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Ayda 25 Bin Hastaya Hizmet Veriyor

Ayrıca verilen hizmetlerden de bahseden 
Prof. Aydemir, “32 öğrenciyle 1992 yılında 
kurulan Fakültemizde şu an 612 öğrenci 
olup bunlardan 74’ü 19 farklı ülkeden ulus-
lararası öğrenciler oluşturuyor. Türkiye’de 
doçent sayısı olarak 1. Sıradayız. Bu da 
eğitim öğretimde ne kadar ileri düzeyde ol-
duğumuzu gösteriyor. Ayrıca bölgede aylık 
25 bin hastaya hizmet veriyoruz. Bölgedeki 
yatılı ilköğretim okullarında Fakültemize ait 
2 gezici klinik araç ile 2 bin 430 öğrenciye 
koruyucu tedavi hizmeti veriyoruz. Engelli 
vatandaşlarımızı da unutmuş değiliz. Engelli 
kliniğimizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili bütün 
tedavileri yapıyoruz. DUS (Diş Hekimliği Uz-
manlık Sınavı) da her sene öğrencilerimiz 
ilk sıralarda yer alıyor. Eğitim sistemimiz 
probleme dayalı öğretim ve entegre eğitim. 
2017-2018 Eğitim öğretim yılında ise Türk-
çe eğitimin yanında İngilizce diş hekimliği 
eğitim programına başlayacağız. Ortodonti 
Ana Bilim Dalında dişler ve çeneler ile ilgi-
li düzensizliklerde tedavi öncesi ve sonrası 
değişimleri izlemek ve hasta profili hakkında 
bilgi edinmek için profesyonel makro fotoğ-
raflar çekiyoruz.” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi kurulduğundan bu-
güne kadar önlisans, lisans ve doktora ol-
mak üzere 1106 mezun verdi. 
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OMÜ’DEN HABERLER

Diş Hekimliği Fakültesi  yeni binası inşaatı son aşamaya geldi.  23 bin metre kare kapalı alanı bulunan yeni 
fakülte binası ve diş hastanesi  5 dönüm arazi üzerine kuruldu. Büyük bölümü tamamlanan Fakülte ve 
Hastane, çevre düzenlemelerini ardından Haziran ayında açılması planlanıyor. Ayda yaklaşık 25 bin hastaya 
hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi, yeni binasının hizmete girmesiyle, kaliteli eğitimin yanı sıra bölge insa-
nına daha iyi ortam ve standartlarda hizmet edebilecek. 

Diş Hekimliği  Yeni Binasına 
Taşınmak İçin Gün Sayıyor 

Yeni binası ve verilen hizmetler hakkında 
bilgiler veren Diş Hekimliği Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hikmet Aydemir, “Yeni bina-
mız yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak 
ve 2016 yılı haziran ayında açmayı plan-
lıyoruz. 23 bin metrekare kapalı alan ve 
5 dönüm arazi üzerine kurulu binamızda 
daha nitelikli eğitim öğretim ve hasta hiz-
meti vereceğiz.” dedi. 
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Bilgi Güvenliği İlk Öğrencilerini Aldı
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri bölümü altında yer alan Bilgi Güvenliği 
Teknolojisi ön lisans programını başlattı. Okul, 2015 - 2016 Öğretim yılında birinci öğretime 40, ikinci öğretime 
40 olmak üzere 80 öğrenci aldı. 

Bilgi Güvenliği programı ile kamu kurumları ve özel sektörde bilgi güvenliği çözümleri geliştirmek, bilgisayar 
alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek öğrenciler yetiştirmek amaçlanıyor. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
uluslararasılaşma hedefine 
emin adımlarla ilerliyor. Her 
yıl uluslararası öğrenci sayı-
sını önemli oranda arttıran 
Üniversite bu yıl 2 bin 529 
öğrenciye ulaştı. 

