımı ve Giri-
şimcilik Yolculuğu”, Ziraat Fakültesinde düzenlenen 
konferansta ele alındı. 

Ziraat Fakültesi ve Samsun İş Kadınları Derneği (SA-
MİKAD) iş birliği ile düzenlenen konferansa Fakül-
te Dekanı Prof. Dr. Orhan Kurt, SAMİKAD Başkanı 
Münevver Uğurlu, Tarımsal Pazarlama Platformu 
kurucusu Tülin Akın, davetliler, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Dekan Kurt, 
üretimin ve pazarın önemine değinerek  değişen 
şartlara ve teknolojilere uyumlu yeni tesislerin pa-
zarlama yöntemlerinin mutlaka kullanılması gerek-
tiğini dile getirdi. 

Girişimcilikte teknoloji kullanımını anlatan Tarımsal 
Pazarlama Platformu kurucusu Tülin Akın, öğrencilik 

döneminde köylerdeki çiftçilerin ürününü satmakta 
zorlandığını, birtakım kişilere ürününü ucuz fiya-
ta verdiğini, haldeki fiyattan ve devlet desteğinden 
haberdar olmadığını farkettiğini anlattı. Sektörün 
teknolojik imkanlardan uzak durduğu ve bu alanda 
açık olduğunu farkettikten sonra web sitesi kurmak 
fikrinin oluştuğunu anlattı.  

En büyük engel El Âlem Örgütü

Girişimcilik yolculuğunda engellerle karşılaştığını 
anlatan Akın, “Girişimciliğimde herkes bana destek 
olur diye düşündüm ama hepimizin yakınında ‘el 
âlem’ örgütü vardı. İş bul, para kazan, evlen, çocuk 
yap, çocuklara bak, büyüt... Onları da aynı şekilde 
örgütle. Bu sistemin dışına çıkmak istediğinde seni 
engellemek istiyorlar.” diyerek sözlerini bitirdi.

Sosyal Girişimcilikte Teknoloji 
Kullanımı 

II. Uluslararası Parkinson Hastalığı ve 
Beyin Pili Kursu 
2013 yılında ilki düzenlenen Uluslararası Parkinson 
Cerrahisi  kursunun ikincisi 6-8 Ağustos tarihleri ara-
sında Samsun’da yapıldı. Kurs, ‘‘Hareket Bozukluk-
ları, Epilepsi ve Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin 
Stimülasyonundaki Gelişmeler’’  adıyla düzenlendi. 
Kursiyerlere Parkinson hastalığına ek olarak epilepsi 
ve ağır depresyon ya da takıntı hastalığı gibi psiki-
yatrik hastalıklarda uygulanmaya başlanan beyin pili 
ameliyatlarındaki en son gelişmeler  anlatıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Avrupa Nörolojik Bi-
limler Yüksekokulu (EURON), Akdeniz Nörolojik Bi-
limler Dernegi (MNS) ve Maastricht Üniversitesi Tıp 

Merkezinin ortak çabalarıyla düzenlenen kursun di-
rektörlüğünü Maastricht Üniversitesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasin Temel ve On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi öğretim üyesi Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak 
yaptı.

Kursun açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin ve Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak yaptı. 
Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, kurs hakkında genel bil-
giler verdi ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu 
belirtti.

Bilgiyi diğer insanlarla da paylaşmayı 
hedefledik

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “Kursu 
düzenleyen ekiple beraber 4 yılın üzerinde bir geç-
mişe sahibiz. Kendileriyle yapmış olduğumuz yoğun 
temaslar sayesinde sadece kendi alanımızda mesa-
fe almayı değil, aynı zamanda bu bilgiyi diğer insan-
larla da paylaşmayı hedefledik. Bugün burada seç-
kin, nezih ve istekli bir topluluğu görmekten büyük 
mutluluk duydum. OMÜ olarak böyle toplantılara 
desteğimiz her zaman devam edecek.” dedi.

Parkinson hastasına yapılan, en gelişmiş düzeyde  
yapılan beyin pili ameliyatının kursiyerlere izlettirildiği 
kurs 8 Ağustos’ta sona erdi.
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Uluslararası öğrencilerin ilgi odağı hâline gelen On-
dokuz Mayıs Üniversitesi, ikili anlaşmalar kapsa-
mında çeşitli ülkelerden gelen stajyer öğrencileri yaz 
döneminde ağırladı. Bu öğrencilerin bir bölümü Tıp 
Fakültesinde eğitim aldı. İkili iş birliği kapsamında 
Gürcistan Tiflis Tıp Fakültesi ve Japonya Fukui Üni-
versitesinden gelen 25 öğrenci Ondokuz Mayıs Üni-

versitesi Tıp Fakültesinde staj gördü. Tıp öğrencileri 
için Acil, Pediatri, Genel Cerrahi, Nöroloji, Kardioloji 
Çocuk Acil Ana Bilim dallarında 3 hafta süren bir 
eğitim programı oluşturuldu.  

Eğitime başlamadan önce Uluslararası İlişkiler Biri-
minden bilgi alan Tıp Fakültesi uluslararası stajyerle-
ri, öğretim elemanları ve idari personelle tanıştı.

Japonya ve Gürcistan’dan Stajyer 
Doktorlar Geldi

Samsun Sağlık Yüksek Okulunda; Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu ve Türk Neonatoloji Derneğinin 
iş birliğiyle “Yenidoğan Canlandırma Programı” 
(NRP) düzenlendi.

Ebelik ve Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin üç gün-
lük eğitimden sonra sertifikalarını aldığı programın 
açılışına Samsun Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Nermin Kılıç, NPR Program Sorumlusu Selma 
Çubukçu ve kurs eğitmeni Dr. Semra Avcı katıldı.

Prematüre bebeklerimizi hayata döndürmek bu 
kurslarla mümkün

Dr. Semra Avcı bu programın tek amacının anne ve 
bebek ölümlerinin önüne geçmek olduğunu, ön-
lenebilir nedenlerle olan ölümleri en aza indirmeyi 
amaçladıklarını söyledi. “Prematüre bebeklerimizi 
hayata döndürebilmek bu kurslarla mümkün ola-
biliyor. İnşallah siz bu kursları aldıktan sonra bebek 
ölümlerimizi geriye çekeceğiz.” dedi.

NPR programı ile Samsun Sağlık Yüksek Okulunda 
eğitim gören son sınıf Ebelik ve Hemşirelik öğrenci-
lerinin standart bir canlandırma uygulayabilmesi için 
gerekli bilgi ve donanımlara sahip olmaları hedefle-
niyor. 

Bütün Bebekler Yaşasın Diye…

TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ
Sayın Prof. Dr. Hüseyin AKAN,
Her şeyden önce, lütfen size ve meslektaşlarınıza sunduğum en yüksek takdir ve şükranlarımı kabul ediniz.
Sizlere içten selamlarımı ve de çok saygın üniversitenizde Gürcü öğrenciler için düzenlemiş olduğunuz Yaz Staj Programı’nın mü-
kemmel organizasyonundan dolayı duyduğum minnettarlığı aktarmak benim için büyük bir onurdur. Bu son derece iyi tertiplenmiş 
değişim programına katılım güncel uluslararası bilgi ve beceri seviyelerine ulaşmak yönünde mükemmel bir fırsat olmanın yanı sıra, 
aynı zamanda da uluslarımız arasındaki dostluğu kuvvetlendirme hususuna muazzam katkılarda bulunacaktır.
Üniversitelerimiz arasındaki verimli iş birliğinin daha da gelişmesi umuduyla.

Saygılarımla,
Prof. Zurab Orjonikidze

Vekil Rektör     
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OMÜ 40. yıl etkinlikleri kapsamında, Tıp Fakültesi 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalının 30. kuruluş yılı olması nedeni ile ‘Estetik ve 
Rekonstrüktif Meme Cerrahisi’ konulu iki gün süren 
(15-16 Mayıs 2015) bilimsel toplantı düzenlendi. 

Bir imkan olsa da plastik cerrahlarımız kişilikleri 
de güzelleştirebilse! 

Toplantıda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, “Çirkin dediğimiz şeyin kıymeti bü-
yüktür; çünkü güzeli çirkinle fark ederiz. Estetik de 
böyle bir şey herhalde. Sırf sağlık açısından plastik 
cerrahiye katkısı yanında psikolojik açıdan da este-
tik katkı çok önemlidir. Özellikle de günümüzde... 
Ne yazık ki estetik davranma ya da edebî davranma 
insan ilişkilerinde günümüzde bazen ayıplanır oldu. 
Alaycı tavırlarla karşılanır oldu. Keşke bir imkân olsa 
da plastik cerrahlarımız kişilikleri de güzelleştirebil-
se, davranışlara da estetik cerrahi uygulayabilse. 
Günümüzde çok daha fazla buna ihtiyacımız var.” 
diye konuştu.

Meme dokusu kadınların fiziksel imgelerinde 
özel bir parametre

Toplantıda memenin estetik ve rekonstrüksiyon so-
runları ve tedavi yöntemlerinin konuşulacağını söy-
leyen Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet De-
mir, “Memenin bilindiği gibi 2 tane başlıca konusu 
var. Bir tanesi estetik meme cerrahisi, ikincisi ise 
kanser sonrası memenin yeniden şekillendirilmesi 
ile ilgili ameliyatlar. Meme dokusu kadınların fiziksel 
imgelerinde özel bir parametre. Meme dokusunun 
herhangi bir deformasyonu, yokluğu veya şekil bo-
zukluğu gibi durumlarda bunların düzeltilmesi hasta 
psikolojisine katkı sağlamaktadır. Bu tarz şikayetleri 
olan hastaların kendilerine en yakın, özellikle bu ko-
nuda deneyimli olan plastik rekonstrüktif ve estetik 
cerrahi kliniklerine başvurmaları kendi lehlerine ola-
caktır.” şeklinde konuştu.

Estetik ve Rekonstrüktif Meme 
Cerrahisi Toplantısı

Tıp Fakültesi Dekanlığına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süleyman Kaplan atandı. Yükseköğretim Genel Ku-
rulunun atama kararını açıklamasının ardından Prof. 
Dr. Süleyman Kaplan, görevi Tıp Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Kemal Balcı’dan devraldı.   

Devir teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Prof. 
Dr. Süleyman Kaplan hizmetlerinden dolayı Prof. 
Dr. Kemal Balcı’ya teşekkür etti.  Balcı da Prof. Dr. 
Kaplan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde 
bulundu. 

Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Süleyman Kaplan 
Görevi Devraldı

Etkinlikler    Akademik
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

A
ğu

st
os

 2
01

5
S

ay
ı 6

3-
64

72

Tıp Fakültesinin düzenlediği IMESCON (Internati-
onal Medical Student Congress) 3.Uluslararası Tıp 
Öğrencileri Kongresi  Samsun’da toplandı.

OMÜ Sağlık Topluluğu tarafından desteklenen 
uluslararası kongrenin açılışına Rektör Yardımcısı. 
Prof. Dr. Şenol Eren, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. 
Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Tıp Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Kenan Balcı, yurt içi ve yurt dışından gelen 
öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 300’e yakın 
kişi katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını öğrenciler adına Ca-
ner Altan yaptı. Altan “ Düzenlediğimiz bu kongrede 
isimleri ülke sınırlarını aşmış pek çok değerli konuk 
hocamızla yan yana gelerek, gerek doktor gerekse 
bilim insanı kavramlarını masaya yatırmayı amaçlı-
yoruz.” dedi.

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Balcı, 
Kongre’de 300’e yakın katılımcı, yirmiye yakın pos-
ter ve sunumun  yer aldığını açıklayarak bu sayının 
daha da artmasını dilediğini belirtti.  

Rektör Yardımcısı Prof. Şenol Eren ise konuşmasın-
da Samsun’un önemli bir sağlık kenti olma yolunda 
ilerlediğinin altını çizdi. Eren, “Tıp Fakültemiz TUS’ta 
gayet başarılı bir grafik çiziyor. O yüzden ‘Samsun’da 
tıp öğrencisi olmak ayrıcalıktır diye düşünüyorum.” 
dedi. Prof. Dr. Şenol Eren,  konuşmasını, Tıp Fakül-
tesi öğretim üyeleri ile kongrenin hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür ederek bitirdi. 

Konuşmaların ardından Kongrenin ilk açılış dersini 
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa 
Bekir Selçuk verdi.  

3. Uluslararası Tıp Öğrencileri 
Kongresi  

Veteriner Fakültesi, iki yılda bir düzenlenen “11. Ve-
teriner İç Hastalıkları Kongresi”ne 21-24 Mayıs 2015 
tarihlerinde ev sahipliği yaptı. Kongre, Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü’nün açı-
lış konuşmasıyla başladı, Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy’un sunumuyla devam 
etti. Dekan Aksoy, veteriner hekimliğin toplum üze-
rindeki algısı üzerinde durdu. Veteriner hekimliğin 
sadece hayvanları tedavi eden bir meslek grubu ol-
madığını, yetiştirme ve beslenmesinden başlayarak 
hayvanların tedavisi ve hayvan sağlığı yanında insan 
sağlığının korunmasında çok önemli görev üstlendi-
ğini dile getirdi. 

Mesleğin değeri sizlerin niteliğiyle doğru orantılı 
olacaktır.

Prof. Aksoy; veterinerliğin dünya globalleştikçe daha 
da önem kazanacağını, bu nedenle meslektaşlarının 
kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. Aksoy 
“Örneğin OMÜ’den mezun bir veteriner hekim eline 
diplomasını aldığı anda dünyanın istediği ülkesinde 
mesleğini yapabilecek donanımda olmalıdır.” diye 
konuştu.

İnsan sağlığı ve hayvan sağlığı birbiriyle 
ilişkilidir
Kongrede konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
“İnsan sağlığının hayvan sağlığıyla ne kadar ilgili ol-
duğu biliniyor. Bu açıdan baktığınızda maalesef biz 
ülke olarak multidisipliner çalışmayı pek sevmiyoruz. 
Örneğin bir marketin tezgahındaki bir üründen kim 
sorumlu diye sorduğunuzda, gıda mühendisi, zira-
at mühendisi ve veteriner ciddi bir tartışmaya girer. 
Hâlbuki üçü de bunun bir tarafından sorumludur.” 
dedi. 
Konuşmalarının ardından “ At Hekimliği ve Sı-
ğır Hekimliği” başlıklı çalıştaya geçildi. Çalıştayda 
Milano’dan gelen uluslararası öğretim üyesi Fran-
cesco Ferrucci atlar konusunda solunum hastalık-
ları olmak üzere farklı hastalıklar, teşhisi ve tedavisi 
hakkında görsel bir sunum gerçekleştirdi. 

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi 
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Türk Radyoloji Derneği (TRD) Samsun Şubesi, Tıp 
Fakülteside Baş Boyun Radyolojisi konulu sempoz-
yum düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,  Ordu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Alpay Haktanır,  İstanbul 
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Eşref Kızılkaya,  İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. İrfan Çelebi, KTÜ 
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Polat Koşucu, 
OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri; Prof. Dr. Çetin 
Çelenk, Doç. Dr. Muzaffer Elmalı ve Uzm. Dr. Aslı 
Tanrıvermiş Sayıt sempozyuma konuşmacı olarak 
katıldılar. 

Sempozyum, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın “Baş 
Boyun Radyolojisinin Temelleri ve Geçmişi” başlıklı 
konuşmasıyla başladı.
Oturumlar diğer konuşmacıların sunumlarıyla de-
vam etti. Toplantı Samsun’dan ve çevre illerden 
gelen, başta radyoloji, göz hastalıkları, KBB olmak 
üzere, değişik branşlardan 70’i aşkın dinleyici ta-
rafından ilgiyle izlendi. Toplantı hakkında Başhekim 
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Göz Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Arıtürk olumlu ve 
destekleyici açıklamalarda bulundular.
Oturumlarda göz ve temporal bölge radyolojisiyle il-
gili temel radyolojik konular tartışılarak, karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.  

Baş Boyun Radyolojisi

Mimarlık Fakültesinde, “Kıyı Alanlarında Planlama 
ve Dönüşüm: Arnavutluk ve Bölgeden Deneyimler” 
başlıklı bir seminer düzenlendi. Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde düzenlenen seminer, Tiran Poli-
teknik Üniversitesi Mimarlık ve Planlama Fakültesin-
den davetli konuşmacı Prof. Dr. Florian Nepravishta 
tarafından verildi.

Tiran Politeknik Üniversitesi ve OMÜ arasında im-
zalanan Mevlana İş Birliği Anlaşması çerçevesinde 
gelerek Mimarlık Fakültesinin konuğu olan Nepra-
vishta konuşmasında, yaşanabilir kentler için bü-
yük fırsatlar yaratan kentsel kıyı bölgelerinin nasıl 
planlanması gerektiğini, bazılarında kendisinin de 
sorumluluk aldığı proje ve uygulamalardan örnekler 
vererek anlattı. Bunlar arasında üç Arnavut kenti-

nin kıyı planlama-araştırma projeleri, Tiran nehri kıyı 
planlaması, Belgrad kıyı ve liman bölgesi planlama-
sı, Savamala ve Betonhala kıyı dönüşüm projeleri ve 
Montenegro dönüşüm projeleri yer aldı. Nepravish-
ta, konuşmasında kentsel kıyı alanları planlanırken 
planlama standartlarına uymanın, disiplinlerarası 
deneyimlerin paylaşılmasının ve sele karşı korunma 
önlemlerinin alınmasının önemini vurguladı. Konuk 
profesör, OMÜ’de bu semineri vermekten ve Mimar-
lık Fakültesi ile gelecekte devam edecek bir iş birliği 
kurmaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya 
Oktay, Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İs-
hak Memişoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, akade-
mik personel ve öğrenciler katıldı. 

Kıyı Alanlarında Planlama ve 
Dönüşüm

Etkinlikler    Akademik
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“Sistematik Ürün Tasarımı-İnovasyon” semineri ve 
“Başarı Hikayeleri” söyleşisi etkinlikleri lisan-lisan-
süstü öğrenciler ve akademisyenler ile Teknopark 
ve KOSGEB TEKMER’de faaliyette olan girişimci-
lere yönelik olarak düzenlendi. Ayrıca söz konusu 
etkinlikler Yeşilyurt Meslek  Yüksek Okulunda da 
sanayicilere ve girişimcilere yönelik organize edildi.  

“Sistematik Ürün Tasarımı-İnovasyon” semineri ve 
“Başarı Hikayeleri” söyleşisi etkinlikleri Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 

tarafından her yıl düzenlenen Verimlilik Haftası etkin-
likleri kapsamında Samsun Valiliği Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğünce, Ondokuzmayıs Üniversi-
tesi Üniversite Sanayi İş Birliği Geliştirme Merkezi, 
Samsun Teknopark A.Ş. ve Makina Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi iş birliği ile düzenlendi.