YÖK tarafından açıklanması 
beklenen 2015-2016 rakam-
larına göre 2529 uluslararası 
öğrenci ile en çok tercih edi-
len ilk üç üniversite  arasında 
yer bulması bekleniyor. Üni-
versite geçen dönem 1961 
öğrencisiyle Türkiye üniver-
siteleri arasında 7. sırada yer 
alıyordu.  

2014-2015 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Sayıları ve  
Yüzdelik Sıralama Tablosu

SIRA ÜNİVERSİTE SAYI YÜZDE
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,33
2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,75
3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,19
4 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2235 3,08

5 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2158 2,98
6 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1977 2,73
7 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1961 2,71
8 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1954 2,70
9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1906 2,63
10 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1649 2,27 
11 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1645 2,27

Uluslararası Öğrenci Sayısı 2 bin 500’ü aştı
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Türkiye’nin İkinci Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 

Açıldı

Türkiye’nin ikinci Meteoroloji Mühen-
disliği Bölümü, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde ilk öğrencilerini 
aldı. Fakülte Ballıca Yerleşkesi içinde 
yer alıyor. 

2015-2016 öğretim yılına 30 öğrenci 
ile başlayan Meteoroloji Mühendisli-
ği Bölümü; atmosfer dinamiği/fiziği, 
hava analizi ve tahmini, şiddetli hava 
olaylarının etkileri, havacılık meteoro-
lojisi, iklim değişkenliği ve değişimi, 
uzaktan algılama meteorolojisi ve 
medya meteorolojisi gibi konulara 
ilgi duyan öğrencilere kariyer imkanı 
sunuyor. 

OMÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölü-
mü, 62 yıl önce açılan İTÜ Meteoroloji 
Mühendisliği Fakültesinin ardından 
Türkiye’de açılan ikinci meteoroloji 
mühendisliği yetiştiren bölüm özelli-
ğini taşıyor.   

Havalar Onlardan Sorulacak
Odak
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Denize Açıldık
OMÜ Rektörlüğü, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesine Dekan Vekilliği’ne Prof. Dr. Arif Gönülol’u ata-
yarak bölümlerinin kurulmasına hız kazandırdı.

Görevine başlayan Prof. Dr. Arif Gönülol, Fakültenin hedefleri ve açılması için hazırlıkları son aşamaya ge-
len bölümleri hakkında bilgi verdi. Arif Gönülol, globalleşen ve teknolojik olarak gelişen dünyamızda deniz 
taşımacılığının ön plana çıktığını ve sektörün eğitimli personel ihtiyacının her geçen gün arttığını söyledi. 
Prof. Gönülol, “Üniversitemiz dünyada ve ülkemizde ivme kazanan bu sektöre bilimsel olarak destek olmak 
maksadı ile Samsun’un coğrafi yapısı, şehrin denizcilik geçmişi ve üniversitemizin bölge üniversitesi olması 
kimliğini de ön plana çıkararak, özelde bölgemizin ve genelde ülkemizin ihtiyaç duyduğu küçük ve büyük 
çaplı gemilerin tasarımı, yapımı, makinelerinin işletilmesi, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin deniz 
bilimlerine uyarlanması, deniz ulaştırma, işletme yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan 
nitelikli insan gücünü hem ülkemiz hem dünyamız için yetiştirmeyi temel amaç olarak hedeflemiştir.” dedi. 

Dekan Gönülol, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilim-
leri Fakültesinde ilk etapta 5 bölümün açıl-
masını planladıklarını, çok yakında dosyaları 
Yükseköğretim Kurulu’na sunacaklarını dile 
getirdi. Açılması planlanan bölümleri şöyle 
sıraladı:

1.  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği 
2.  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  
3.  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri  

 Mühendisliği  
4.  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  
5.  Gemi makineleri İşletme Mühendisliği  

Prof. Dr. Arif Gönülol açıklamalarını “Fakül-
temiz; ülkemiz, ilimiz ve üniversitemiz adına 
büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olacaktır.” 
diyerek bitirdi. 
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Mehmet Tülazoğlu 
Adalet MYO
Yeni Binasına 
Kavuşuyor
Hayırsever Tülay Ulusoy tarafından inşaatı üstleni-
len Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu 
inşaatı tamamlandı.