Etkinliklere yaklaşık 450 üniversite öğrencisi, dok-
tora ve yüksek lisans öğrencileri ile akademisyenler 
ve çok sayıda sanayici, girişimci katılarak büyük ilgi 
gösterdi.

12-18 Mayıs 2015 hemşirelik haftası çeşitli etkin-
liklerle kutlandı. Etkinlikler, Samsun Sağlık Yükse-
kokulu öncülüğünde Samsun İli Kamu Hastaneler 
Birliği Genel Sekreterliği, Samsun İl Sağlık Müdür-
lüğü, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Özel Medicana Samsun Hastanesi, Türk Hemşireler 
Derneği ve Öğrenci Hemşireler Derneği iş birliği ile 
düzenlendi. 

İyi bakım hızlı iyileşme

İlk gün, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapı-
lan ‘Hemşirelik ve Bakım’ temalı toplantının sloganı  
“İyi bakım hızlı iyileşme” olarak belirlendi.  

Etkinliklerde Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, “ 
Hemşirelikte değer ortaklığı: Olanaklı mı, Etkili mi?”  
konulu konferans verdi. Uluslararası Hemşireler Bir-
liğinin (ICN) 2015 yılı teması; “Hemşireler, Değişim 
İçin Bir Güç: Etkili  Bakım, Etkin Maliyet”, Samsun 

Sağlık Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Afi-
tap Özdelikara tarafından sunuldu.  

“Bakım Üzerine Analitik Bir Konuşma” başlıklı su-
num Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölüm 
başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç tarafından gerçek-
leştirildi. 

Samsun’da iyi bakım uygulamaları

Etkinliklerin ikinci günü Samsun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde “Samsun İli Hastanelerinde İyi Bakım 
Uygulamaları”, “Örgütlenme ve Hemşirelik”, “Hem-
şirelik Uygulamalarında Karşılaşılan Yasal Sorunlar 
ve Haklarımız” başlıklı paneller gerçekleştirildi. 

Etkinlikler Türk Hemşireler Derneği Samsun Şubesi 
ve Öğrenci Hemşireler Derneği Samsun il temsilciği 
öncülüğünde gerçekleşen “Farkındalık Yürüyüşü” ile 
son buldu. 

Hemşirelik Haftası Kutlandı 

Sistematik Ürün Tasarımı-İnovasyon 
ve Başarı Hikâyeleri 
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Etkinlikler    Sosyal

2017 yılında Samsun’da düzenlenecek olan Deafly-
mpics 2017 olarak anılan 23. İşitme Engelliler Yaz 
Olimpiyatları hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 

Olimpiyat hazırlıkları kapsamda verilen Türk ve ulus-
lararası işaret dili eğitimleri Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde basına açık olarak düzenlendi.

Eğitime, Samsun Vali Yardımcısı Ali Galip Saral, Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Sevilhan Mennan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Güven Özyurt,  2017 Samsun De-
aflympics Genel Koordinatörü Funda Özyurt ve İşit-
me Engelliler Bölümü öğrencileri katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler marşa 
“işaret dili” ile eşlik etti.

Uluslararası işaret dili OMÜ’de 
ders olarak okutuluyor

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
“Üniversitemizin İşitme Engelliler 
Olimpiyatlarına ev sahipliği yap-
ması aynı zamanda Türkiye’de 
seçmeli ders olarak uluslararası 
işaret dilini öğretiyor olması bizim 
için gurur vericidir. Türkiye’de ilk 
defa yapılan bir iş olarak uluslara-
rası işaret dilini öğretmek gerçek-
ten bizim önemli bir başarımızdır.” 
dedi.

27 bin 250 kişi işaret dili 
öğrenecek

Dünyada işitme engelli sporcula-
rın katılabildiği tek multidisipliner 

oyunlar olan Deaflympics 2017 (Deaf Olympics) 18-
30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da yapılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkesinin “Olimpi-
yat Köyü” olarak yer alacağı Deaflympics için Türk 
ve Uluslararası İşaret Dili Eğitimi’ne farklı kurum ve 
kuruluşlardan toplam 175 kişi katılıyor. Samsun De-
aflympics Genel Koordinatörü Funda Özyurt, 2017 
yazında yapılacak oyunlara kadar farklı seviyede ol-
mak üzere 27 bin 250 kişiyi eğitmeyi planladıklarını 
açıkladı.

İşaret Dili Ders Oldu
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1.Uluslararası Katılımlı Duvarsız Eğitim Çalıştayı, 15 
Haziran tarihinde Eğitim Fakülteside toplandı.

OMÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum Belediyesi, 
Çarşamba Belediyesi ve Canik Belediyesi iş birliğin-
de gerçekleşen Çalıştayın açılışına Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Eren, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yavuz Bayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın 
Peker, Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum 
Örgüt Temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından akade-
misyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Duvarsız eğitimin pedagojisini oturtmak 
istiyoruz

Çalıştayın açılış konuşmasını Yrd. Doç. Dr. Elif Omca 
Çobanoğlu yaptı. Çobanoğlu bu çalıştayı yapmala-
rının amacını; sınıf dışında eğitim vermelerine rağ-
men tam olarak pedagojisini oturtamadıklarını, bu 
nedenle hem pedagojisini konuşmak, hem nasıl ya-
pılacağına bakmak, hem de örnekler görmek olarak 
açıkladı.

Çocuklarımızı fabrika ayarlarına döndürmek 
istiyoruz

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Peker ise “Bu 
çalıştay aslında prototip insan yetiştirmeyi tersine 

çevirip, araştıran, keşfeden, doğayla buluşarak bu 
özelliklerini geliştiren çocuklar yaratabilmek içindir. 
Tabiri caizse çocukları tekrar fabrika ayarlarına dön-
dürmek içindir. Bu yüzden bu çalıştayı çok önemse-
diğimizi vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.

Eğitimde alışılmış metotların dışına çıkmak 
zorundayız

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram “Eği-
tim sadece bildiğimiz geleneksel yöntemlerle yapıl-
maz. Sınıf dışındaki ve sınıf içindeki eğitimlerde de 
alışkın olduğumuz metotların dışına çıkmamız ge-
rekmektedir. Duvarsız eğitim noktasında kullandığı-
mız bir sloganımız var: Duvarları aşalım!” ifadesinde 
bulundu.

Öğretmen öğrencisiyle etkileşmeli, göz göze 
gelmeli

Açılışın son konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol Eren yaptı. “ Eğitim fakültesi öğretmen okulu 
mezunu bir kişi olarak diyebilirim ki eğer öğretmen 
öğrencisi ile etkileşmez, göz göze gelmez ise o öğ-
retim olmuyor; kısacası öğretim yarım kalıyor. Sa-
dece öğrenciye test yapmak, onun başarısını testle 
ölçmek doğru değildir. İnşallah bu çalıştayda bunları 
tekrar gündeme getireceksiniz.” diye konuştu.

Eğitimde Duvarları Aşıyoruz

Eğitim Fakültesi bünyesinde verilmekte olan “Peda-
gojik Formasyon Sertifikası Programı” kapsamında 
dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen uygulama kapsamında not 
ortalaması 4.00 olan 3 öğrenci birinci;  3.92 olan 
2 öğrenci ikinci ve 3.90 olan 3 öğrenci ise üçüncü 
oldu. Törene katılan başarılı öğrenciler, sertifikaları ve 
teşekkür belgelerini, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr.  Yavuz Bayram’ın elinden aldı.

Yaptığı konuşmada; uygulama ile pedagojik formas-
yon eğitimine OMÜ’nün verdiği değeri ve atfettiği 
önemi vurgulayan Dekan Prof. Dr. Yavuz Bayram, 
dereceye giren öğrencilerin başarılarının bütün öğ-
renciler için de örnek oluşturmasını arzu ettiklerini 
bu sebeple uygulamanın ileriki dönemlerde genişle-
tilerek devam ettirileceğini ifade etti.

Başarı Ödülleri
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Eğitim Fakültesi ile Özel 
Farklı Kültür ve Eğitim Ana-
dolu Lisesi işbirliği ile Eğitim 
Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Nalan Kızıltan koordina-
törlüğünde yürütülen, “Ço-
cuklara  Yabancı Dil Öğretimi 
(Teaching English to Young 
Learners)  Etkinlikleri’’, Özel 
Farklı Kültür ve Eğitim Ana-
dolu Lisesi Konferans Salo-
nunda gerçekleştirildi.  

Kültürlerarası iletişimi sağla-
mak, oyunlarla yabancı dili 
eğlenerek öğrenmek ve dil 
bilincini geliştirmek  amacıy-
la, Eğitim Fakültesi öğrencile-
ri tarafından düzenlenen ser-
gi ve oynanan küçük oyunlar, 
davetliler ve izleyiciler tarafın-
dan beğeniyle izlendi.

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinden 
İngilizce Tiyatro ve Sergi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen 
TÜBİTAK destekli 3 aşamalı “Yaşadığım Gezegeni 
Öğreniyorum IV” projesinin 2. aşaması  ilköğretim 
branş öğretmenlerine yönelik düzenlenen “Astrono-
mi Bilim Okulu” katılım sertifikası verilerek tamam-
landı.

Etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz 
Bayram, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve proje 
yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, proje ekibi ve 
Türkiye’nin çeşitli ilköğretim okullarından gelen proje 
paydaşları öğretmenler katıldı. 

Proje hakkında kısa bilgi veren Prof. Dr. Kalkan, 
“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum diye başladı-
ğımız proje, bilimi topluma indirgemeyi amaçlayan 
bir toplum projesidir. TÜBİTAK tarafından 4. defa 
destekleniyor. Bu projemize 4 yıldır ilköğretim 7. sınıf 
düzeyinde öğrenciler, Türkiye’nin her yerinden katı-
lan ilköğretim öğretmenleri ve üniversite öğrencileri 
üçer günlük bilim okulu biçiminde katılıyorlar. Bilimin 
temellerini öğrenmeye çalışıyorlar. Astronomi üze-
rinden doğa bilimlerini öğretmeye çalışıyoruz.” dedi.

Doğa Bilimlerini Öğretiyoruz

Etkinlikler    Sosyal
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Tıp Fakültesi öğrencileri “Aşkın Nörobiyolojisi”ni tar-
tıştı.

Ondokuz Mayıs Tıp Öğrencileri Birliği ve European 
Medical Students Association (EMSA SAMSUN) iş 
birliğinde “Aşkın Nörobiyolojisi” başlıklı konferans 
düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen konferans İstanbul Bilim Üniversitesin-
den Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın eğlenceli ve inte-
raktif sunumuyla gerçekleşti.

Büyük ilgi gören ve öğrenci katılımının yoğun olduğu 
konferansa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve EMSA 
SAMSUN Akademik Danışmanı Prof. Dr. Kemal Bal-
cı ve akademik personel katıldı.

Kime ve nasıl aşık oluyoruz?

Konuşmanın ardından konferansa geçildi. Konferansta 
aşkın beyinle olan kimyasal ilişkisini irdeleyen ERBAŞ 
verdiği güncel örneklerle ilginç bir sunum gerçekleştirdi. 
“Aşkın yaşı ve ilacı var mıdır?, Aşk her şeyi affeder mi?, 
Aşkın ömrü ne kadardır?, Kime ve nasıl aşık oluyoruz?, 
Kadın ve erkeklerin aşka bakışı farklı mıdır? ve Aşk biter 
mi? “gibi çeşitli merak edilen soruları aşkın daha çok 
beyin kimyasıyla ve hormonlarla olan ilişkisini gözler 
önüne sererek cevapladı.

Aşkın ömrü 1-1,5 yıldır

Erbaş oksitosin, dopamin ve endorfin hormanlarının 
aşkla bağlantısını hem bilimsel hem de espirili bir dil 
ile katılımcılarla paylaştı. Aşkı bir “kendini iyi hissetme 
ve mutluluk hali” olarak tanımlayan, aşkın sürekli 
olmadığını ve bitebileceğini söyleyen Erbaş kadın 
ve erkek beyninin aşkı yaşamada çok farklı özellikler 
gösterdiğini söyledi. Ayrıca aşkın bilimsel olarak 1-1,5 
yıl ömrü olduğunun da altını çizdi.

Aşkın Nörobiyolojisini Tartıştık

“Aşk yoktur sadece libido vardır”

Ondokuz Mayıs Tıp öğrencileri Birliği ve EMSA 
Samsun Tıp Eğitimi Direktörü Cengiz Gökce yaptığı 
açılış konuşmasında, “İnsan beyni hala bir sır küpü 
olarak görülmektedir. Bugün burada bu sır küpünün 
kapağını nörobilim alanının belki de en çok merak 
edilen konusu olan “aşkın nörobiyolojisi” ile açmaya 
çalışacağız.” dedi.
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Aile eğitimi şiddet problemini çözer

Panelin özel konuğu Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın 
Pilotlar Birincisi Simin Bıçakçıoğlu panelde kısa ve 
ilgi çekici bir konuşma yaptı. Bıçakçıoğlu “Ralli gibi 
erkek egemenliğinde olan bir spora fiziksel özellik-
lerimizden dolayı 1-0 yenik başlıyoruz. Biz bu açı-
ğı fiziksel olarak onlardan çok daha fazla çalışarak 

kapatmaya çalışıyoruz. Ama onlara yetişme isteği 
hedefe çok daha fazla kilitlenmemizi sağlıyor. Bunlar 
yapıcı ve güzel hırslar.” dedi.

Kadına şiddet konusuna da değinen Bıçakçıoğlu 
her türlü sorunun eğitimle çözülebileceğine inandı-
ğını söyledi. Özellikle aile eğitiminin hepsinden daha 
önemli olduğunun altını çizdi.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman-
lık Ana Bilim Dalı öğrencileri mezuniyet tezini halka 
açık bir toplantıda sundu. PDR öğrencileri, tezlerin-
de “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Karşı Cinse Kar-
şı Tavırları ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişki” yi 
inceledi.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Ana Bilim Dalı öğrencileri Betül Hocaoğulları, Gizem 
Başkan, Özgür Salih Kaya, Şühedanur  Yılmaz ve  

Yazgülü Ayşe Özyurt, Prof. Dr. Kurtman Ersanlı da-
nışmanlığında seminer hazırladı.

Seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Men-
nan, Rektör Baş Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Selahattin 
Özyurt, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bay-
ram, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Tapramaz, akademisyenler, öğrenci velileri ve öğ-
renciler katıldı.

PDR Öğrencilerinden 
Farklı Bir Sunum
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü kapsamında düzenlenen “Kadına Yönelik 
Şiddet Her Yerde” konulu panele ev sahipliği yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) ile Atakum 
Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon ve Sosyal 
Hizmet Merkezi iş birliğinde gerçekleşen panel, Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Panele; panelistlerin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Bünyamin Şahin, Atakum Belediye Başkanı İs-
hak Taşçı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Özellikle ka-
dın üniversite öğrencilerinin panele ilgisi yoğun oldu.

Öncelikli olarak kendimizi eleştirmeliyiz

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon 
ve Sosyal Hizmet Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma 
Taşçı yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına gölge 
düşürdüğünü söyledi. “Gönül isterdi ki 8 Martlar 
bayram coşkusunda yaşansın. Ama biz hala kadın 
cinayetlerini konuşuyoruz. Öncelikli olarak kendimizi 
eleştirmeliyiz. Bugünün Türkiyesine baktığımızda biz 

anneler olarak nasıl çocuk yetiştireceğimizi bilirsek 
sorunların önemli bir kısmını da aşmış olacağız.” 
dedi.

Kadınlara büyük görev düşüyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin şahin ise şid-
deti uygulayanları yetiştirenlerin de yine anneler 
olduğunu söyleyerek “Bu hüzünlü geçen günleri 
bayrama çevirmek için özellikle siz kadınlar çocuk-
larınızı görmek istediğiniz gibi kısacası tüm olumlu 
vasıflarıyla insan gibi yetiştirmeye özen gösterin.” 
ifadesini kulandı.

Konuşmaların ardından “Kadına Yönelik Şiddet Her 
Yerde” başlıklı panele geçildi. Panelin Moderatörlü-
ğünü Prof. Dr. Nermin Kılıç yaptı. Öğr. Gör. Dr. Nuran 
Mumcu Boğa” Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Şid-
det”, Öğr. Gör. Seval Ağaçdiken, “Sağlık Sektörün-
de Kadına Yönelik Şiddet” ,Yrd. Doç. Dr. Afitap Öz-
delikara “Engelli Kadın ve Şiddet”, Öğr. Gör. Aynur 
Arslan ise “Medyada Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı 
konuşmalarını yaptı.

Kadınlar Günü’nün Gündemi: Şiddet
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle OKTAM 
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi) ile Atakum Belediyesi 
Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi, Köseli kö-
yünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı, 
“Şiddetsiz Toplum Hakkımızdır” projesi koordinatö-
rü Av. İncilay Toraman, Fatma Taşçı, İzgören Akade-

mi eğitmeni Salih Özgür, Toplum Sağlığı hemşiresi 
Sena Sayal katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Özgecan Kadın Koordi-
nasyon ve Sosyal Hizmetler Merkezi çalışmalarını 

yürüten Fatma Taşçı toplumumuzda ka-
dına şiddetin oldukça yoğun yaşandığı 
bir süreçten geçildiğini, Özgecan cina-
yetiyle de şiddetle ilgili olarak ne kadar 
yol alınması gerektiğinin ortaya çıktığını 
dile getirdi.

AB projesi olan “Şiddetsiz Dünya Hak-
kımızdır” projesi koordinatörü Av. İncilay 
Toraman, Kadın Danışma Merkezinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Atakum 
Toplum Sağlığı hemşiresi Sena Sayal 

ise Samsun Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsa-
mında kadınları Kanser Teşhis ve Tedavi Merkezi 
(KETEM) çalışmaları hakkında aydınlattı. İzgören 
Akademi Eğitmeni Salih Özgür de “Aile İçi İletişim” 
eğitimi verdi.  

Dünya Kadınlar Gününde
Köylü Kadınlarla

Modern Müzik Topluluğu, OMÜ Sahnesi’nde konser 
verdi. Danışmanlığını Doç. Dr. Bahar GÜDEK’in yapmış 
olduğu topluluk konserde Türk Popunun ve Türk Rock 
müziğinin klasikleşmiş, nitelikli parçalarından örnekler 
sundu.

 Vokallerini OMÜ müzik eğitimi öğrencilerinden Caner 
Yerli ve Hatice Bolat’ın yaptığı grupta bas gitarı müzik 
eğitimi öğrencisi ve aynı zamanda topluluk başkanı Fa-
ruk Caylan, elektrogitarı felsefe bölümü öğrencisi Ozan 
Soytürk, bateriyi mühendislik bölümü öğrencisi Burak 
Kengil, Klasik gitarı Müzik eğitimi öğrencisi Alican Kiriş-
çi, kemanı Ayça Türkmen, Viyolayı S. İpek Yenici ve Flütü 
F. Gül Parlak çaldı.

Modern Müzik Topluluğu Konseri
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Türkiye’nin en önemli otomotiv şirketlerin-
den biri olan Doğuş Otomotiv’in CEO’su 
olan Ali Bilaloğlu’nun konuşması üniversi-
te öğrencileri tarafından dikkatle takip edil-
di. Bilaloğlu, Almanya’da başlayan başarı 
hikayesinin nasıl geliştiğini, hangi eşikleri 
atladığını tek tek anlattı. Gençlere tavsiye-
lerde bulundu.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, hayatının dönüm 
noktalarını, yarınlarına ışık tutan anları sa-
lonu dolduran hayranlarına anlatırken, üç 
sevilen şarkısını seslendirdi.

Türk spor tarihinde ‘grand slam’ oynayan 
ilk kadın tenişçi olarak adını yazdıran İpek 
Şenoğlu, yalnız yürüdüğü başarılarla dolu 
kariyerinin mihenk taşlarını paylaştı.

Tecrübe Gençlerle Buluştu

Yeryüzü Doktorları’nın geleneksel hale getirdiği Yer-
yüzü Konuşmaları’nın 26’ncısı Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinde gerçekleştirildi. Yeryüzü Doktorları 2. 
Başkanı Uzm. Dr. Havva Sula ve Ankara Üniversitesi 
Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüsü Anıl Yüzer’in ka-
tılımıyla gerçekleştirilen etkinlik öğrencilerden büyük 
ilgi gördü.

Yeryüzünde iyilik

Bir Yeryüzü Doktoru olabilmek için 
yeryüzünü iyi tanımak gerektiğini 
ifade eden Dr. Havva Sula iyiliğin 
ne anlama geldiğinden ve önemin-
den bahsetti. 

Neden Afrika?

“Yeryüzü Doktorları kurulduğu 
2000 yılından bu yana ‘orada ve her yerde’ anla-
yışıyla din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın 4 

kıtada 40 ülkeye tıbbi yardım götürüyor.” diyen Dr. 
Sula, Afrika’da kişi başına düşen milli gelirin çok 
az olduğundan, anne-çocuk ölümlerinin fazlalığın-
dan, sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden bahsetti ve 
Afrika’da her 6 çocuktan birinin 5 yaşını göremeden 

öldüğünü söyledi.

Genç Yeryüzü Doktorları kimdir?

“Türkiye genelinde 36 üniversitede 
kurulan Genç Yeryüzü Doktorları Top-
luluğu gönüllüleri ileride iyi bir Yeryü-
zü Doktoru olabilmek için kendini her 
anlamda geliştirmeyi hedefliyor.” diyen 
Dr. Sula, iyi bir Yeryüzü Doktoru olabil-
mek için öncelikle iyi bir hekim olmak, 
yeryüzüyle iyi iletişim kurabilmek ve 

yapılan çalışmaların nasıl yürütüldüğüne hâkim ol-
mak gerektiğini belirtti. 

26. Yeryüzü Konuşması Samsun’da!
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mü-
zik Eğitimi Anabilim Dalı ve OMÜ Samsun Devlet 
Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Baroktan 
Günümüze”adlı açıklamalı klasik müzik konseri, 
Devlet Konservatuvarı konser salonunda gerçek-
leşti.

OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarından Prof. 
Olga Hasanoğlu, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalından Öğr. Gör. Devrim Öztürk, Arş. 
Gör. İlayda Dubaz, Arş. Gör. Beril Tekeli,  Arş. Gör. 
Armağan Erman, Arş. Gör. Y. Utkan Özdemir, yüksek 
lisans öğrencileri Evrim Özdemir, Cihat Barut ve li-
sans birinci sınıf öğrencisi Nurdan Dinç’in katılımıyla 
gerçekleşen konsere Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Başkanı Prof. Çağatay İnam Karahan ile öğretim ele-
manları ve öğrenciler katıldı.

Baroktan Günümüze Klasik Müzik

Öğretim elemanları ve öğrenciler müzik 
dinletisinde buluştu

Konserin açılış konuşmasını Prof. Dr. Olga Hasanoğ-
lu yaptı. Hasanoğlu, öğretim elemanı ve öğrencilerin 
beraber müzik yapmasının ve aynı potada buluş-
masının önemine değindi.  Konserde, dinleyicilere 
seçkin klasik müzik eserlerinden oluşan zengin bir 
program sunuldu.
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OMÜ Çocuk Üniversitesinde “Deneylerle Fen Bilimleri 
Okulu Kursu Sertifika Töreni” düzenlendi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, “Üniversitemiz bu kurslar 
sayesinde herkese ulaşıyor, burada eğlenerek kazan-
dığınız beceriler, hepinizin birer altın bileziği olarak 
yollarınızı daha da güzel aydınlatacak. Kursun gerçek-
leşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Geleceğin anahtarı çocuklarımızdır

OMÜÇEM Müdürü  Yrd. Doç. Dr. İsmail Gelen, “OMU-
ÇEM çocuklar ve gençlerde; meslek seçimini kolay-
laştırmayı, kendilerini tanıma ve yöneltmeye yardımcı 
olmayı, basit mesleki tecrübeler edinmelerini, insan 
sermayesini etkili kullanabilmeyi, bilimsel araştırma-
lara uygulamalı olarak fırsatlar vermeyi, kendilerini 
tanıma, geliştirme ve gerçekleştirmesine katkıda bu-
lunmayı hedeflemektedir. Kurslar doğrudan doğruya 
üniversite öğretim elemanları tarafından ve Üniversite-
nin mekânları içerisinde verilmektedir. Üniversitemizin 
tüm potansiyelleri çocuklarımızın hizmetine açılmıştır.
OMUÇEM’de düzenlenen eğitimler yaşama hazırlık 
değil, ‘yaşamın ta kendisi’ olarak planlanmakta ve 
gerçekleştirilmektedir. Unutmayalım; geleceğin anah-
tarı çocuklarımızdır dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere ve kursta görev 
yapan eğiticilere sertifikaları verildi.

OMÜ Çocuk Üniversitesi 
Sertifika Verdi

İletişim Fakültesi  Uygulama Gazetesi “Genç İfade” ya-
yın hayatına başladı. 

Akademisyenlerin katkılarıyla, Gazetecilik Bölümü öğ-
rencilerinin hazırladığı gazete 2 ayda bir okuyucularıyla 
buluşuyor.  Genç İfade’de İletişim Fakültesi haberleri, 
deneyimli gazetecilerle röportajlar, araştırma haberleri, 
kültür-sanat haberleri, serbest kürsü ve fotoğraf sayfa-
sı bulunuyor.   

İletişimcilerin 
Gazetesi “Genç 
İfade” Yayına 
Başladı
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yorsa orada kendimi kendi diyarımda hissediyorum’. 
Kendi bayraklarını bu özel günde binlerce kilometre 
uzaklarda andıkları ve dalgalandırdıkları için Türkme-
nistanlı öğrencilere ve onlara destek veren OMÜ’ye 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkmenistan hakkında bilgi 
veren bir video gösterimi gerçekleştirildi. Daha son-
ra sahne alan Türkmenistanlı öğrenciler hazırladıkları 
Türkmen şiirlerinden, türkülerinden ve halk oyunla-
rından örnekler sundu.

Etkinlik katılımcılara Türkmenistan’a ait olan yerel  
Türkmenistan pilavının ikram edilmesiyle son buldu.
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OMÜ’de okuyan Türkmenistanlı öğrenciler Türkme-
nistan Özgürlük Gününü kutladı ve ülkelerini tanıtan 
özel bir etkinlikte bir araya geldi.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Topluluğunun Türkme-
nistanlı öğrencilerle ortaklaşa düzenlediği etkinli-
ğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Kaplan, 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Uluslararası İlişkiler Bi-
rimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Türkmenis-
tan Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Nagmat 
Nazarov, akademik personel ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Biz 85 ülkeden öğrencisi olan bir üniversiteyiz

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süley-
man Kaplan, OMÜ’nün uluslararasılaşmaya verdiği 
önemi vurguladı. Prof. Dr. Kaplan, “Biz dünyanın 
85 ülkesinden öğrencisi olan bir üniversiteyiz. Orta 
Asya ülkelerinden, bizim ecdadımızın geldiği ül-
kelerden pek çok sayıda öğrencimiz var. Özellikle 
Türkmenistan’dan gelen öğrenci sayımızın 300’e 
ulaştığını söylemek isterim.” dedi.

Türkmenistanlı öğrencilere ve onlara destek 
veren OMÜ’ye teşekkür ediyoruz

Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı 
Nagmat Nazarov ise yaptığı konuşmada bugün ül-
kesinde bayrak bayramının ve diplomatlar gününün 
kutlandığını söyledi. Nazarov, “Bayrak bayramıyla 
ilgili Türkmen şair diyor ki ‘Nerede bayrağım sallanı-

Türkmenistanlı Öğrenciler Özgürlük 
Gününde Buluştu
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Siber saldırılara karşı Hacker Camp’15 Kampı Mü-
hendislik Fakültesinde düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siber Güvenlik Toplulu-
ğu ve Octosec Bilgi Güvenliği Ekibi tarafından or-
ganize edilen Hacker Camp’15 tamamlandı. Siber 
savunma alanında farkındalık oluşturup, bu alanda 
bilinçli bireylerin arttırılması amacıyla gerçekleştiri-
len kampa çok sayıda öğrenci katıldı.

Mühendislik Fakültesinde 2 gün boyunca süren 
kampta katılımcılara “Uygulama Sızma Testi ve Li-
nux/Malware Analizi” konularında eğitimler verildi. 
Octosec Bilgi Güvenliği Ekibi tarafından verilen eği-
timlerde saldırı ve savunma alanında yapılan çalış-
malar uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimin son gününde ise katılımcılar arasında siber 
güvenlik yarışmaları düzenlendi.

Siber Güvenlik Kampı

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve 
Samsun Devlet Konservatuvarı ile Giresun Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı’nın birlikte düzenlediği 
konser, Güre Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salo-
nunda gerçekleştirildi.

İki Üniversite öğretim elemanlarının icra ettiği birbi-
rinden güzel parçalar, izleyicilerin büyük beğenisini 
topladı.

Giresun Konseri

20 Mayıs’ta gerçekleşen konsere Giresun Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr.  Aygün Attar, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. 
Kürşad Yapar’ın yanı sıra Giresun Üniversitesi 
akademik-idari personeli ve öğrenciler ile Giresun 
ve çevre illerden izleyiciler katıldı. Konser sonunda 
katılımcılara, günün anısına hazırlanan teşekkür 
belgeleri takdim edildi.
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Eğitim Fakültesi Okul Öncesi öğrencilerinin 
dönem içinde hazırladıkları materyaller sergi-
lendi. 

Sergide okul öncesi dönem için hazırla-
nan kavram ve duyu araçları, kuklalar, mü-
zik âletleri, maskeler, kostümler, karton kutu 
kreasyonlar ve farklı hikâye sunum araçları 
yer aldı. Serginin açılışından önce Sınıf Öğ-
retmenliği üçüncü sınıf öğrencileri, öğr. gör. 
Ömer Kanca yönetiminde katılımcılara müzik 
ziyafeti sundu. Sergide yer alan materyaller, 
Samsun’daki köy ve ilçe okullarına gönderildi. 

Okul Öncesi Materyalleri

Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu, yıl sonu etkinliği 
ile büyük ilgi gördü. Eğlence gecesinde bölüm 
öğrencileri  tarafından şiirler okunup, şarkılar ve 
türküler söylendi.

Özel Eğitim Bölüm Başkanı Serpil Alptekin gösteri 
öncesi yaptığı konuşmada “Bir toplumda eğitimin 
genel amacı o toplumun yetersizlikten etkilenmiş, 
ya da etkilenmemiş tüm bireylerini topluma faydalı 
hale getirmektir. Toplumda yetersizlikten etkilen-
miş bireylerin bağımsız yaşama ve üretken hale 
gelmesinde siz özel eğitim öğretmenlerine büyük 
görevler düşmektedir. Bu büyük görevi layığıyla 
yapacağınıza gönülden inanıyorum.” dedi. 

Özel Eğitim Öğrencilerinden 
Yıl Sonu Etkinliği
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OMÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OMÜÇEM), 9-15 yaş grubu öğrencilerinin çizmiş olduğu 
karikatürleri sanatseverlerin beğenisine sundu.

“Karikatür Öğreniyorum” adlı kursun sonunda, Güzel Sa-
natlar Fakültesinde sergi açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Tarık Yazar’ın koordinatörlüğünde yürütülen karikatür kur-
sunda Karikatürist Tülay Malkoç çizim yöntemlerini anlattı. 
10 öğrencinin katıldığı 5 günlük kursun sonunda açılan 
sergide, 55 çalışma yer aldı. 

Serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram, 
OMÜÇEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Gelen, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilere sertifika-
larının verilmesinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Sevilhan Mennan kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı.

Genç Karikatüristler İş Başında

Karikatür Topluluğu tarafından çıkartılan “Vakitsiz-
ler” isimli karikatür mizah dergisinin tanıtımı Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı ve ardından 
Topluluk üyelerinin eserlerinden oluşan Karma Ka-
rikatür Sergisi açıldı.

Dergi tanıtımı ve Karikatür Sergisinin açılışına Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali To-
mak, Karikatür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. 
Doç. Dr. Tarık Yazar, Topluluk Başkanı Oğuz Akan, 
öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Karikatür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Tarık Yazar  yaptığı konuşmada Topluluğun, ka-
rikatür çizmeyi öğretmek, geliştirmek ve karikatür 
sergilemek, toplum bilinci oluşmasına katkıda bu-

lunmak, sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek, 
espri ve çizim yöntemlerini geliştirmek, öğrencilerin 
boş zamanlarını değerlendirmek, öz güven ve pay-
laşım duygusu yaşatmak, mizah ve hoşgörü ortamı 
oluşturmak, karikatür arşivi oluşturmak ve sergiler 
düzenlemek gibi hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 
kurulduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 18 katılımcının 45 eserinden 
oluşan Karikatür Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Karikatürcülerden Yeni Dergi 
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Ana Bilim Dalı öğrencileri “Mezuniyet Ser-
gisi” açtı. 

Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilen sergi-
de, 150 öğrencinin hazırladığı 300’e yakın seramik, 
yağlı boya resim, özgün grafik tasarım ve heykel ça-
lışması sergilendi. 

Geçtiğimiz 23 Nisan’da hayatını kaybeden Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş 
Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencisi Bora Yıkınç’ın da 
eseri sergide yer aldı.

Mezuniyet Sergisi’ne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol Eren, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz 
Bayram, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler ka-
tıldı. 

Resim-İş Mezuniyet Sergisi

Eğitim Fakültesinde, “Eğitime Değer” sloganıyla 
Fen Öğretmenleri Paylaşım Çalıştayı gerçekleşti-
rildi. Çalıştaya ülkemizin farklı illerinden başarılı 14 
fen bilimleri öğretmeni katıldı. Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr.  Yavuz Bayram’ın açılış konuşmasını 
yaptığı programda fen bilimleri alanıyla ilgili örnek 
uygulamalar paylaşıldı. Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinin desteği ve İlkadım Belediyesinin katkılarıy-
la hazırlanan ve Doç. Dr. Süleyman Yaman tara-
fından organize edilen etkinlik, sabah ve öğleden 
sonra olmak üzere 4 oturumla tamamlandı. 

Eğitime Değer

Ahilik Haftası kapsamında Samsun Valiliği ile Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde “Ahilik Kültürü ve 
Değerleri” konferansı yapıldı.

Eğitim Fakültesinde gerçekleşen Konferansa; Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram, Samsun Esnaf Oda-
ları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve Ticaret İl Mü-
dürlüğü yetkilileriyle, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Konferansı Doç. Dr. Dursun Ali Tökel verdi. Tökel, 
Ahilik olgusunun her şeyden önce geniş çapta teş-
kilatlanmış bir yapı olduğunu söyledi ve “Cömertlik, 
vefâ, güvenirlik, iş ahlakı, fazilet, dürüstlük, sabır, te-
vazu, hak, adalet” gibi ahilikle yakından ilgili kavram-
lara vurgu yaptı. Tökel, günümüzde toplum düzeni 
adına ütopya olarak görülebilecek bu yapının Türk 
tarihinin geçmişinde önemli bir yere sahip olduğuna 
da işaret etti. 

Ahilik Kültürü ve Değerleri
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Öğrenciler ile Çiftçiler Tohum Takası 
Yaptı

Bafra’da “3. Ekolojik Yaşam ve Tohum Takası Şenliği” 
yapıldı. Şenlikte, Bafra Meslek Yüksek Okulu Organik 
Tarım Bölümü öğrencileri ve Sürmeli Mahallesi çiftçi-
leri tohum takası yaptı.

Üniversite ve köylü iş birliğiyle organik köy 
oluşturduk

Organik Tarım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ke-
mal Ayan, Sürmeli köyünün Samsun’un organik arka 
bahçesi olacağını belirterek, “Üniversite, çiftçi ve köy-
lü iş birliğiyle organik köy oluşturduk. Tam 5 yıldır bu 
çalışmanın içerisindeyiz. Aynı zamanda organik to-
humları çiftçilerimizle paylaşıyoruz ve bu paylaşımda 
çok güzel organik ürünler ortaya çıkarmaktayız. İn-
sanlarımızın sağlıklı ürün tüketebilmeleri için Sürmeli 
organik köyü, Samsun’un organik arka bahçesi ola-
caktır ve bunun için büyük gayret sarf ediyoruz.” dedi.

Yoğun ilgi gören şenliğe, Samsun Milletvekili Suat 
Kılıç, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 19 Mayıs 
Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dursun, Bafra Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, OMÜ 
Vakfı Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, mahalle sakin-
leri ve çok sayıda davetli katıldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Kolejinin öğrenci-
leri tek perdelik “OMÜZİKAL 2- Son Perde” isimli 
müzikali sahneledi.   

OMÜ Vakfı Kolejinin sahnesinde gerçekleşen müzi-
kalin gösterimine OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mu-
hammet Dervişoğlu, Kolej Müdürü Mustafa Kurt, 
veliler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda misafir 
katıldı.

OMÜ Vakfı Kolejinde İngilizce Müzikal

Konusu, “müsamereye hazırlanan okul öğrenci-
lerinin son provası” üzerine kurgulanan müzikalin 
gösterimi, kullanılan kırmızı halı ve diğer görsellerle 
prömiyeri aratmadı. İlkini geçen yıl düzenledikleri 
OMÜZİKAL’in çocuklarda yarattığı olumlu tabloyu 
gören ve bir öğrencilerinin “Okul hayatımda ge-
çirdiğim en mutlu gün o gündü.” sözüyle harekete 
geçen İngilizce öğretmeni Maytere Hazinedar ve 
müzik öğretmeni Ceren Düşünceli’ nin çalışmalarını 
başlattığı “OMÜZİKAL 2-Son Perde” tüm öğrenci-
lerin farklı aşamalarda destek verdiği bir ortak çalış-
maya dönüştü. 