2015 yazında temeli atılan Meslek Yüksekokulu,  
Çarşamba ilçesinde Mustafa Kemal Güneşdoğ-
du kampüsünde bulunuyor.  Toplam 2 trilyona mal 
olan Okul 2030 metre kare kapalı alana sahip. 
Meslek Yüksekokulu 2 amfi, 4 derslik, 1 bilgisayar 
salonu, 1 kütüphane ve 3 idari ofisden oluşuyor.  

Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu-
nun yeni binası çevre düzenleme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından törenle öğretime açı-
lacak.

Onkoloji 
Hastanesi İnşaatı 
Hızla Yükseliyor
Onkoloji Hastanesi inşaat çalışmaları hızla de-
vam ediyor. Kurupelit yerleşkesinde bulunan 
hastane 7 katlı ve 120 yatak kapasiteli olacak. 
Kanserle ilgili tanı ve tedavilerin yapılacağı has-
tanenin 2016 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

2014 yılında inşaatına başlanan hastanede 40 
yataklı kemoterapi ünitesiyle birlikte radyasyon 
onkolojisi, medikal onkoloji ve hematoloji bö-
lümleri ile erişkin kemik iliği transplantasyon üni-
tesi bulunacak.  Hastanenin açılmasıyla birlikte 
ilk defa erişkin kemik iliği nakli uygulanabilecek.

Merkez Kütüphane İnşaatı Hız Kazandı
Yeni Merkez Kütüphane Binası inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor: Kütüphanenin 2017 yılının Temmuz 
ayında bitirilmesi planlanıyor.

Zemin ve bodrum dahil 5 kattan oluşan kütüphane binası 11.180 m2’lik kapalı alana sahip.

Binanın bodrum katında: sığınak, ısı merkezi, arşiv ve su deposu; zemin katında kantin, okuma salonları, 
ödünç kitap alma odaları bulunuyor.

Birinci katta ise 16 adet karel, çalışma 
ve okuma salonları, seminer salonu ve 
özel eserler bölümü yer alırken ikinci kat-
ta çalışma alanları, ödünç kitap alma ve 
gönüllü kitap okuma odaları, grup karel 
odaları, engellilere ait kitap servis bö-
lümü, işitme engelliler için özel çalışma 
odaları yer alıyor.

Dinlenmeye ve hobi alanlarına ayrılmış 
son katta ise multimedya cafe, satranç, 
mikado, kafeterya ve yine 9 adet karel , 
okuma çalışma alanları bulunuyor.
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Gazetede yazıları, anı, spor 
ve mizah kitapları, mikro-
fonda sözleri ve ekranda 
yüzüyle tanıdığımız bir yaşa-
yan efsane Halit Kıvanç ile 
dergimiz için keyifli bir soh-
bet gerçekleştirdim. 16 yıl 
aynı kurumda (NTV) birlikte 
çalışmaktan büyük mutluluk 
duyduğum  ünlü televizyon 
üstadı ile geçtiğimiz Tem-
muz ayında sözleştik ve Ara-
lık ayında İstanbul’da NTV 
binasında biraraya geldik. 
Karşımızdaki 91 yaşında bir 
konuşma ustası olunca konu 
konuyu açtı, geçmişten bu-
güne sözler uzadı gitti. 