Tıp Fakültesi Hastanesi personeli “Yağmur Yük-
lü Bulutlar” adını verdikleri şiir dinletisi ile gönülleri 
mest etti. 

Yaşar Kemal, Can Yücel, Aşık Veysel, Sezai Kara-
koç, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin şiirlerinin sağlık 
çalışanları tarafından okunduğu gecede, Başhe-
kim Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk da İsmet Özel’in 
Amentü şiirini seslendirdi.

Gecenin açılış konuşmasında sosyal aktivitelere 
önem vermeye çalıştıklarını vurgulayan Başhekim 
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk bu güzel organizas-
yonda emeği geçenlere teşekkür etti ve şiir dinletisi-
ni gelenekselleştirmek istediklerini söyledi.   

Şiirle Stres Attılar
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mü-
zik Eğitimi Ana Bilim dalı, kuruluşunun 15. yılında özel 
bir konserle müzikseverlerin karşısına çıktı.  Konser-
de Müzik Eğitimi Ana Bilim dalı Çok Sesli Korosu ve 
Orkestrası sahne aldı. Konserin ilk bölümünde Öğr. 
Gör. Aynur Özgür Başaran yönetimindeki koro, tür-
külerden ve uluslararası sanat müziği eserlerinden 

oluşan bir repertuvar sundu. İkinci bölümünde ise 
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup 
Alper Varış yönetimindeki orkestra, Anadolu’nun çe-
şitli yörelerinden halk ezgilerini ve dünya müziklerin-
den seçkin eserleri; bağlama, davul, bendir, agogo 
ve erbane gibi çalgılar eşliğinde seslendirdi.

Müzik Öğretmenlerinden 
15. Yıl Konseri 
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Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Tamer Aslan, “Zümrüd-ü Anka” temalı kişisel 
sergisini Bosna Hersek’te Saraybosna Üniversitesi 
ve University of  Džemal Bijedić on Mostar’da açtı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları karma 
sergisi de Saraybosna’da sanatseverlerle buluştu.

Mevlana Değişim Programı kapsamında Saraybos-
na Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisinde 15 – 
30 Mayıs 2015 tarihleri arasında ders de veren Ta-
mer Aslan, Üniversitenin sergi salonunda “Zümrüdü 
Anka” temalı kişisel sergisini açtı. 

Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan, ayrıca  davet edildiği Uni-
versity of  Džemal Bijedić on Mostar  Eğitim Fakülte-
sinde de kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine 
sundu. 

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları karma 
sergisi de aynı üniversitede sergilendi.

Yoğun ilgi gören sergiler yerel televizyonlar, basın ve 
sosyal medyada oldukça geniş yer buldu. 

“Zümrüdü Anka” Sergisi 
Saraybosna’da 

Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğ-
rencileri hazırladıkları materyalleri sergiledi.  Sergide 
70’i iki boyutlu, 30’u üç boyutlu olmak üzere 100 
adet çalışma yer aldı. Serginin açılışını Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, Eğitim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Yavuz Bayram ve Türkçe Eğitimi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın birlikte gerçekleştir-
di. Açılışa başta Türkçe Eğitimi Bölümü olmak üzere 
Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri yoğun 
ilgi gösterdi. Dekan Prof. Dr. Yavuz Bayram’ın verdiği 
bilgiye göre, sergide yer alan materyaller, pedagojik 
formasyon alan Edebiyat ve Okul Öncesi öğretmen 
adaylarınca hazırlanan materyallerle birlikte Milli 
Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Samsun’daki okullara 
gönderildi.

Eğitim Materyali Sergisi
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Hülya Demir Şentürk, “Çığlığımı Duydunuz mu?” 
kadın cinayetleri temalı ilk kişisel afiş tasarım sergisi-
ni Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda sanatseverlerin 
beğenisine sundu. Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim 
Bölümü Resim-İş Eğitimi Araştırma Görevlisi olan 
Hülya Demir Şentürk’ün sergisinin açılışını Samsun 
Valisi İbrahim Şahin yaptı. Törene Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Pof. Dr. Metin Eker, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.

Açılıştan önce bir konuşma yapan Hülya Demir 
Şentürk, “Çığlığımı Duydunuz mu?” afiş tasarım 
sergisinin konsepti olan “şiddet” konusunu toplu-
mumuzun kanayan yarası haline gelen ve son za-
manlarda sıkça yaşanan kadın cinayetlerine dikkat 
çekmek amaçlı seçtiğini anlattı. Şentürk, “sergi as-
lında her gün Türkiye’nin birçok yerinde şiddet görüp 
gördüğü şiddeti duyuramayan kadınların sessiz çığ-
lıklarından izler taşımaktadır. Bu sergide şiddet gö-
ren kadınlara ithafen 19 farklı kadının 19 farklı çığlığı 
yer almaktadır.” dedi.

Çığlığımı Duydunuz mu?
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Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, üniversi-
teli ressamları “Birlikte II” sergisi ile Samsunlularla 
buluşturdu. Organizatörlüğünü Anadolu Üniver-
sitesinden Doç. Dr. Duygu Bedir Erişti’nin yaptığı 
ve farklı üniversitelerden 37 öğretim elemanının 
katıldığı ‘’Birlikte II’’ Karma Sergisi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sanat Galerisinde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, ulusal alanda diğer 
üniversite ve akademik kurumlarla iş birliği yapa-
rak sanatsal etkileşimleri daha dinamik hale ge-
tirmek için çaba harcadıklarını açıkladı. Prof. Eker, 
bu çabalarına katkılarından dolayı Doç. Dr. Duygu 
Bedir Erişti ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Eğitim Bölümü başta olmak 
üzere sergide eserleri bulunan tüm üniversitelerin 
öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Üniversiteli 
Ressamlar
Sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, araştır-
ma görevlileri ve öğrencilerinin hazırladığı sergiyi 
Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker açtı.

13’ü cam, toplam 51 eserin bulunduğu sergi, 27 
Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sergi Salonunda ziyaret edildi.

Seramik ve Cam Sergisi
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Engin Güney’in “Çıkmazlara Doğru” 
adını verdiği kişisel resim sergisi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda sa-
natseverlerle buluştu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan 
ressam Engin Güney, çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. Güney, “Çıkmazlara 
Doğru sergisi teknolojik gelişmelerin 
etkili olduğu, doğaya ve insanlara hük-
metme yarışıyla oluşan kaotik yapılan-
malara karşı eleştirel bir yaklaşım ola-
rak değerlendirilebilir.” dedi.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğiti-
mi Resim-İş Ana Bilim Dalı Araştırma 
Görevlisi olan Engin Güney’i serginin 
açılışında Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Metin Eker, Güzel Sanat-
lar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Boğa, 
Prof. Dr. Memduh Erkin ile çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci yalnız bırak-
madı.

Çıkmazlara 
Doğru

İlahiyat Fakültesi “Dinî Musiki Korosu” Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde 12 eserden oluşan ‘Hz Peygam-
ber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ temalı bir konser verdi.

Konsere Samsun Valisi İbrahim Şahin, Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akanın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı.

Konserin açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Hüseyin Peker yaptı. Peker, ’’Yüce Allah, 
Peygamberimizi alemlere rahmet olarak gönderdi-
ğini belirtiyor. Peygamberimizin mesajının temelinde 
sevgi vardır. Onun mesajının doğru olarak anlaşılıp, 
algılanıp uygulanmasına her zaman olduğu gibi gü-

nümüzde de çok ihtiyacımız var. Bizler Kutlu Doğum 
Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Peygam-
berimizi anmak ve anlamak adına İlahiyat Fakültesi 
olarak ilk defa oluşturduğumuz Dinî Musiki Koro-
muzla sizlere bir etkinlik yapmayı amaçladık.” dedi.

Dinî Musiki Korosu Konseri
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Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Bölümü Resim-İş 
Öğretmenliği öğretim üyesi Ramazan Tilki, kişisel 
heykel sergisini açtı.

Açılış öncesi konuşan Ramazan Tilki Samsun’da 
ikinci kez kişisel sergi açtığını belirterek, “Bugüne 
kadar toplam 9 sergi açtım. Sergimizin içinde bir-
çok malzemeden yapılmış işler var. Mermer, bronz, 
metal, ahşap dökümlerden günümüz sorunlarını 
anlatan çalışmalar yarattım. Sergimizde 19 tane 
eser bulunmakta. Figürlerde geçmişten günümüze 
kadar olan kadın figürleri var. Bu çalışmalarda “do-
ğurganlığı ve sonsuzluğu” anlatmaya çalıştım. Bunu 
da en iyi anlatanın dişi olduğunu düşünürsek, kadın 
odaklı çalışmalar yaptım. Ayrıca bunun yanında gü-
nümüz sorunlarına da değindim.” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğre-
tim elemanları Ankara Armada-GaleriM Sanat Ga-
lerisi’nde Karma Resim Sergisi açtı.

Çok sayıda sanatseverin de hazır bulunduğu Öğre-
tim Elemanları Karma Resim Sergisi açılışında Gü-
zel Sanatlar Fakültesi idarecileri ve öğrencileri de yer 
aldı. Serginin Üniversitemiz sanatçılarının ve sanat 
eğitimcilerinin ürünü olduğunu söyleyen Güzel Sa-
natlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Güzel 
Sanatlar Fakültesinin Samsun dışındaki etkinliklerde 
daha fazla yer almak amacında olduğunu belirtti.

Sergiden önce Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 
ve hocaları “Artankara” sanat fuarını da gezdi.

Güzel Sanatlarda
Heykel Sergisi 

Ankara’da Sergi Açtık
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30. Geleneksel Spor Şenlikleri, düzenlenen kupa töre-
niyle sona erdi. Futbol’da Veteriner Fakültesi, basket-
bolda Mühendislik, voleybol erkeklerde Tıp, voleybol 
kadınlar kategorisinde Mühendislik Fakültesi takımları 
şampiyon olarak kupa ve madalyalarını aldı. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organize et-
tiği 13 – 27 Nisan tarihleri arasında 3 branş ve 4 kate-
gori de yapılan şenliklerde dereceye girenlere kupa ve 
madalyaları verildi.

Spor şenliklerinde dereceye giren takımlar: Voleybol 
Kadınlar; 1. Mühendislik Fakültesi, 2. Tıp Fakültesi, 
Voleybol Erkekler; 1. Tıp Fakültesi, 2. Ziraat Fakülte-
si, Basketbol Erkekler; 1. Mühendislik Fakültesi, 2. Tıp 
Fakültesi Futsal; 1. Veteriner Fakültesi, 2. Vezirköprü 
MYO.

5-12 Mayıs tarihleri arasından düzenlenen Uluslara-
rası Öğrenci Futbol Turnuvasında kupa Somali takı-
mının oldu.   

Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından düzen-
lenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde okuyan 
yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu 16 takımın 
katıldığı 2. Geleneksel Uluslararası Öğrenci Futbol 
Turnuvasının final maçında Somali ve Filistin takım-
ları karşılaştı.

Normal süresi beraberlikle tamamlanan maçın ga-
libini belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Penaltı 
atışları sonunda rakibine üstünlük sağlayan Somali 
takımı turnuvanın şampiyonu oldu. 

Maçın ardından gerçekleşen kupa töreninde şampi-
yon takımın kupasını Sağlık Kültür Spor Daire Baş-
kanı Güngör Kural verdi. 

Şampiyonlar Kupalarını Aldı

Şampiyon Somali
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Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Samsun Kültür 
ve Sanat Platformu Derneği Başkanı Ressam Prof. 
Dr. Metin Eker “Zarf ve Mazruf” temalı 34 eser-
den oluşan 13. Kişisel Resim Sergisini Samsun’un 
ardından 13 Haziran’da İstanbul Göktürk-Poppy 
Gallery’de açtı.

 Poppy Gallery’nin Göktürk’teki ilk sergi organizas-
yonu olan “Zarf ve Mazruf” Ressam-Küratör Sedat 
Özer organizatörlüğünde gerçekleşti. Sanat ve iş 
dünyasının yanı sıra bölge sanatseverlerinin de yo-
ğun ilgi gösterdiği serginin açılışında ses sanatçısı 
Sema Moritz canlı performans sergiledi.

Metin Eker’den 
“Zarf ve Mazruf” Sergisi

Sergiye oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, 
MUYAP Başkanı ve Seyhan Müzik sahibi yapımcı 
Bülent Seyhan, SAMSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
ve üyeleri, Poppy Gallery sahibi iş ve sanat adamı 
Yakup Öztürk, çok sayıda davetli katıldı. 

Ağırlıklı olarak mazruf karakterli temsillerin merkezi 
olan sanat eserine zarf olarak sanatçının yanı sıra 
izleyicinin de katılımını ön plana çıkaran sergi, sanat 
ile diyaloğun eser, tesir müessir tiplemesini izleyici 
gözünden yeniden sorgulatmayı amaç ediniyor.
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Halkımız bir kimlik değişimine zorlanmıştır

Nuri Pakdil ise yaptığı selamlama konuşmasına, 
“Yedi Güzel Adamdan biri olmaktan, onların abisi 
olarak anılmaktan gurur duyuyorum.” diyerek baş-
ladı. Türkiye’de 1923 yılından itibaren başlayan ya-
bancılaştırma hareketine dikkat çeken Pakdil, “Hal-
kımız bir kimlik değişimine zorlanmıştır. Kimliğinden 
koparılmaya çalışılmıştır. Yedi Güzel Adam olarak 
anılan bizler ülkemize öncelikle edebiyatla gelen bu 
yabancılaşmanın yine ancak edebiyatla ülkemizden 
atılabileceğine inandık. Edebiyat Dergisi’ni çıkarma-
ya işte bu düşünceyle karar verdik. 

Ülküsel olarak konumunu algılayabilen her 
insan güzel insandır

Pakdil, “Genç arkadaşlara ileteceğim mesajım; çok 
okumaları, kendilerini iyi yetiştirmeleri ve özellikle iyi 
derecede bir yabancı dil öğrenmeleridir. Gençler Ne-
cip Fazıl Kısakürek ’in piyeslerini, şiirlerini, romanla-
rını, denemelerini ve hatıralarını mutlaka okumalıdır. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum, ülküsel olarak 
konumunu algılayan her insan güzel insandır. Güzel 
insanlar da ülkülerini ülkelerinde var etmek için ya-
şarlar.” dedi.

Konuşmanın ardından üstadın özel ve sanat haya-
tının dönüm noktalarını anlatan kısa bir sinevizyon 
gösterimi yapıldı.

Yazar Necip Evlice, Şaban Apak’ın konuşmalarının 
ardından söyleşi, öğrencilerin Nuri Pakdil’e yöneltti-
ği ilginç soruların yazar tarafından içtenlikle cevap-
landırılmasıyla renk kazandı.
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O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

A
ğu

st
os

 2
01

5
S

ay
ı 6

3-
64

102

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ünlü şair, yazar ve dü-
şünür Nuri Pakdil’i ağırladı.

OMÜ Kitap Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 
ve “Yedi Güzel Adamdan Biri: Nuri Pakdil-Klas Yü-
rüyüş” başlığı altında gerçekleşen söyleşide Nuri 
Pakdil dışında onun ekolünden gelen ve kendileri-
ni onun öğrencileri olarak tanımlayan yazar Necip 
Evlice ve Şaban Abak da davetli- konuşmacı ola-
rak yer aldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 
söyleşiye Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram ve akade-
mik personel katılırken öğrenciler de salonu hınca 
hınç doldurarak yazar Nuri Pakdil’e gösterdikleri 
yoğun sevgi ve ilgiyi ortaya koymuş oldu.

Söyleşinin açılış konuşmasını Topluluk Başkanı 
Hüseyin Haydari yaptı. Haydari, “Ülkemizde ma-
neviyata önem veren genç neslin fikri yapısının 
oluşmasında kaleme aldığı eserlerle önemli katkı 
sağlayan üstat Nuri Pakdil hocamızı ve öğrencileri 
olan Necip Evlice ve Şaban Abak’ı ağırlamaktan 
onur duyuyoruz.” diye konuştu.

Nuri Pakdil: Yedi Güzel Adamdan Biri

Nuri Pakdil bize büyük bir kültürün ve 
medeniyetin mensubu olduğumuzu 
hatırlatmıştır

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptığı konuşma-
da “Biz buraya Nuri Pakdil’i dinlemeye ve konuş-
maya geldik. Nuri Pakdil ve onun ekolünden yeti-
şen değerli edebiyatçılar bize gençlik yıllarımızda 
küçük bir ülkenin geri kalmış bir ferdi olmadığı-
mızı aslında büyük bir medeniyetin ve kültürün 
mensubu olduğumuzu hatırlattılar.” dedi.
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“Karabağ’ın İşgali ve Hocalı Katliamı” Türk Dünyası 
Araştırma Topluluğu (TÜDAT) ve Uluslararası İlişkiler 
Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği konferansta ko-
nuşuldu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 
konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan ve Prof. Dr. Şenol Eren, Azerbaycan Ankara 
Büyükelçiliği Müsteşarı Dursun Hasanov ve Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Erestun Mehtiyev 
ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını TÜDAT Topluluk 
Başkanı Mehmet Furkan Doğan, Uluslararası İlişki-
ler Topluluğu Başkanı Gasgay Abbaszade ve Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Erestun Mehtiyev 
yaptı.

Neden Hocalı’da katliam yapıldı?

Mehtiyev, “Hocalı, Yukarı Karabağ’da, Azerbaycan’ın 
ikinci büyük şehri, önemli bir stratejik konumda, 
Karabağ’ın doğusundan batısına giden yolun üze-
rinde ve büyük Ermenistan Devleti için bu toprakla-
rın Azerbaycan’da olması engeldi. Geldiler ve burayı 
yerle yeksan ettiler.” diyerek neden Hocalı’da katli-
am yapıldığını anlattı.

1 gecede 613 şehit

Methiyev, “1 gecede 613 şehidimiz oldu.” diyerek bu 
kanlı hadisenin çağdaş dünyamızın karanlık gecesi 
olduğunu söyledi.

Azerbaycan boğazdır

Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya konuşmasında 
“Azerbaycan Türk dünyası haritasına baktığımız-
da, baş Türkiye, gövde Türkistan ise başla gövde 
arasındaki önemli yer ve boğaz Azerbaycan’dır” 
diyerek Azerbaycan’ın coğrafi önemine vurgu 
yaptı.

Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya “Azerbaycan-İran bölgesin-
de devlet kurduk, yıkıldı, toprak kazandık, kaybettik. 
Türkiye Türkleri olarak Anadolu’ya biz bu coğraf-
yadan geldik. Azerbaycan’a gittiğimiz zaman bize 
Türkiye’de ne kadar Azerbaycan kökenli olduğunu 
soruyorlar. Diyorum ki  Türkiye’de 70 milyon Azer-
baycan kökenli Türk vatandaşı var.” dedi.