Halit Kıvanç, “Telesafir” ki-
tabında anlatıldığı üzere, 
1925’te İstanbul’da, Fatih’te 
doğdu. Beş yaşında evde 
gazete okudu. İlkokul müdü-
rünün masasındaki gazeteyi 
okuyunca da beş buçuğun-
da ilkokullu oldu. Pertevniyal 
Lisesinin ardından İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinde okudu. Onu da biti-
rince, “Çok okudum, biraz 
da yazayım” diyerek gaze-
teciliğe başladı. 30’dan fazla 
kitap yazdı. Kısa bir süre yar-
gıçlık yaptı. Çünkü spikerlik 

ve sunuculuk onu daha çok 
çekmişti.  

Halit Kıvanç meslek olarak 
sunuculukta karar kıldı. Rad-
yoda, televizyonda, sahne-
de kimleri sunmadı ki... Bu 
arada yurt dışında da çalış-
tı, bir yıla yakın İngiltere’de, 
BBC’de spikerlik yaptı. Maç-
larda profesyonel futbol yıl-
dızlarını sundu ama kendisi 
amatör ruhunu hiç kaybet-
medi. Aldığı 200’ü aşkın ödü-
lü en büyük kazanç saydı.

Maçlar anlattı, kitaplar yazdı, 
kimleri ama kimleri, hem de 
dünyanın kaç yerinde sun-
du ama Halit Kıvanç’a so-
rarsanız en büyük mutluluk 
60 yıllık eşi, onun deyimiyle 
sevgilisi Bülbin Kıvanç ile 
kurduğu yuvadır.

Üçüncü baskısı 2015’de ya-
yınlanan “Telesafir” kitabında 
Türkiye’de televizyonun nasıl 
başladığını anlattı. Söyleşimi-
ze de bu kitaptan yaptığı alın-
tı ile başladı. Konunun öne-
mini anlatırken “Bunun en 
önemli tarafı bu. İlk yayınlar, 
ilk haberler...” diye de ekledi.  

Röportaj - Öğr. Gör. Mürsel Kan     Fotoğraf - Hakan Öcal

Aileden Biri
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mahalledeki herkes benden iyi oynuyor. Biz 
orda yedi kişilik takımda oynuyorsak eğer se-
kiz kişi gelmişse ben yedek kalıyorum hep. 

Müjdat Gezenle tanışıklığınız  
o mahalleden mi?

Fatihin bir öteki mahallesinde, ailece görüşü-
yoruz. Müjdatın babası abimin en iyi arkadaşı. 
O dönem Müjdat doğuyor. Çocuğu doğurtan 
ebe geliyor, “Nerde çocuğun babası?” diyor. 
“Ben amcasıyım getir.” diyor abim. Alıyor gö-
türüyor, “Çocuğunu getirdim oğlum 50 lira ver, 
100 lira ver.” diyor espri niyetine. “Hayır!” diyor, 
bir de “bir isim” diyor. “Müjdat doğdu. Göbek 
adı da benim kardeşimin adı olsun.” diyor. 
Müjdatın ismi Halit Müjdat oluyor. Onun için 
Müjdatı gördüğümde “Doğduğun gün ismimi 
çaldın kerata” diye espri yapardım. 

Önce ders sonra top

Şimdi ben büyüyorum, orta halli bir ailenin ço-
cuğuyum. Fatih İlkokulunun öğrencisi Halit için 
“Önce ders, sonra top” kuralı geçerliydi. Bu 
aile büyüklerimin değil, küçük kafamla benim-
sediğim kuraldı. Belki de bu yüzden derslerde, 
maçlardan daha başarılıydım. Fakat liseyi biti-
riyorum ama ben lisede (Pertevnial Lisesine gi-
diyorum) o sırada şey çıkıyor: İftihar Listesi ve 
İftihar Kitabı. O yıllarda “Sınıf birincisi” olarak 
iftihar listesi ve kitabında yer almıştım her yıl. 

Üniversiteye gittim. “Ne yapayım?” derken 
“Hakim olmak istiyorum.” dedim. Üniversitede 
hukuk bitirdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesini ikmale kalmadan dört yılda tamamla-
dım. Sınavlardaki bazı yanıtlarım “Hukuk Birin-
cileri” kitabına geçti. 

Gereği düşünüldü

O zaman tayin ediliyor. Yargıç olarak Siirt’in 
Kozluk ilçesine yola çıkıyoruz. Köy siyasi ne-
denle ilçe yapılmış. Bir de Kadıköylü bir çocuk, 
O da kaymakam olarak geliyor. İstanbul’dan 
uçakla Diyarbakır’a sabah dokuzda bin, in 
bin, in bin. İlk defa bindiğim uçakla askeri 
hava alanlarında dura dura (Sivil hava alanla-
rı yok daha) akşam beşte varıyoruz. Nereye? 
Diyarbakır’a... Diyarbakır’dan trene. Trenin bit-
tiği yerde dağ yolları başlıyor. Ondan sonra 
beni alıp götürüyorlar, bir bakıyorum iki tane 
katır geliyor. 13 saat katır sırtında yolculuğu hiç 
unutamam. 

Yargıçlık zamanımda katırdan güvenli taşıt 
yoktu. Öyle sarp yerlerki at bile yüksekten 
aşağı bakınca dururmuş, dönermiş kaçarmış. 
Fakat katır gidebiliyor. Dağın kenarından ba-
kamıyorsun aşağıya. 2000 metreden gidiyor. 
Ayağı kaysa düşecek, kaymıyor katır. Onun 
için katırları çok sevmişimdir. 

O zaman böyle, mintıka-i memnua (yasak böl-
ge) ilan edilmiş ilçede. Girip oraya ev yapmak 
yasak. Oraya köpeği kaçan, kedisi kaçan gitti 
mi tutuyorlar hapse atıyorlar. Ben “olmaz” de-
dim ve onların beraat etmesini sağladım. Fa-
kat bu sefer savcı temyiz etti. Ankara’ya gitti. 
Yargıtay’dan Türkiye çapında bir karar çıktı. 
Oraya girmek yasak değil ikamet yasak, ev 
yapmak yasak. Kararın ardından övgü yazı-
sı geldi. Fakat ben o yazıya teşekkürle cevap 
verdim. İstifa ettiğimi bildirdim.

Her şey yok. Ya da hiç bir şey var. Böyle bir yer 
işte. İnsanlar candan, sıcak, dost. Fakat kör-
pecik bir hakim, tek başına, üstelik İstanbul’da 

Hakimliği 
çok sevdiğim 

halde, ilk 
adımdaki 

tökezleme 
yüzünden 

tekrar ayağa 
kalkınca 

hemen dönüp 
İstanbul’a 

koştum.
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Halit Kıvanç - Televizyon diye bir çocuk do-
ğuyor, herkes etrafında ama bu televizyonun 
doğduğu, emeklediği, yürüdüğü, konuştuğu, 
yuvaya gittiği, okula başladığı, üniversiteyi bi-
tirdiği, meslek sahibi olduğu, işe girdiği, söz-
lendiği, nişanlandığı, evlendiği, çocuk sahibi 
olduğu, gezdiği, yürüdüğü, yurt dışına gittiği, 
alkışlandığı ya da eleştirildiği, sevindiği ya da 
üzüldüğü günleri ve geceleri onunla birlikte 
yaşadım, daima onun yakınında oldum. Son-
ra da bir gün “Böylesine bir beraberliğin bana 
bazı görevler yüklediğini” düşündüm. “Konu-
şur” yanımın ikizi olan “yazar” yanımla bu gö-
revleri yerine getirmemin zamanının geldiğini 
gördüm. Oturdum, yazmaya başladım. 