Etnik homojenizasyon politikaları

Sarıkaya, “Ermenistan toprak ve nüfus bakımın-
dan küçük olmasına rağmen, Rusya’nın gücüyle 
saldırıyor ve Azerbaycan topraklarının %20’si olan 
Karabağ’ı işgal ediyor. Dünya buna gözünü kapa-
tabiliyor.” derken, 26 Şubat 1992 gecesini yaşamış 
ailelerden birinin kızı, Karabağ şahidi Almaz Hasa-
nova ve Muhammed Nağıyev de  o zamanlar gör-
dükleri facia manzaralarını anlattı.

Azerbaycan Yakın Tarihi Şube Müdürü Prof. Dr. Hacı 
Hasanov’un konuşmasının ardından plaket takdimi 
ile program sona erdi.

Karabağ’ın İşgali ve Hocalı Katliamı
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Bölgenin önemli işadamı ve girişimcisi Fahrettin 
Ulusoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gençlerle 
buluştu. Ünlü işadamı Gıda Topluluğu ve Endüstri 
Mühendisliği Mükemmellik Topluluğunun ortaklaşa 
düzenlediği “Fahrettin Ulusoy Gençlerle” başlıklı 

söyleşide gençlere iş hayatı ve kariyer planlaması 
konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tecrübe ve bilgi birikimini üniversite ile 
buluşturduk

Konferansın açılış konuşmasını her iki topluluk adı-
na yapan Gıda Topluluğu akademik danışmanı Doç. 
Dr. Hasan Temiz “Tecrübe dediğimiz bilgi birikimi, 
okumakla yazmakla olmuyor. Onun için biz de siz-
leri tecrübeyle buluşturmak istedik ve bölgemizin, 

ülkemizin önemli girişimcisi ve iş adamı Fahrettin 
Ulusoy’u konuk ettik.” dedi.

  Tecrübelerini aktardı 

Ulusoy’un Yönetim Kurulu Başkanı Fah-
rettin Ulusoy, iş yaşamındaki tecrübele-
rini açık yüreklilikle üniversite öğrencileri 
ve akademisyenlerle paylaştı.

Başarı için önce sevmek lazım

46 yıllık bir iş hayatı olduğunu söyleyen 
Ulusoy, “Kiminin başarısı maddi, kimisi-
nin başarısı manevidir. Başarılı olmak is-
tiyorsanız önce yapacağınız işi sevmeniz 
lâzım. Sevmiyorsanız, bana göre başarı 
şansınız sıfır. Ya o işte çalışmayacaksı-
nız, sevdiğiniz işi bulacaksınız ya da ben 
bunu sevmek zorundayım diyeceksiniz.” 
dedi.

Hedefinizi belirleyin, sabırlı olun

“İşinizi seviyorsanız ve bir hedef koyarsa-
nız bir yere gelebilirsiniz.” diyen Ulusoy, ilk önce bü-
yük bir toptancı olacağını ve daha sonra fabrika ku-
racağını çok önceden hedeflediğini söyledi. Ulusoy, 
başarının ekip ruhu ile beslendiğini vurgulayarak 
“Başarının bir şartı da takım oyunu. İyi elemanlarla 
çalışmak bir işveren için büyük şans. Çalışan için de 
paylaşmayı bilen bir işverenle çalışmak şans.” ifade-
sinde bulundu.

Fahrettin Ulusoy konuşmasının ardından üniversiteli 
öğrencilerin sorularını cevapladı.

Ünlü yazar Rasim Özdenören “Aşkın Diyalektiği” başlıklı ko-
nuşmasıyla OMÜ’lü öğrencilerle buluştu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan ve Öğrenci Kon-
seyi ve Genç Memur-Sen katkılarıyla gerçekleşen söyleşiye 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, çok sayıda akademis-
yen ve öğrenci katıldı.

Özdenören, moderatörlüğünü Asım Gültekin’in yaptığı ve Prof. 
Dr. Mehmet Aydın’ın eşlik ettiği söyleşide “Aşkın Diyalektiği” 
isimli kitabıyla ilgili kendine yöneltilen soruları cevapladı ve ki-
tabı yazma sürecini katılımcılarla paylaştı.

Fahrettin Ulusoy Gençlerle Buluştu

Yazar Rasim 
Özdenören
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“Tüm Yönleriyle 28 Şubat” Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinde düzenlenen konferansta konuşuldu. Kon-
feransın konuşmacıları dönemin Başbakanlık Konut 
Amiri ve Basın Müşaviri Nezih Yıldırım ve İstihbarat 
Daire Başkanı Bülent Orakoğlu’ydu.

Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yavuz Bayram’ın yaptığı konferansa Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol 
Eren ve Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Başda-
nışmanı Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Başhekim 
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, akademisyenler ve 
üniversite öğrencileri katıldı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Sarıalioğlu’nun yaptığı 
açılış konuşmasından sonra konferansa geçildi.

28 Şubat nereye vardı?

Prof. Dr. Yavuz Bayram duygulanarak “Araştırma gö-
revlisi olarak ilişiği kesilen bir kişi ve bugün aynı Üni-
versitede dekan olarak burada olmak 28 Şubat’ın 
bu ülkeye neler yaşattığı ve sürecin nasıl sonuçlan-
dığını gösteriyor” dedi.

28 Şubat millete karşı yapılan bir darbedir

Nezih Yıldırım  Konferansta “28 Şubat darbedir ve 
Türkiye’de yaşayan Müslümanların çile dönemidir. O 
dönem gençliğinin geleceğinin karartılmasıdır. Re-
fah Partisi’ne yapılmış gibi görünen darbe, aslında 
millete yapılmıştır.” diye konuştu.

Yıldırım, Margaret Thatcher’in ‘İdeolojiler düşmansız 
yaşayamaz!’ sözüne atıfla “Komünizm çöktü, Batı 
yeni düşman olarak İslam’ı seçti. Batı, İslam’dan ra-
hatsız, İslam’ı inanç sistemi olarak görmedi.” diyerek 
Batı hegemonyası ile bu sürecin meydana geldiğini 
anlattı.

İnanç özgürlüğünde derin tahribat

Bülent Orakoğlu,  “28 Şubat süreci Türkiye’nin dış 
politikasında, imajında, inanç özgürlüğünde derin 
tahribat oluşturdu. 28 Şubat’ta hedef  Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğinin bozulmasıydı. Ordu içerisin-
de Batılı güçlerin kontrolünde olan bazı yapılar var. 
Bunlar geçmişte 4 defa ve bu hükümete karşı pek 
çok darbe girişiminde bulundular.” dedi.

Tüm Yönleriyle 28 Şubat

“Türkiye Sevgisi İmandandır’’ kitabının yazarı, soh-
bet, düşünce ve gönül adamı, aktivist Ebubekir Kur-
ban, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medeniyet Kültür 
Sanat ve Fikir Topluluğunun düzenlediği söyleşide 
üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 
etkinliğin açılış konuşmasını Medeniyet Kültür Sa-
nat ve Fikir Topluluğu Başkanı Hilal Arslan yaptı. Hi-
lal Arslan’ın konuşmasının ardından söz alan Ebu-
bekir Kurban söyleşiye kendi hayatından örnekler 
vererek başladı. Kurban, yurt dışından edindiği 
izlenimleri aktardı, vatan sevgisini ve bu hisleri-
mizin varlık sebeplerini ve kaynağını irfanî bilgiye 
ve sezgiye dayanarak yorumladı. Yazar, Türkiye’nin 
mazlum coğrafyada kendine sığınan herkese kapı-
larını açtığını belirterek, İslam coğrafyasında lider 
ülke olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye Sevgisini Anlattı
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İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu ile 
Veteriner Fakültesi Hayvan Dostları Topluluğu, Ça-
talarmut Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Ziyarete 
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Nurcan Çetinkaya da katıldı.

“Her patiye bir el!” etkinliğinde bir araya gelen iki 
topluluk köpeklere 135 kilo mama, tıbbi malzeme 
ve ilaç yardımında bulundu.  Havanın sıcak oluşu-
nu fırsat bilen öğrenciler barınakta bulunan yeşillik 
alanda piknik yaptı. Medya ve İletişim Topluluğunun 
hazırladığı yemekler dağıtıldı.

Barınağın sahibi Sinan Karagöz, öğrencilere barı-
nak ve köpekler hakkında bilgiler verdi.  Karagöz, 
“Buradaki köpeklerin hepsi benim çocuğum gibi. 
Sokak köpekleri, cins köpekler, pet shoplardan alı-

nıp sokağa atılan köpekler hepsi burada benimle 
beraber.”  dedi.

Barınakta bulunan 100’ü aşkın köpeğe Veteriner 
Fakültesi öğrencileri tıbbi müdahalede bulundu. Et-
kinlik barınak sahibine mamaların ve ilaçların teslim 
edilmesi ile son buldu.

Her patiye bir el!

OMÜ öğrencileri Çanakkale Savaşı’nın 100. yı-
lında Şehitler anısına 100 ıhlamur fidanı dikti.

Öğrenci Konseyi ile Ağaçlandırma ve Doğal 
Yaşam Topluluğunun iş birliği ile Genç- Memur-
Sen’in katkılarıyla düzenlenen etkinlikte ıhlamur 
fidanları, OMÜ Kurupelit Kampüsü yurt yolu 
mevkiğinde dikildi. 

Şehitler İçin
100 Yıla 100 Fidan



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
A

ğu
st

os
 2

01
5

S
ay

ı 6
3-

64

109

Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu tara-
fından “İş Başvurusu” etkinliği düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapı-
lan programın konuşmasını Kariyer.net Pazarlama 
Departmanı’ndan Etkinlik Yöneticisi Semih Gümüş 
yaptı.

Öz geçmiş hazırlama tekniklerinden bahsedilen 
programa akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Öz geçmişiniz 
röntgeninizdir

Gümüş, iş başvurusu-
nun anahtarı olan öz 
geçmiş hakkında “İnsan 
kaynakları departmanı, 
neler yapabileceğinizi 
öz geçmişinizden an-
lamaya çalışır. Öz geç-
mişinizde onlara pozitif 
özelliklerinizi fark ettire-
bilmelisiniz. Öz geçmi-
şiniz sizin röntgeninizdir. 
Firmalar öz geçmişinizi 
alıp sizin neler yapabile-
ceğinizi görür.” dedi.

Öz geçmiş hazırlama ile ilgili teknikler de anlatan Gü-
müş, “Öz geçmişinizde mutlaka güncel cep telefo-
nunuz yer almalı. İşveren sizin değiştirdiğiniz numa-
ranızla ilgilenmez, diğer bilgilerinizden sizi bulmakla 
uğraşmaz. Ayrıca öz geçmişinizde sosyal medyada 
paylaştığınız fotoğraflar olmamalı. Mail adresleriniz, 
kurumsal kimliklere uygun kendi adınız ve soyadınızı 
içermeli.” diye konuştu.

İş Başvurusu Nasıl yapılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağaçlandırma ve Doğal 
Yaşam Topluluğu tarafından meyve fidanı dikimi et-
kinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte 72 adeti  Ter-
me Meslek Yüksekokulu idari personeli, 26 adedi 
OMÜ Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğünce 
sağlanan 98 fidan, akademisyenler, idari personel 
ve öğrencilerin katılımıyla toprakla buluştu.

Ağaçlandırmada okullarla iş birliği yapıyoruz

Etkinliğin açılışında konuşan Ağaçlandırma ve Do-
ğal Yaşam Topluluğunun akademik danışmanı Prof. 
Dr. Ergin Öztürk, “Doğaya sahip çıkmanın üzerimiz-
de bir vazife olduğunu düşünerek, topluluğumuzun 
hedef kitlesini üniversite gençliği ile sınırlamıyoruz. 
Aksine hedefimiz çevreye duyarlı, çevreye saygılı, 
dünyaya örnek bir toplum olabilmek için yediden 
yetmişe tüm toplumumuzu hedef kitlemiz olarak alı-
yoruz. Bu amaçla ‘Ağaç yaş iken eğilir.’ atasözünden 
hareketle öncelikle anaokulu, ilk ve ortaöğretim öğ-
rencilerinin de bu şuurla yetişmesini arzu ettiğimiz 
için söz konusu okullarla da özellikle ağaçlandırma 
etkinliklerinde iş birliği yapıyoruz.” dedi.

Niçin meyve fidanı?

Meyve fidanı diktirme nedenlerini anlatan Öztürk 
“Meyve fidanlarının insana, çevreye, kuşlara, arıla-
ra ve böceklere hem yaşam alanı ve gıda maddesi 
sunmaları hem de doğal güzellikleri ile yaptığı katkı-
lara dikkat çekmek istiyoruz. Meyve fidanı dikmenin 
ne kadar zevkli olduğunun ‘meyvesi’ de bizzat gö-
rülsün ve bu zevk ebedîleşsin istiyoruz.” dedi.

Terme Meslek Yüksekokulunda 
Meyveler Yeşerecek
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İlahiyat Fakültesinde “Fikir ve Dava Adamı Olarak 
Erbakan” konuşuldu.

OMÜ Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen prog-
ram, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Peker, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Eyüpoğlu, 
Topluluğun akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Yakup 
Poyraz, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Erbakan’ın siyasi yaşamını konu alan sinevizyon 
gösteriminin ardından, Topluluk Başkanı Hüseyin 
Haydari açılış konuşması yaptı.

Moderatörlüğünü araştırmacı yazar Nuri Başar’ın 
yaptığı programın panelistleri, 20. Dönem Milletvekili 
gazeteci - yazar Mustafa Hasan Öz ve araştırmacı 
yazar Ekrem Şema’ ydı.

İlim adamı, stratejik uzman, lider

Nuri Başar, “Erbakan Hoca’yı tanıtan dava arkadaş-
ları, onun ilim adamı kimliğinden, stratejik uzman-

lığından, İslam dünyasının liderliğinden bahsediyor. 
Büyük bir fotoğrafı kim, nereden görüyorsa oradan 
anlatıyor ama tam olarak Hoca’yı anlatmak müm-
kün değil” dedi.

Tam bağımsız Türkiye 

Kırk yıldır ideolojik olarak Millî Görüş içerisinde ol-
duğunu ve 1975’ten itibaren Erbakan’la çalıştığını 
belirten Mustafa Hasan Öz “Kelle koltukta hükümet 
ettik. Birinci mücadelemiz tam bağımsız Türkiye’ydi. 
Türkiye dün olduğu gibi bugün de tam bağımsız de-
ğildir. Uluslararası bütün ilişkilerimizde bağımlılığımız 
devam ediyor.” diye konuştu.

Necmettin Erbakan anekdotları

Ekrem Şema konuşmasında “Erbakan Hocamız 
doğuştan zekiydi. Bu zekâsı ona Almanya’da ho-
caları tarafından fark edilen bir öğrenci olmasını 
sağlamıştır. Şeyh elinde büyütülerek manevi yönü 
de güçlenmiştir.” diyerek Necmettin Erbakan’dan 
anekdotlar anlattı.

Fikir ve Dava Adamı Olarak Erbakan

Kritik Analitik Düşünce Topluluğu öğrencilerinin 
hazırlamış olduğu, açılışını Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hüseyin Peker’in yaptığı ‘’Din Öğre-
timi Materyalleri’’ isimli resim sergisi açıldı.

Resim ve materyal sergisi, öğrenciler ve konuklar 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Din Öğretimi Materyalleri Sergisi
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Eğitim Fakültesinde “14 Mart Dünya Pi Günü” 
kutlandı. Matematik Gönüllüleri Topluluğu tara-
fından düzenlenen etkinliğe akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Öğr. Gör. Mü-
berra Kazancıoğlu Pi’nin tarihçesinden bahsetti. 
Kazancıoğlu, “Milattan önce ilk insanlar yuvarlağı 
sadece göz bebeklerinde, güneş ve ayda görüyor-
lardı. Zamanla yuvarlağa karşı merakları arttı ve iki 
çubuğu lifle birbirine bağlayarak toprağa çemberler 
çizmeye başladılar. Bir süre sonra çizdikleri çem-
berlerin çevresinin çapına oranını yani pi sayısını 
keşfettiler.” dedi.

Pi Günü kutlandı

Ekolojik Yaşam Topluluğu ‘‘Yolculuk Nereye!’ isimli 
seminer düzenledi.

Danışmanlığı Prof. Dr. Ali Kemal Ayan tarafından ya-
pılan ve Ekolojik Yaşam Öğrenci Topluluğunca ger-
çekleştirilen yılın ilk etkinliğinde Sunay Demircan’ı 
konuk edildi. Açılış konuşmasını Topluluk Başkanı 
Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi Kevser Çatalçam 
yaptı.

Seminerde, “Bilgi nedir?”, “Nasıl kullanırız?” ve “İn-
san kaç kez doğar?”  gibi konuları holistik düşünce 
sistemi ile yorumlayan Demircan, “Yeni doğan be-
beğin aklı sıfır kilometre boş bir zihindir, mantık, ku-
rallar, yargılar, aile ve eğitim kurumları aklı bir tornaya 
sokarak iyi ve kötü gibi kavramları öğretir.’’ dedi.

Yolculuk Nereye

Evlilik ve aşkın sembolü Pi

Kazancıoğlu, “Evlilik alyanslarının tarihini sizler için 
incelediğimde beni şaşırtmayacak sonuçlar elde et-
tim. İlk insanların yuvarlağı tanıması ile birlikte bitki 
lifleri, hayvan derisi ile alyanslar oluşturulmuştu.  Al-
yansların yuvarlak oluşunun bir sebebi de sonsuz-
luğu ifade etmesidir. Ne başı ne de sonu olan bir 
yuvarlak, sonsuz aşk... Biraz daha olaya magazinel 
yaklaşacak olursak ‘Alyanslar neden sol ele takılır?’ 
sorusunun cevabı da o dönemde ‘kalbe giden da-
marın sol el parmaklarında olduğu’ yanlış bilgisidir.” 
diye konuştu. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Topluluğu, “Somali Kültür ve Tanıtım Günü” etkinliği 
düzenledi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Somali An-
kara Büyükelçisi Mohamed Mursal Sheikh Abdirah-
man, Somali Kültür Müsteşarı Abdiaziz Abdirahman 
Hassen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Men-
nan, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan, İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker, Kredi Yurt-
lar Kurumu Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı 
Kasapoğlu, Uluslararası İlişkiler Topluluğu Başkanı 
Gashgay Abbaszada, çok sayıda akademisyen ve 
öğrenci katıldı.

Birbirimizi daha iyi tanıyoruz

Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında “Üniversite-
mizde artık neredeyse her ülkenin tanıtım günleri 
yapılıyor. Böylece birbirimizi daha iyi tanımaktayız.” 
dedi.