Unutmamak için yazıyorum

Televizyon alındı, dükkanlarda satılıyor, merak 
ederek not ettiklerim var. Bir de istemeden şu 
anda tarih kitabı gibiyim sordular mı... Fakat 
bir şey oldu. Yaş ilerlemesine bağlı unutkan-
lık başladı. İsimleri ve bazı programların adını 
hatırlayamıyorum. İsim hafızamı tartışmıyorum 
kimse ile artık. Bir ismi unutacak yaşa geldim! 
(Gülüyor) 

Çok açıkça söylüyorum. Albümlere bakamı-
yorum, çok moralim bozuluyor. Ortaokul, lise 
değil, üniversitelerde beraber olduğum fotoğ-
raflara bakıyorum 5 kişiyiz resimde, dördü 
yok. 6 kişiyiz beşi yok. Onun için çok ileri yaş-
ta Allah’ın verdiği lütufla beraberiz. Ama hala 
daha televizyon, radyo, programı yapıyor, kitap 
yazıyorum...

 Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?

O Allah’ın lütfu... Bir de mesela 91 yaşındayım. 
Ama bizimki izdivaç evliliği. 60 sene oldu. 

Eşinizle nasıl tanıştınız?

Bülbin eczacı. Zaten İzmirli, üniversitedeyken 
ahbaplar vasıtasıyla tanıştık. Arkadaş olduk, 
evlendik. Oğlumuz oldu. Oğlum da 59 yaşın-
da (Gazeteci, yazar, belgeselci Ümit Kıvanç). 
Ne yazık ki ondan torun yok; ama diğer akraba 
çocukları, torunlar var. Onlar büyüyorlar, okula 
gidiyorlar falan. Şimdi de uzunca bir zamandır, 
kurulduğundan bu tarafa NTV grubunda çalı-
şıyorum. 

Meslek hayatınızda bir koltukta çok 
karpuz taşıdığınızı görüyoruz. Hakimlik, 
sunuculuk, yazarlık, gazetecilik, televizyon 
kariyeriniz var; ama bunların içinde futbolu 
ayrı bir yere koyuyorsunuz. Futbol aşkını 
anlatabilir misiniz? 

Sultan Mehmet, İstanbulu aldığı zaman yedi 
tepe olduğunu öğrenince bir takım kokmuş 
etleri yollamış, şehrin yedi tane tepesine koy-
muş. Ve Sultan Mehmet’e her gün gelip bilgi 
veriyorlar. Diyorlarki; efendim şu semtin ordaki 
et koktu. Atın onu, atın onu... Yedi tane semt-
ten biri kalınca “Hah işte o semte benim adımı 
verin.” diyor Fatih Sultan Mehmet. İşte ben de 
o Fatih’de doğmuşum. Şimdi ama Fatihte de 
muhteşem bir camii var. Caminin önü büyük 
bahçe. O zamanlar daha şey düşünüyorlar-
mış. Caminin önündeki bahçenin bir kısmını 
çocuklara oyun parkı olarak ayırmışlar. On-
lar da oraya iki tane ya da üç tane kale direği 
yapmış maç yapılıyor. Benim evimde bir alt so-
kak. Oraya gider kenarda top oynayan abilere 
bakarız. Sonra biz abi olduk. Biz abi olduk da 

Tarih kitabı gibiyim.
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Metin Oktay’ı 
Fenerbahçe, 

Can Bartu’yu 
Galatasaray 

formasıyla 
oynattım.

için çok mühim oldu. Çünkü benim ilk radyo 
yayınımdı. Ondan sonra spikerlik de başladı. 