Yeni bir güç odağı: Bilim toplumu olmak

Prof. Akan, derin köklerimize vurgu yaparak “Bu 
topraklarda yüzyıllar boyu oluşmuş kültür ve me-
deniyetin çocukları ve mensupları olarak birbirimize 
destek olmamız ve bir güç oluşturmamız gerekiyor 
ki dünyanın ihtiyaç duyduğu bu adaleti savunabile-
cek ve bu adaleti sağlayabilecek yeni bir güç odağı 
oluşsun. Bunun en önemli yolu çok çalışıp eğitimli 
bir toplum hâline gelmek, bilim toplumu olmaktır.” 
diye konuştu.

Üniversitemiz, bütün dünyaya meslek edinmiş 
öğrenciler gönderiyor
“Bin yedi yüzün üstünde uluslararası öğrencimiz var. 
Her yıl 200-300 öğrenci mezun edip ve 300-400 
yeni öğrenci alıyoruz. Üniversitemiz bütün dünyaya 
eğitilmiş, meslek edinmiş öğrenciler gönderiyor” di-
yen Prof. Akan, OMÜ ’nün dünyaya katkısını vurgu-
ladı.

İki ülke arasında kardeşlik güçlenecek
Somali Ankara Büyükelçisi Mohamed Mursal She-
ikh Abdirahman, Türk ve Somali halklarının dost-
luklarının geçmişinden bahsetti. Abdirahman, “Bir 
zamanlar Somali, Osmanlı Devleti’ne bağlıydı. Bu 
ilişki Avrupalıların Afrika’yı sömürgeleştirmesiyle 
kesintiye uğradı. Somali, 1962’de özgürlüğüne ka-
vuşunca ilişkiler yeniden canlandı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’de gerçekleştirmiş 
olduğu ziyaret iki ülke arasındaki kardeşliği güçlen-
direcek olan adımların temellerini atmış olup siyasi, 
ticari, eğitimsel ve kültürel alanlarındaki iş birliğinin 
güçlenerek devam edeceği ümidini doğurmuştur.” 
diye konuştu.

Üçüncü tanıtım ve kültür günü
Kapanış konuşmasını yapan Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan uluslarara-
sı öğrencilerden kendi kültürlerini tanıtmasını iste-
diklerini belirterek bu kapsamda üçüncü  etkinlikle 
buluştuklarını anlattı. Mennan, “İlki Türkmenistan ile 
başlayan tanıtım günlerini, Azerbaycan ve Somali 
Tanıtım Günleri izledi.” diye konuştu.
Katılımcıların beğenisine sunulan Somali halk oyun-
ları, yöresel eşyalar, Somali mutfağı, Somali türkü-
leriyle zenginleştirilmiş program akşam saatlerine 
kadar devam etti.

Somali Kültür ve Tanıtım Günü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Ticaret ve Sa-
nayi Odası ile birlikte “ Afrika’da Yatırım Olanakları ve 
Eğitim İlişkileri” konulu bir forum düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 
foruma: Samsun Valisi İbrahim Şahin, Afrika ülkele-
rinden Sierra Leone Büyükelçisi Dr. Mohammed B. 
Fofana, Uganda Büyükelçisi Johnson Agana Olwa, 
Gambia Büyükelçisi Momodou Badjie, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba 
Tshidimba, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Sierra 
Leone Ankara Başkonsolosu M. Sözer Özel, Güney 
Afrika Büyükelçiliği Ateşi Jonathan David Passmo-
or, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Şenol Eren, Prof. Dr. Sevilhan Men-
nan, Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Okan Gümüş ve 
Samsunlu işadamı Borsan Grup Başkanı Adnan Öl-
mez, çok sayıda iş adamı, akademisyen ve öğrenci 
katıldı. İlk oturumu Prof. Dr. Hüsrev Mennan, ikinci 
oturumu ise Doç Dr. Mehmet Bozoğlu yönetti.

Biz Afrikalı öğrenciler tecrübelerinizden 
faydalanmak için buradayız

İlk konuşmayı OMÜ Afrikalı Öğrenciler Topluluğu 
Başkanı Abu Kamara yaptı. Kamara,  “İnanıyoruz ki 
bu forum, Karadenizli iş adamlarının Afrika’da yatırım 
yapmaları anlamında karşılıklı görüş alışverişi yapma 
ve hali hazırda var olan bu güveni güçlendirmede 
etkili olacaktır. Biz Afrikalı öğrenciler sizlerin tecrü-
belerinden faydalanmak ve daha güzel bir dünyanın 
inşaasına katkıda bulunmak için buradayız.” dedi.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliği 
düzenli şekilde artacaktır

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası adına konuşma 
yapan Mustafa Kemal Şahin ise Türkiye ve Afrika 
ülkeleri arasında son yıllarda artış gösteren iş bir-
liklerinden bahsetti. Şahin, “ Bütün bu gelişmelere 
rağmen Türkiye ve Afrika kıtası arasında henüz yete-
rince değerlendirilmemiş çok geniş iş birliği alanları 
bulunmaktadır.” dedi. 

Bizim Afrika’ya katkımız eğitim konusunda 
olacaktır

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise eğitimin öneminin 
altını çizen bir konuşma yaptı. Akan, “Üniversitelerin 
temel işi eğitimdir. Biz OMÜ olarak yükseköğretim-
de iyi ve güçlü bir noktadayız. Bilgiye ve oturmuş bir 
sisteme sahibiz. Artık Afrikalı ülkelerde çok net bir 
aydınlanma görüyoruz. Onlar da eğitimin, bilginin, 
teknolojinin ve öz güvenin önemli güç olduğunun 
farkındalar. Bizim Afrika’ya yapacağımız katkı özel-
likle eğitim alanında, onların ihtiyaç duyduğu tarım, 
sağlık ve teknoloji sektörüne bilgi ve beceri sahibi 
elemanlar yetiştirip ülkelerine göndermek ve orada 
ülkelerinin gelişmesinin ana dinamoları olmalarını 
sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Rektör Akan, “Ben OMÜ’deki Afrikalı öğrencilerimi-
zin gayretini takdir ediyorum. Kendi aralarında bir 
topluluk oluşturdular ve bugün de çok önemli bir 
etkinliğe imza atmış oldular. Şu anda 260 Afrikalı 
öğrencimiz var. İki yıl sonra ben bu rakamın 500’ü 
geçeceğini umuyorum. Geleceğin kıtası genç nüfu-
suyla, doğal zenginlikleriyle ve heyacanıyla Afrika’dır. 
Bu nedenle bu iş birlikleri çok önemlidir. Ben özel-
likle Samsun sanayici ve iş adamlarının bu konuya 
yeterince özen ve dikkat göstereceklerini tahmin 
ediyorum.” dedi.

Afrika’da 40 temsilciliğimiz bulunuyor

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise Türkiye’nin son 10-
15 yılda Afrika’ya ciddi anlamda yatırımlar yaptığını, 
Afrika’da kırka yakın temsilcilik açtığını belirtti. Şa-
hin, “Önümüzdeki 21. asır Afrika’nın asrı olacaktır. 
Çünkü çok genç bir nüfusa sahip ve ciddi bir yatırım 
olanağı var.” diye sözlerine devam etti. 

Afrika büyükelçilerinin kendi ülkeleri hakkında bilgi 
vermek amaçlı birer konuşma yaptığı forumda “Afri-
ka ülkelerindeki yatırım olanakları nelerdir, bu yatırım 
olanaklarında hangi iş alanlarına yönelinebilir?” gibi 
sorulara cevap arandı. 

Afrika’da Yatırım Olanakları 
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Her yıl farklı bir üniversitenin düzenlediği Uluslarara-
sı İstatistik Öğrenci Kolokyumu’nun on ikincisi Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü ve Türk İs-
tatistik Derneği tarafından birlikte düzenlenen Ko-

lokyum yaklaşık 30 üniversiteden 950 katılımcıyı 
buluşturdu. Kolokyumda 200 civarında bildiri ve 20 
poster sunumu gerçekleştirildi. 

İstatistik Bölümü son sınıf öğrencileri, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin katılımlarının yoğun oldu-
ğu Kolokyumda, İstatistik Bölümü son sınıf öğren-
cilerinin bitirme projeleri sunuldu ve değerlendirildi. 
Ayrıca istatistik bölümlerinin geleceği tartışıldı. 

İki gün süren Kolokyum 19 Mayıs tarihinde katılımcı-
lara yönelik Samsun gezisi ile sona erdi.

12. Uluslararası İstatistik Öğrenci 
Kolokyumuna Ev Sahipliği Yaptık

Tarih Topluluğu ve Samsun Geleneksel Türk Okçulu-
ğu Derneği tarafından düzenlenen konferansta Türk 
okçuluğunun tarihî gelişimi anlatıldı. Gönüllülerin de 
iştirak ettiği ok atışı gösterisinin açılış konuşmasını 
Tarih Topluluğu danışmanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağ-
layan yaptı. Konuşmasında “Asırlarca süren geniş 
coğrafyalardaki Türk hâkimiyetini sağlayıcı unsurlar-
dan birisi olan okçuluk, hem cesaret ve yetenek işi 
olduğu kadar hem de zekâ ve teknoloji üretme be-
cerisidir. Ecdadımız bu konuda son derece başarılı 
olmuştur.” dedi. 

Konferansın konuşmacılarından Cengiz Çetin ve 
Gökhan Kulkara Türk tarihinin başlangıcından Cum-
huriyetin ilk yıllarına kadar okçuluğun gelişimini an-
lattı. Ayrıca, Türk yayının yapımı konusunda temel 
düzeyde teknik bilgiler, görsel örneklemeler dinleyi-
cilere sunuldu. 

Modern okçulukta Avrupa ve Balkan Şampiyonluğu 
bulunan öğretim görevlisi Deniz Günay Derebaşı’nın 
eşliğinde Okçuluk Milli Takımı sporcusu olan OMÜ 
öğrencilerinin de katılımıyla ilk defa geleneksel ok-
çular ve modern okçular aynı anda atışlar yapıp se-
yircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Geleneksel Türk Okçuluğu
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Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü-
nün geleneksek hale getirdiği 11. Beton Bayramı çe-
şitli etkinliklerle kutlandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bir dö-
nem uygulamalı olarak aldığı beton dersine ithafen 
eğlenmek amaçlı düzenledikleri “Beton Bayramı” 

11. kez bölüm laboratuvarları önünde düzenlenen 
mangal partisiyle kutlandı.

Mangal partisi öncesinde Mühendislik Fakültesi 
Konferans Salonunda “Dünden Bugüne Karayolları 
ve Karayolu Uygulamaları” konulu panel düzenlendi. 
Davetli konuşmacı olarak Karayolları 7. Bölge Mü-
dürlüğü Sanat Yapıları Başmühendis Emine Balaban 
’nın yer aldığı panele;  İnşaat Mühendisleri Odası 
(İMO) Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, Şube 
Sekreteri Tahsin Asan, Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fahri Birin-
ci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin ardından davetliler bölüm laboratuvarlarını 
gezdi ve konu ile ilgili detaylı bilgi aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Mali Müşavirlik 
mesleğini tanıtmak amaçlı konferans düzenlendi.

İktisat ve Siyaset Topluluğu tarafından düzenlenen 
konferansın konuşmacısı Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı ve Türkiye 
Serbest Mali Müşavirler ve Emekli Mali Müşavirler 
Odalar Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkez Müdür-
lüğünü yürüten Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı öğrencilere 

seslendi. Daha okulun ilk yıllarında hedeflerini belir-
lemeleri gerektiğini söyleyen Bayazıtlı, yoğun reka-
betin olduğu iş ortamında öğrencinin sürekli kendini 
geliştirmesi ve farkındalık yaratması gerektiğinin altı-
nı çizdi. Özellikle mesleklerinde ilerleyebilmeleri için 
İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri gerektiğini dile getirdi.  
Bayazıtlı, çok iyi İngilizce bilen ve finansal raporla-
ma yapabilen her mezunun iş bulma konusunda bir 
adım önde olduğunu söyledi...   

11. Geleneksel Beton Bayramı 
Kutlandı! 

İngilizce Finansal Raporlama 
Yapabilenin İşi Hazır

Karadeniz’in geleceği OMÜ’de tartışıldı. ‘’Ka-
radeniz’in Geleceği Elimizde’’ adıyla düzenlenen 
konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, 
Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özden Sağlam, Çevre Topluluğu Baş-
kanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Yeşilırmak Havzası Kal-
kınma Birliği Müdürü Yelgin Mesci, öğretim üyeleri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Yüksel Ardalı, topluluk-
larının amacının Karadeniz’deki kirliliğin azaltılma-
sına katkı sağlamak ve bu konuda insanları bilinç-
lendirmek olduğunu söyledi. 21 Nisan 1992 yılında 
imzalanan Bükreş Sözleşmesi’nde Karadeniz’e kı-
yısı olan ülkelerin ortak bir çalışma yürüterek çev-
re kirliliğini önlemeyi ve bu konuda insanları bilinç-
lendirmeyi amaçladığını belirten Ardalı bu sayede 
Karadeniz’in koruma altına alındığını dile getirdi. 

Yeşilırmak Havzasının korunması

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Yel-
gin Mesci ise çevre temizliği konusunda eski dev-
let stratejisinin rafa kaldırıldığını belirterek “Artık 
Ankara’dan karar alınıp bu kararın bölgedeki idare-
cilere dikta edilmesi yerine, bölgedeki sorunların çö-
zülmesi için birlik kurulmuştur” dedi. Mesci, birliğin 
faaliyetleri hakkında bilgiler sundu. 

Karadeniz’in Geleceği Elimizde

Etkinlikler    Öğrenci Toplulukları
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15. Geleneksel Bahar Kupası 19 Mayıs Satranç 
Turnuvası 8-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında dü-
zenlendi. Satranç Topluluğunun, OMÜ Vakfı ile 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının katkıla-
rıyla düzenlediği turnuva her yıl olduğu gibi renkli 
görüntülere sahne oldu.     

Turnuva 7-10 Yaş Kategorisi, 11-14 Yaş Kategorisi 
ve Açık Kategori olarak 3 bölüme ayrıldı. Katılımın 
oldukça yüksek olduğu şampiyonaya 28 ilden 
258 sporcu katıldı.  

Satranççılar Bahar Kupasında Yarıştı 

Törende dereceye giren 36 yarışmacıya toplam 6 bin 
TL ödül, kupa, madalya ve satranç takımı dağıtıldı.

Turnuvanın en yaşlı sporcusu Prof. Dr. Ali Boğa (67) 
ile 7 yaşındaki çocuklara kadar geniş yelpazede ka-
tılım oldu. Açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan, finalini ise Prof. Dr. Şenol Eren yaptı . 
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Üç proje, Silikon Vadisi’ni ziyaret edecek

48 saatlik maratonun sonucunda katılımcılar, 
hazırladıkları projeler ile Türkiye’nin değerli aka-
demisyen, girişimci, yönetici ve bilim insanların-
dan oluşan bir jüriye sunum yaptı. Türk Telekom 
Grubu Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yar-
dımcısı Hakan Dursun, Türk Telekom İş Planlama 
Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Vivense 
kurucusu ve CEO’su Kemal Erol, Özyeğin Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doç. 
Enis Kayış ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. 
Mehmet Güray Güler’den oluşan jüri oylaması so-
nucu; “Best Use of Hardware” kategorisinde On-
dokuz Mayıs Üniversitesiden katılan ASE takımı,  

“Hexadron” adlı projeleri ile; İTÜ’nün Fuego takımı, 
“Beeg Idea” adlı projeleri ile dereceye girdi. Kabataş 
Erkek Lisesi takımı Cryptex’, “Cristopher” isimli pro-
jesi ile kazanan üç takımdan biri oldu.

Seçilen üç proje, NASA’nın küresel değerlendirme-
sine katılarak diğer şehirlerin kazananlarıyla mü-
cadele etme şansı bulacak. Ayrıca projesi küresel 
değerlendirmeye gitmeye hak kazanan 3 takımın 
temsilcileri Türk Telekomun davetlisi olarak Silikon 
Vadisi‘ni ziyaret edecek. Yarışmanın küresel kaza-
nanı ise 12 bin dolar değerinde IBM Bluemix kredi-
si, 60 saat teknik destek ve 6 ay boyunca Bluemix 
yazılım geliştirme uzmanı tarafından verilecek olan 
desteği kazanacak.
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NASA’nın uluslararası projesi “Space Apps Challen-
ge”, Türk Telekom Grubu ana sponsorluğunda, İTÜ 
Teknokent’te gerçekleştirildi. İstanbul’da ikinci kez 
yapılan ve bu yıl 60 ülke ve 130 şehirde aynı anda 
başlayan etkinlikte kazanan üç projeden biri de On-
dokuz Mayıs Üniversitesinden oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesini temsil eden Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendis-
liği Bölümü öğrencileri Harun İnci, E. Umut Kılınç ve 
Selahattin Selek’den oluşan ASE (AeroSpace En-
gineering) grubu,  HEXADRONE isimli projeleriyle 
NASA’nın küresel etkinliğinde Türkiye’yi temsil etme 
hakkı kazandı.

NASA’nın yaratıcılığı yetenekle birleştiren beyinler 
bulabilmek için düzenlediği, 48 saat süren küresel 
etkinliğin İstanbul ayağında toplam 14 proje sunul-
du. Teknoloji uygulamaları geliştirerek yaşanan zor-
lukların aşılması, uzay teknolojilerinde ilerlemenin 
sağlanması ve insanlığın gelişmesi için birlikte ça-
lışmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma 
kapsamında Türkiye ayağını kazanan üç takımdan 
bir olan OMÜ ekibi, NASA’nın küresel etkinliğinde 
Türkiye’yi temsil edecek.

NASA aradığı yaratıcı beyinleri 
OMÜ’de buldu
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Güney Afrika Büyükelçisi Vika M. Khumalo On-
dokuz Mayıs Üniversitesini ziyaret etti.

Vika M. Khumalo; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol Eren, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Prof. Dr. 
Sevilhan Mennan’la ziyaret için bir araya geldi. 
Khumola ziyaretinin amacını Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ile Güney Afrika’nın ilişkilerini güç-
lendirmek ve Üniversitede bulunan Güney Af-
rikalı öğrencilerin durumunu incelemek olarak 
açıkladı.

Güney Afrika 
Büyükelçisi 
Ziyarete Geldi

Eğitim Fakültesi öğrencileri Altı Nokta Körler Derne-
ğiyle birlikte “Onların Renkli Dünyası” adlı bir etkinlik 
düzenledi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında İlk-
öğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri Emine 
Budak, Merve Ceylan, Emine Çınar, Derya Tar, Burcu 
Akkuş ve Semih Uyar’ın organize ettiği etkinliğe Eği-
tim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram, dersin 
sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Hamza Çalışıcı ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Düzenlenen etkinlik Altı Nokta Körler Derneği Yöne-
tim Kurulu üyesi Sedat Çevik’in konuşması ile baş-
ladı ve daha sonra öğrencilerin görme engellilerle 
ilgili merak ettiklerini dernek üyelerine sormaları ile 
devam etti.

Dernek üyeleri, Derneğin amacı ve çalışmaları, be-
yaz baston eğitimi, sonradan görme engeli oluşan 
kişilerin ilk yaşadıkları duygular ve sonrasında ha-
yatla olan mücadele azimleri, günlük hayatta karşı-
laştıkları engeller gibi konularda öğrencilere bilgiler 
verdiler.

Etkinlik, görme engellilerin günlük hayatta karşılaş-
tıkları zorlukları gösteren, senaryosunu Derneğin Yö-
netim Kurulu üyesi Sedat Cenk’in yazmış olduğu ve 
dernek üyelerinin sergilediği bir skeçle devam etti. 
Etkinliğin sonunda öğrencilere Dernek üyelerince 
bağlama ve gitar performansından oluşan mini bir 
konser verildi.

Matematikçiler Onların Renkli 
Dünyasına Bir Pencere Açtı

İletişim Fakültesi bünyesinde Fotoğraf Stüdyosu kuruldu. Çarşamba 
Mustafa Kemal Güneşdoğdu yerleşkesinde bulunan Fakülte binasın-
da yer alan Fotoğraf Stüdyosu, düzenlenen atölye çalışması ile kul-
lanıma açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi olan 
Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu, atölye çalışması öncesi İletişim Fakül-
tesi Medya ve İletişim Topluluğunun düzenlediği “Fotoğraf ve Digital 
Teknoloji” konulu söyleşide öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.

İletişimcilerin Fotoğraf 
Stüdyosu Kuruldu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Oyun-
ları Topluluğu, Türkiye Üniversite Spor-
ları Federasyonu tarafından düzenle-
nen Üniversiteler Arası Halk Oyunları 
Yarışması’nda şampiyon oldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 
ve 27 üniversitenin katıldığı Üniversiteler 
Arası Halk Oyunları Yarışması’nda OMÜ 
Halk Oyunları Topluluğu “horonlar dü-
zenlemeli dalda” şampiyon olma başa-
rısını gösterdi.

Horonda Şampiyon Olduk

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Veteriner He-
kimliği ve Zoomühendislik Fakültesi (Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Universiteti, Baytarliq Təbabəti və 
Zoomühəndislik Fakültəsi) altında yer alan Eczacılık 
Bölümü öğrencileri, staj yapmak için Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesine geldi.

Üçüncü sınıfta okuyan 14 öğrenci ve bir araştırma 
görevlisi OMÜ Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı ile Biyokimya Ana Bilim 
Dalında 1 ay boyunca staj yaptı. Öğrenciler lisans 
derslerine iştirak etmelerinin yanı sıra, temel ve ileri 
laboratuvar uygulamalarını görme imkânı da buldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner Fakültesi Dekanı 
ve Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, fakültelerin gelişme-
sinde ve uluslararası iş birliklerinin arttırılmasında bu 
tür ikili iş birliklerinin son derece önemli olduğunu 
vurguladı.

Stajyer öğrencilerden sorumlu Araştırma Görevlisi 
Turan Allahverdiyeva, “OMÜ Farmakoloji ve Toksiko-
loji ve Biyokimya laboratuvarları gelişmiş cihazlarla 
donatılmış olduğundan aldığımız dersler çok yüksek 
seviyede geçti. Başta Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy 
olmak üzere bütün öğretim elemanlarına teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Stajyer öğrenciler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Se-
vilhan Mennan’ı da ziyaret etti. Öğrenciler ders ve 
laboratuvar çalışmalarından arta kalan zamanda, 
Samsun’un doğal ve kültürel güzelliklerini görme 
şansı buldu. Ayrıca öğrenciler Veteriner Fakültesi ve 
Uluslararası İlişkiler Biriminin organizasyonu ile Kızı-
lırmak Deltası ve Kuş Cenneti’ni gezdiler ve hakkın-
da bilgi aldılar.

Azerbaycan’dan Staja Geldiler
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Tıp Fakültesi “Hekim Rolleri” seçmeli programı çer-
çevesinde OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerine kişisel hij-
yen, beslenme, ağız ve diş sağlığı ile spor egzersizi 
konularında ders verildi.

Tıp Fakültesi Halk Sağlığından Prof. Dr.  Yıldız Pek-
şen, Prof. Dr. Şennur Dabak, Prof. Dr. Sevgi Canbaz 
ve Tıp Eğitiminden Dr. Özlem Mıdık kontrolünde 
OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerine sağlık dersleri verildi.

Bu tür eğitimlerimiz devam edecek

Ana Sınıfı, birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerine “Ki-
şisel Hijyen”, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri-
ne “Beslenme”, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerine  
“Ağız ve Diş Sağlığı” yedinci ve sekizinci sınıf öğren-
cilerine “Spor Egzersizi”  derslerinin verildiğini belir-
ten Kolej Müdürü Mustafa Kurt, “Üniversitemizin Tıp 
Fakültesi ile yapmış olduğu bu iş birliği öğrencileri-
mizin eğitimi açısından çok faydalı oldu. Öğrencile-
rimiz için bu tür eğitimlerimiz devam edecek.” dedi.

Tıpçılardan İlköğretim Öğrencilerine 
Sağlık Dersi

Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol 
gereği düzenlenen sanat kursları, 2015 eğitim ve 
öğretim döneminde de devam edecek.
Ondokuz Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, 
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Samsun Meslek Yük-
sekokulu öğretim elemanları dört dalda açılacak 
olan kurslarda görev alacak. Yrd. Doç. Dr. Tamer As-

lan “Resim”, Öğr. Gör. Ezgin Yetiş “Ebru”, Öğr. Gör. 
Mustafa Türkmen “Seramik” ve Öğr. Gör. Emre Pı-
narbaşı ise “Ney” dalında eğitim verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde 
gerçekleşecek kurslarda, sanatseverlere seçtikleri 
sanat dalları hakkında kuramsal sunumlar yapılacak 
ve bu sanat dallarının uygulama alanları hakkında 
bilgi verilecek.

Yeni beceriler kazanmak, var olan becerileri geliş-
tirmek, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, hoş-
ça vakit geçirmek isteyenler için yetişkinlere yö-
nelik planlanan kurslar, aylık 16 saatlik periyotlar 
şeklinde gerçekleşecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi 
için omusem@omu.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 
kayıt yaptırmak için 0362 457 60 45 nolu telefon-
dan OMÜSEM’e ulaşabilirsiniz.

OMÜSEM Sanat Kursları
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Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu, 40. Yıl etkinlik-
leri kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezin-
de konser verdi.

Şef Dr. Mehmet Halis Korur yönetimindeki koro, 
Türk Sanat Müziği’nin saygın bestekârlarının seçkin 
eserlerine yer verdi. İki bölümden oluşan konserin 
ilk bölümüne, Çanakkale şehitlerini anmak üzere, İs-
tiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’a ait olan 
“Çanakkale Türküsü” ile başlandı. Müzikseverlerin 
yoğun ilgi gösterdiği konserde canlandırmalar, de-
kor ve ışıklarla konsepte uygun bir ortam sağlandı.

Koro ve solo olarak seslendirilen şarkılarla seyirciler 
zaman zaman duygulandı. Konserin ikinci bölümü 
ise oldukça renkli sahneler yaşandı.

Türk Sanat Müziği Topluluğunun düzenlediği dinleti-
ye Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör  Yardımcı-
ları ve müzikseverler katıldı.

Şef Dr. Mehmet Halis Korur, koroya Rektör Hüse-
yin Akan ve Tıp Fakültesi Başhekimi Mustafa Bekir 
Selçuk’u da dâhil ederek birlikte söyledikleri son bir 
şarkı ile konseri tamamladı.

Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan 
Anlamlı Konser

Samsun Valisi İbrahim Şahin, İletişim Fakültesi Halk-
la İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. Sınıf öğrencilerine 
“Kurum Kültürü” adlı dersi vermeye başladı. 2007-
2014 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü görevini 
yürüten Samsun Valisi İbrahim Şahin, 2 saat süren 
derste öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaştı.

24 Şubat Salı günü gerçekleştirilen derste 
öğrencilere TRT Genel Müdürlüğü döne-
minden örnekler veren Vali Şahin, TRT’de 
kurum kültürü oluşturmak için yaptığı faa-
liyetlerden bahsetti. TRT’nin yeni yayın poli-
tikalarına vurgu yapan Şahin, yeniliklere ve 
yaratıcılığa açık bir kurumsal kültürün oluş-
turulması için çalışanları teşvik edici uygu-
lamalara geçildiğini belirtti.

Öğrencilere sektöre adapte olmaları için 
tavsiyelerde de bulunan Vali Şahin, yaban-
cı dil öğreniminin önemine vurgu yaptı. 
Samsun ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
konumuna dikkat çeken Vali Şahin, öğren-
cilere İngilizcenin yanı sıra Rusça ve diğer 
yabancı dilleri de öğrenmeleri tavsiyesinde 
bulundu.

Öğrencilere hedefleri peşinde koşmalarını 
söyleyen Vali Şahin, sektörün ihtiyaç duyduğu kali-
fiye elemanların yetiştirilebilmesi için teknolojiyi ya-
kından takip edebilen insan gücünün gerekliliğine 
dikkat çekti.

Vali İbrahim Şahin İletişimcilerle
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Girişimcilik zorunlu hale geldi

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, önemli mesajlar verdi. Prof. Dr. Akan, “Üniver-
siteler ilk devresinde saf bilimle uğraştı, 19. yüzyıl ve 
sonrasında aynı zamanda meslek sahibi yapma gö-
revini de yüklendi. Bu yüzyılda ise liderlik konumunu 
sürdürebilmek, önem kaybetmemek için girişimci-
likle ilgili vasıfları zorunlu hâle gelmiştir. Bu vasıfları; 
fırsatları tanıma, hatta fırsat oluşturma, kaynakların 
sınıflandırılması, insanları motive etmede yaratıcı 
olma ve rekabetçi, hızla gelişen, bilgiye dayalı bir 
ekonomik çevrenin ihtiyaçlarını karşılamak olarak 
özetleyebiliriz.” dedi.

Kurumlar yenilikçi ve hızlı olmak zorunda

Günümüzde Rekabetin zorunlu olduğundan bah-
seden Akan, “Küreselleşmeyle bilgi, para ve insan 
kaynağı önündeki sınırlar kalkmış; yenilik geliştirme 
ve piyasadaki değişimin son derece hızlanmış ol-
ması rekabeti çok zorlu hale getirmiştir.  Bu şartlarda 
kurumlar, fırsatları yaratmak ve gerçekleştirmek ve 
de çeşitli zorluklara karşı çözümler üretebilme kapa-
sitelerini geliştirmek amacıyla çok daha fazla yeni-
likçi ve daha hızlı olmak zorundadırlar.” diyerek üni-
versitelerin yol gösterici olması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası OMÜ

Sayılarla OMÜ’yü anlatan Akan, “Gelişmek ve de 
uluslar arası platformlarda daha fazla tanınmak 
amacıyla uluslararasılaşmak üniversitemizin başlı-
ca hedeflerinden birisi” olduğunu ve bu bağlamda 
Uluslararası İlişkiler Ofisinin faaliyetlerini, anlaşma-
larını anlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası Panel-
de “Girişimci Liderlik” konuşuldu.

Akademisyen ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 
panelin dinleyicileri arasında Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Orbay, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yunus Bekdemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Me-
tin Alkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör  Vekili Prof. 
Dr.  Yusuf Ziya Erdil, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Temel Bayrak, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Celil Yavuz, Canik 
Başarı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Özkanca 
vardı. Ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Mennan, 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin de toplantıda hazır bulundu.

“Girişimci Üniversite 
Zorunlu Hale Geldi”

Üniversitenin Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde 
düzenlenen panelde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Malezya MARA Teknoloji Üniversitesi Rektörü Dato’ 
Prof. Sahol Hamid Abu Bakar, Sabancı Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç 
Üniversitesi Kuluçka Merkezi Direktörü Doç. Dr. 
Mustafa Ergen, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Üniversite-Sanayi-İş Dünyası 
İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OMÜSİGEM) Müdürü Doç. Dr. Talip Kahyaoğlu ko-
nuştu. Toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüsrev 
Mennan ve Prof. Dr. Süleyman Kaplan yaptı.
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Samsun Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 
Bölümünün düzenlemiş olduğu “1. Disiplinler Arası 
Dünden Bugüne Kadın ve Beslenme Sempozyu-
mu” Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Sempozyumun açılış oturumuna Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Bünyamin Şa-
hin, Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Beslenme ve Diyete-
tik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aliye Özenoğlu, Samsun 
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nermin Kılıç, 
akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Aliye Özenoğlu açı-
lış konuşmasını yaptı. “Samsun Sağlık Yüksekokulu 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak ülkemizde 
kadın ve beslenme odaklı ilk bilimsel etkinlik olan I. 
Disiplinler Arası Dünden Bugüne Kadın ve Beslen-
me Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyuyoruz.” dedi.

Kadına yapılan yatırım geleceğe yapılan 
yatırımdır

Samsun Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ner-
min Kılıç ise konuşmasında Beslenme ve Diyete-
tik alanının birçok disiplinin etkileşimiyle oluşmuş 
bir bilim dalı olduğuna dikkat çekti. “Bu disiplinler 
arasında Sosyoloji, Fizyoloji, Genetik, Tıbbi Biyoloji, 
Anatomi, Besin Teknolojisi, Sanat ve Spor bilimleri 

gibi pek çok disiplin var. Bizim okulumuz Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü bu bilimlerin ışığı altında kadın 
odaklı ilk bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapıyor” dedi.

İnterdisipliner bir çalışmaya ev sahipliği 
yapmaktan mutluyuz

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan ise “8 
Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında böyle güzel, 
kadın dolu ve kadını çok yakından ilgilendiren bir 
konu olan beslenmeye öncelik veren interdisipliner 
bir çalışmaya OMÜ olarak ev sahipliği yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Samsun Sağlık Yük-
sekokulu Sosyal Hizmetler Bölümünden Prof. Dr. 
Fazlı Arabacı “Tarih Boyunca Aile ve Toplum Refa-
hında Kadın” başlıklı sunumunu yaptı.

Prof. Dr. Peykan Gökalp, Kadının Ruhsal Dönüm 
Noktaları, Prof. Dr. Gülden Köksal Bilim Kadını ol-
mak, Prof. Dr. Çağatay İnam Sanatçı Gözüyle Kadın, 
Prof. Dr. Ayşe Bulut Mutfaktaki Kadın, Deniz Yılmaz 
Atakay Anne Olarak Kadın ve Semra Demirer Eğitim 
Gönüllüsü bir Kadın, Doç. Dr. Mehmet Türkmen Türk 
Spor Kültüründe Kadın Unsuru, Prof. Dr. Erkan Per-
şembe Din ve Kadın başlıklı sunumlar yaptı.

Kadın ve Beslenme Sempozyumu

İlki 2014’te gerçekleştirilen Yoğunlaştırılmış YDS İngilizce Hazır-
lık Kursu’nun ikincisi düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) 
tarafından organize edilen kursu, Yrd. Doç Dr. Fatih Durgun, 
Öğr. Gör. Nurettin Köroğlu, Okt. Aydan Ermiş ve Okt. Mustafa 
Coşkun verdi.

Yabancı Diller Yüksek Okulunda gerçekleşen kursta, YDS’deki 
başarı oranlarının büyük ölçüde artırılması, İngilizce dil bilgisi 
kuralları ve kullanımları, kelime bilgisi, okuma-anlama, çeviri 
çalışmaları, örnek soru çözümleri ve deneme sınavları üzerine 
bilgi verildi. Kurs; toplam 128 saatte tamamlandı.

OMÜSEM’den YDS Hazırlık Kursu 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), 100 yıl ev-
vel gerçekleşen Çanakkale Savaşı’nda şehit dü-
şen askerlere ithafen anma programı düzenledi.

Anma programına İİBF Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin 
Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program ilk olarak Çanakkale Savaşı üzerine yazıl-
mış şiirlerin ve türkülerin öğrenciler tarafından ses-
lendirilmesiyle başladı. Peşinden “Bir Savaş Ardı 
Destanı” isimli Çanakkale şehitlerini anmak üzere 
hazırlanmış olan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda İİBF’den Doç. Dr. İlhan Aksoy “Günü-
müz Türk Gençliği ve Çanakkale Bilinci” başlıklı bir 

konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında özellikle 
yeni nesle aktarılması gereken milli tarih bilincinin 
önemi üzerinde durdu.

Geçmişinize ve milli tarih bilincinize sahip 
çıkınız

Milli tarih bilinci oluşturma adına 1. Dünya Savaşı 
içinde meydana gelen ve bir metrekareye altı bin 
merminin düştüğü Çanakkale Zaferinin kazanıldığı 
bir ülkenin evladı olarak gençlerin bu zaferi eksiksiz 
olarak bilmesi gerektiğini söyleyen Aksoy “Tarih te-
kerrürden ibarettir. Bir daha benzer bir durumu ve 
olayı yaşayıp yaşamayacağınızı bilemezsiniz. Geç-
mişinize ve milli tarih bilincinize sahip çıkınız” dedi.

100. Yılında Çanakkale Şehitleri

Rektör Hüseyin Akan, bu yıl 40. yılını kutlayan, öğ-
renci ve akademisyen sayısıyla Türkiye’nin en büyük 
üniversiteleri arasında yer alan Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinin öğrencilerine sağladığı imkanlar, ulus-
lararası olma çabası, yurt dışı eğitim olanakları ve 
diğer kurumlarla yürütülen ortak programları ulusal 
televizyonlarda anlattı. Rektör Akan, Show TV’de 

Üniversite Medya, TRT Avaz’da “Yeni Gün”, haber 
kanalı NTV’de “Doğru Tercih” programlarına katıldı. 

Programlarda  sağlık, havacılık, mühendislik ve 
tarım konusunda Üniversitenin yaptığı çalışmalar, 
Samsun’daki sosyal faaliyetler ve barınma konu-
ları da ele alındı.

Doğru Tercih
Rektör Hüseyin Akan, TRT Avaz, Show TV ve NTV’de Üniversitemizi  anlattı

Rektör Akan, Show TV’de yaynılanan Üniversite Medya 
programında sunucu Beliz Özkan ile OMÜ’yü konuştu. 

Rektör Akan, NTV canlı yayı-
nında OMÜ’yü anlattı ve eği-
timci Sadık Gültekin’in sorula-
rını yanıtladı.

Rektör Akan, uluslararası öğrencilerle birlikte TRT AVAZ’da 
“Yeni Gün” programında Levent Kol ve Şahla Orujova 
Bozkurt’un sorularını cevapladı.    
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Sudan Türk Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı ve Eğitim Fuarı, 12-14 
Ocak 2015 tarihleri arasında Sudan’ın başkenti Hartum’da düzenlendi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Güzel Sanatlar Fakül-
tesinde “Gençlik ve Medya” başlıklı konferans verdi.

Vali Şahin, yeni medyanın önemine değinerek, 
gençlerimizin bu yönde daha fazla çalışmaları ve 
yenilikler üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulun-
du.  Şahin, “Dünyada üç tür yayıncılık var. Bir; devlet 
yayıncılığı, iki; kamu hizmeti yayıncılığı ve üçüncüsü 
de özel sektör yayıncılığıdır. Türkiye’de iki tür tele-
vizyon var. Bunlardan kamu yayıncılığı yapan TRT, 
ikincisi de özel kanallar. Amerika’da da sadece özel 
televizyonlar var. Ama Amerika’nın mevzuatı gereği 
özel televizyonlar aynı zamanda kamu hizmeti görü-
yorlar.” dedi.

Yeni medya

Bir asır öncesinde radyo icat edildi. Ondan 20 yıl 
sonra görsel materyallerin gösterildiği, bugün tele-
vizyon dediğimiz araç geliştirildi. Hemen peşinden 
düzenli yayınlar gelişti. Dünyada yenilikler roket hı-
zıyla gelmeye başladı. Nedeni şu: Çok yönlü med-
ya alanları gelişince onun adını koyamadılar ‘yeni 
medya’ dediler. Ama yeni medyanın yenisi de geldi. 
Televizyon sahibi olmak artık maharet değil.” diye 
konuştu.

Sudan Üniversiteleri
ile İş Birliği

Gençlik ve Medya

Sudan Yüksek Eğitim ve Bilimsel 
Araştırmalar Bakanlığı ile Çankırı Ka-
ratekin Üniversitesi iş birliği ile dü-
zenlenen “Sudan –Türk Üniversiteleri 
İş Birliği Toplantısı ve Eğitim Fuarı”na 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kaplan 
ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Amani Elfaki katıldı. Üniver-
sitemizin yanı sıra ülkemizden 22 üni-
versite daha bu toplantıda yer aldı ve 
toplamda 160 adet anlaşma yapıldı.

Fuarda açılan stantta Üniversitemiz, 
hem basılı, hem de görsel materyalerle tanıtıldı. İkili iş birliği ve Mevlana Değişim Programı kapsamında 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan üniversitelerle protokoller imzaladı.
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TÜBİTAK, Kasım 2014 “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim 
Okulları” çağrısı sonucu desteklenmesine karar ve-
rilen projeleri açıkladı. OMÜ’ye ait iki proje destek-
lenmeye değer görüldü. 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum IV”  proje yürü-
tücüsü: Prof. Dr. Hüseyin Kalkan.

32- Proje No: 115B322 “Gezici Bilim Okulu. Küçük 
Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi II” yürütücüsü Araştır-
ma Görevlisi: Nilay Şener.

TÜBİTAK’tan Doğa Eğitimine Destek

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından, “23 Nisan Dün-
ya Kitap Günü” etkinliği çerçevesinde 
havaalanında yolculara kitap dağıtıldı.
Samsun Çarşamba Havalimanında 
sabah saatlerinde başlayan kitap da-
ğıtımı, yolcular tarafından ilgiyle karşı-
landı.
Kütüphane ve Dökümasyon Daire 
Başkanı Ömer Bozkurt yaptığı konuş-

mada “Bu etkinliğin amacı; kitabın ve 
okuma alışkanlığının önemini vurgula-
mak, okumayı özendirmek; yayına, ya-
yın hakkına, düşünce ve ifade özgürlü-
ğüne saygıyı teşvik etmektir” dedi.
23 Nisan Dünya Kitap Günü etkinliğin-
de yolculara; roman, dergi ve çocuk-
lara yönelik yayınlar da dahil olmak 
üzere 500 adet yayın dağıtıldı.

Kitap Dağıttık

Üniversitemizin başvuru sahibi olduğu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinas-
yon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) Bileşen IV mali yardımı ile Yatırım Sektör-
lerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II)’ne 
yönelik “MOBİGEN: Mobilya Sektöründe Genç İs-
tihdamının Arttırılması Projesi” hibe almaya hak ka-
zandı.

Proje kapsamında  üniversite mezunu, 29 yaşını aş-
mamış, iş bulmaya çalışan, 20 genç işsize mobilya 
sektörünün tasarım ihtiyacını karşılamak üzere eği-
timler verilerek genç işsizlerin istihdam edilebilirlik-
lerinin arttırılması amaçlanıyor. 12 ay sürecek proje 

kapsamında 720 saat teorik, 2 ay da uygulamalı 
eğitim verilecek.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  tarafından yürütülecek 
projede; STSO ve KASİF proje ortağı, BORPANEL 
ve DURAPAY mobilya firmaları proje iştirakçisi ola-
rak yer alacak.

MOBİGEN projesi, TR-83 bölgesinde mobilya sek-
törünün gelişmesine katkı sağlaması, inovatif ürün 
üretilmesi, sektörün rekabet gücünün artırılması ve 
üniversite-sanayi iş birliklerinin gelişmesinde önemli 
katkı sağlayacak.

MOBİGEN projesini üniversitemize kazandıran ekip-
te, proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nurettin Şen-
yer (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Yrd. Doç. Dr. 
Sema Arıman (Havacılık ve Uzay Bilimleri), Öğr. Gör. 
Erkan Demirci (Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yükse-
kokulu) ve Öğr. Gör. Dr. İsmail İşeri  (Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü) yer alıyor.

OMÜ’nün Projesine Büyük Destek
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Türkiye’nin üniversite kapsamındaki ilk %100 iş ga-
rantili Kabin Memuru Yetiştirme Kursu, Onur Hava 
Yolları ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliği ile ilk 
mezunlarını verdi.

OMTEL Otel’de düzenlenen sertifika törenine OMÜ 
Sivil Havacılık Yüksekokul (SHYO) Müdürü Prof. Dr. 
Ferşat Kolbakır, Eğitim Koordinatörü Hatice Nur 
Gündoğdu, Eğitmen Kıvılcım Ozaner ve mezun olan 
öğrenciler katıldı.

OMÜ göklerde ilklere imza atıyor

Tören öncesi konuşan Eğitim Koordina-
törü Hatice Nur Gündoğdu, “Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi göklerde ilklere imza 
atıyor. Daha 3 ay önce %100 iş garan-
tili Kabin Memuru Yetiştirme Kursunu 
Karadeniz’in incisi Samsun’da bu muh-
teşem okulda UZAYTEM ailesi ile hayata 
geçirmek istediğimizde hepimize hayal 
gibi gelmişti. Bugün burada hem sizlerin 
hem de bizlerin hayalleri gerçek oldu.” 
ifadesinde bulundu.

Göklerde milyonlarca can sizlere emanet

Gündoğdu; “Dışarıdan bakıldığında havada servis 
yapan kişiler olarak görülen, aslında pek çok mesle-
ği içeren bu zorlu ama bir o kadar da keyifli mesleği 
sizlere hakkıyla öğrettik. Sizler göklerdeki tek kanatlı 
meleklerimizsiniz artık. Ekip olmayı öğrendiniz. Şim-
di birbirinize tutunarak özgürce uçunuz. Göklerde 
milyonlarca can sizlere emanet. Havalı bir kariyer 
için en doğru yerdesiniz. İlk adım çok önemlidir.” di-
yerek sözlerini bitirdi.

Onur Air ile yaptığımız onurlu bir iş oldu

Bu projenin OMÜ ile bir özel sektör arasında eğitim 
adına yapılan ilk iş birliklerinden biri olduğunu belir-
ten OMÜ SHYO Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, 
“Bu proje bize geldiğinde projenin gerçekleşip ger-
çekleşmeyeceği konusunda biraz endişe duyduk. 
Bu iş tamamıyla bir kişi üzerinde yoğunlaşacak olan 
bir görevdi. Eğitim başladı ve bugün de ilk ürünlerini 
görüyoruz. Onur Air ile yaptığımız onurlu bir iş oldu.” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk kabin memurları 
olan 7 kişi sertifikalarını aldı.

Eğitimler, 18 ay boyunca toplamda 4 dönemde 40 
kişilik istihdam sağlanacak şekilde OMÜ UZAYTEM 
Kabin Memuru Yetiştirme Kursu Eğitim Koordinatö-
rü Hatice Nur Gündoğdu ve Üniversitenin akademik 
kadrosu tarafından verildi.  Eğitim “e-learning sis-
temi” destekli olarak toplamda 3 ay olup, ilk 2 ay 
Samsun UZAYTEM Eğitim Merkezinde, son ay ise 
İstanbul’da Onur Air Genel Müdürlüğü binasında 
gerçekleşti.

OMÜ Mezunu İlk Kabin Memurları



1. Samsun Valisi İbrahim Şahin, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın yer aldığı Tıp Fakültesi 
mezuniyet töreninde şiddete uğrayan  ve meslek şehidi hekimler adına çelenk konuldu.

2. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı dans gösterisi törene renk 
kattı.

3. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Diş Hekimliği Fakültesinden 
mezun olan kızı İkbal Sena Çelebi’ye diplomasını kendisi verdi.   

4. Dedeler torunlarının heyecanına ortak oldu. Kore Gazisi, Fen Edebiyat Fakültesinden 
mezun olan torunu için geldi.

5. Mezunlar arasında Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt  da vardı.   
6. Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda, torununa mezuniyet hediyesi olarak 

altın takan dede duygusal anların yaşanmasına neden oldu. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 2015 mezunları törenlerle diploma-
larını aldı. Her fakülte ve yüksekokul için ayrı düzenlenen mezuniyet 
törenlerinde öğrenci ve ailelerin heyecanı ve sevinci görülmeye de-
ğerdi. Keplerin havada uçuştuğu törenlerde sevincin ve coşkunun 
yanı sıra duygusal anlar da yaşandı…  



Atama    Yükselme
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Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Elif Eser SAKALLIOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Profesör
Şahin KÖKTÜRK Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Halk Edebiyatı Profesör
Harun YILDIZ İlahiyat Fakültesi / İslam Mezhepleri Tarihi Profesör
Fethi Kerim KAZANÇ İlahiyat Fakültesi / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Profesör
Canan ALBAYRAK Tıp Fakültesi / Çocuk Sağ. ve Hast. Profesör
Melda DİLEK  Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Profesör
İnci GÜNGÖR Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Profesör
Mehtap MUĞLALI Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  Profesör
Vedat Suat ERTÜRK Fen-Edebiyat Fakültesi / Uygulamalı Matematik Profesör
Ahmet BAYDIN Tıp Fakültesi / Acil Tıp Profesör
Muhammet DERVİŞOĞLU Mühendislik Fakültesi / Gıda Teknolojisi Profesör
Vedat KELEŞ Fen-Edebiyat Fakültesi / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Profesör
Kaan GÜNDÜZ Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doçent
Feza GEYİKÇİ Mühendislik Fakültesi / Kimyasal Teknolojiler Doçent
Canani KAYGUSUZ Eğitim Fakültesi / Eğitimde Psikolojik Hizm. Doçent
M.Handan GÜNEŞ Eğitim Fakültesi / Biyoloji Eğitimi Doçent
Sönmez PAMUK Eğitim Fakültesi  Doçent
Yüksel ÖNER Fen-Edebiyat Fakültesi / Uygulamalı İstatistik Doçent
Göknil ERGÜN KURT Sağlık Hizmetleri Mes.Y.O. / Ağız ve Diş Sağlığı Doçent
Ayla ÖZTÜRK Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Doçent
Fevzi Serkan ÖZDEMİR Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak. / Muhasebe ve Finansman  Doçent
Latif DURAN Tıp Fakültesi / Acil Tıp Doçent
Yasemin ULUS Tıp Fakültesi / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent
Nazik AŞILIOĞLU YENER Tıp Fakültesi / Çocuk Sağ.ve Hast. Doçent
Fatma Devran BILDIRCIN Tıp Fakültesi / Kadın Hast. ve Doğum Doçent
Tekin ŞİMŞEK  Tıp Fakültesi / Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer. Doçent
Dilek ÇELİKLER Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Doçent
Ayhan HORUZ Ziraat Fakültesi / Bitki Besleme Doçent
Oğuzhan YAVUZ Veteriner Fakültesi / Farmakoloji-Toksikoloji Doçent
Umut TUNGA Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Doçent
Handan ÇELİK Tıp Fakültesi / Kadın Hast. ve Doğum Doçent
Bilge CAN MEYDAN Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Doçent
A. Deniz MEYDAN Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Doçent
Mennan Ece PİRZİRENLİ Tıp Fakültesi / Anatomi Doçent
Eda GÜLER Diş Hekimliği Fakültesi / Restoratif Diş Tedavisi  Doçent
Birşen BİLGİCİ Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya Doçent
Berker FIÇICILAR  Mühendislik Fakültesi / Termodinamik ve Enerji Tekn. Yrd.Doç.
Ayşın Pınar TÜRKMEN  Tıp Fakültesi / Histoloji-Embriyoloji Yrd.Doç.
Rahman YAVUZ Tıp Fakültesi / Tıp Eğitimi Yrd.Doç.
Gonca ÖZDEMİR TARI Vezirköprü Meslek Y.O. / Bilgisayar Programcılığı Yrd.Doç.
Ahmet Zeki DEMİR Sivil Havacılık Y.O.  Yrd.Doç.
Gökhan AHMET Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yrd.Doç.
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd.Doç.
İsmail SERİN Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd.Doç.
Aslıhan Zeynep ÖZ Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Yrd.Doç.
Gökhan KUTLAR Tıp Fakültesi / Kulak, Burun ve Boğaz Hst. Yrd.Doç.
Nuran Mumcu BOĞA Samsun Sağlık Y.O. / Halk Sağlığı Hemşireliği Yrd.Doç.

KURUM DIŞI ATAMA
Fazlı ARABACI Samsun Sağlık Y.O. / Sosyal Hizmetler Bölümü Profesör
Yılmaz CAN İlahiyat Fakültesi / Türk İslam Sanatları Tarihi Profesör
Serhat YENER 19 Mayıs Samsun Dev.Konservatuvarı / Geleneksel Türk Müzikleri ASD Doçent
Süleyman ELMACI Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent
Yahya KADIOĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi / Beşeri ve İkt.Coğrafya Doçent
Mehmet Emir KÖKSAL Fen-Edebiyat Fakültesi / Uygulamalı Matematik Doçent
Bekir ŞİŞMAN Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Halk Edebiyatı Doçent
Ali KELEŞ Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Doçent
Naci KURGAN Mühendislik Fakültesi / Konstrüksiyon ve İmalat Doçent
Selahattin KAYNAK Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak. / İktisat Teorisi Doçent
Ali Çağın YÜCEL Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Doçent
Elif Hatice GÜRKAN Mühendislik Fakültesi / Temel İşlemler Yrd.Doç.
Ceylan YANGIN ERSANLI Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Yrd.Doç.
Kübra ÖZKUL Ziraat Fakültesi / Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Yrd.Doç.
Gülpembe OĞUZHAN Samsun Sağlık Y.O  Yrd.Doç.
Recep YILMAZ İletişim Fakültesi   Yrd.Doç.
M.Nur ERDEM İletişim Fakültesi    Yrd.Doç.
Yasin KELEŞ Turizm Fakültesi   Yrd.Doç.
Fatma GÜLER Fen-Edebiyat Fakültesi / Geometri Yrd.Doç.
Çağlayan YAĞMUR Tıp Fakültesi / Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer. Yrd.Doç.
Hayrettin ÖZTÜRK İlahiyat Fakültesi / Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Yrd.Doç.
Tuğrul ERTUĞRUL Veteriner Fakültesi / Histoloji-Embriyoloji Yrd.Doç.
Ozan Mert GÖKTÜRK Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  Yrd.Doç.
Sinan KAYA İletişim Fakültesi   Yrd.Doç.
Aydın ALTOP Ziraat Fakültesi / Yemler ve Hayvan Bes. Yrd.Doç.
Yusuf Yasin GÜMÜŞ Tıp Fakültesi / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Yrd.Doç.
İlyas EKİZ Fen-Edebiyat Fakültesi  Yrd.Doç.
Habip MURUZ Veteriner Fakültesi / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yrd.Doç.
Yüksel GÜNDÜZ Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yrd.Doç.
Mustafa Kemal YILMAZ Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak. / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd.Doç.
Zakir GÜL Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak. / Siyaset ve Sosyal Bilimler  Yrd.Doç.
Özlem TERZİ Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Yrd.Doç.
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Öğrenci Toplulukları Haftası

Öğrenci Toplulukları 2 – 6 Kasım haftası kendilerini anlatacak, üye kayıtları 
alacak.  Topluluklar, 2-4 Kasım arası Yaşam Merkezinde (Yağmurda 

AKKM’de), 5 Kasım Perşembe Güzel Sanatlar Kampüsünde, 6 Kasım 
Cuma günü ise  diğer kampüslerde öğrencilerle buluşacak.   

Proje Pazarını Kuruyoruz

2. OMÜ Arge Proje Pazarı 5 Kasım Perşembe günü Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde toplanacak. Sağlık ekipmanları sektöründe inivasyon ve tasarım 
yarışması da etkinlikte yer alacak. 

Satrançta Cumhuriyet Kupası Sahibini Bulacak

 Yaşam Merkezi, 31 Ekim – 1 Kasım 2015 tarihinde Cumhuriyet 
Kupası Satranç Turnuvasına ev sahipliği yapacak.  

Haydi Kıpırda Biraz

OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi kursları devam ediyor. Uzman 
eğitimciler eşliğinde yoga eğitimi, sanat kursları, Öykü ve Roman 
Yazarlığı başta olmak üzere eğitimler başlayacak. Detaylı bilgilere 
sem.omu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Proje Hazırlamayı Öğreniyoruz

Avrupa Birliği Kalkınma Ajansı proje hazırlama eğitimi 11-12 Kasım 2015 
tarihinde yapılacak. Akademisyenler başvuru formlarına omu.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

Erasmus Başvuruları Başladı

2015-2016 Akademik yılı için Erasmus Personel Hareketliliği başvuruları 
başladı. Bu kapsamda “ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden 
faydalanmak isteyen üniversitemiz personeli, 6 Kasım 2015’e 
kadar başvurularını yapabilecek. 

Sanat Burada

Güzel Sanatlar Fakültesinde her Çarşamba yansı bilim, kültür 
ve sanat söyleşileri düzenleniyor. Ayrıca Kasım-Aralık 2015 

tarihlerinde bireysel sergi etkinlikleri de sanatseverleri bekliyor. 
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Prof. Dr. Füsun Yarış Dikici
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı  

İlknur Bayrak Çevik
Tıp Fakültesi Hastanesi Teknisyeni

“Merhumelere; kurumumuza ve bilim camiasına katkılarından dolayı 
şükranlarımızı sunuyor, Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve 

başsağlığı diliyoruz.”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi

0362 312 19 19
iletisim@omu.edu.tr

www.omu.edu.tr