BBC Yılları: İlk televizyonculardan biri 
olmak istiyorum

Televizyon geliyor dediler. O yıllarda ingiliz BBC 
televizyonu davet etti. İlk giden çocuğun adı 
Orhan Boran’dı. Orhan geldi. Ondan sonra bir 
daha çağıralım dediler, Halit Kıvanç’ı çağırdılar. 
6 ay kalıp geleceğim, 9-10 ay derken “Ben dö-
neceğim!” dedim. Onlar dedilerki “Beş senelik 
kontrat teklif ediyoruz sana.” Teşekkür edin-
ce genel müdür muavini çağırdı makamına 
“BBC’den teklif alıp reddeden ilk radyocu siz-
siniz” dedi. Çünkü dedim “Türkiye’de televiz-
yon başlıyor. İlk televizyonculardan biri olmak 
istiyorum.” Bana hak verdi ve “Ama her zaman 
kapımız açık. Her gelişinizde BBC’de çıkacak-
sınız.” dedi. Sonra Türkiye’ye geldim, televizyon 
başladı. İyiki de Türkiye’ye gelmişim. 

Hayatınızdaki ilkleri başlık başlık sayabilir 
misiniz?

Şöyle radyoda da televizyonda da mesela ilk-
lerden biriyim. Çünkü spor, futbol yoktu o za-
manlar. Eşref Şefik, beni aldı götürdü. Dedimki 

Eşref Abiye, “Sen niye anlatmıyorsun?” Oğ-
lum dedi “11 futbolcu 2 takım 22 bilmem ne. 
Her takımda 22, ligde kaç takım varsa onların 
oyuncularının isimleri ezberleniyor. Boks anla-
tıyorum, güreş anlatıyorum. Ahmetle Mehmet. 
Ahmet yatırdı, Mehmet yatırmadı. Yani onun 
için yaşım ilerledi. Artık sizler, gençler yapa-
caksınız.” dedi. Kolumdan o tuttu. 

Ondan sonra da BBC. Sonra Almanya’da Kic-
ker (Sports Magazine) dergileri, ben Alman-
ca okudum lise ve üniversitede . Almanya’da 
harpten kaçan bir hocada okudum. Öyle iyi 
bir şekilde Almancam vardı. Televizyonda da 
başladım. Ama kitaplar da yazdım bir yandan. 
Futbolu ve sporu seviyorum. Zaten mahallenin 
de en kötü oynayanıydım. 

İyi anlatırım ama iyi oynayamam 
diyorsunuz... 

Benim amcamlarımın evi Fenerbahçe stadının 
5 bina ilerisindeydi. Çocukluğumda gittiğim 
zaman beni antrenmana götürürlerdi. Sarı la-
civert formayı orada tanıdım ve Fenerbahçeli 
oldum. 

Ben Galatasarayın kaç tane şampiyonluğu-
nu sundum. Gündüz Kılıç geldi, “Halitçiğim, 
bu gece çıkacaksın şampiyonluğumuzu sen 
söyleyeceksin. –Bizi bile yendiler- diyeceksin, 
kabul eder misin?” dedi. “Ederim tabii, niye et-
meyeyim, benim işim bu...”dedim. 

Metin Oktay’ı Fenerbahçe’de, Can 
Bartu’yu Galatasaray’da oynattım 

Metin Oktay başta olmak üzere Fenerbahçeli 
olmayan bir dolu futbolcunun jübilesini yaptım. 
Ama en güzeli bir şey buldum onu yaptım. Fe-
nerbahçe ile Galatasaray emeklileri oynayacak 
maçı ve ikinci devrenin başında çıktım “Değerli 
seyirciler, değerli futbol severler, Metin Oktay 
futbolu bırakıyor, ama biliyor musunuz yalnız 
Galatasaraylılar değil, Fenerbahçeliler de der-
lerdiki -Ah şu Metin bizde oynasa- Ama şimdi 
Metin Fenerbahçede oynayacak, Galatasaray-
lılarda Can Bartu –Ah bizde oynasa- derler. . 
İşte şimdi Can Bartu da Galatasaray’da oyna-
yacak.” Bunu yaptım, çıktılar öpüştüler ve 5 - 
10 dakika da olsa forma değiştirip oynadılar. 
Sonra hepsinin dediği; ‘’Kaleye gitmiyorduk 
biz”. Ee nereye gidiyordunuz? “Enine gidiyor-
duk, ne me lazım ayağımdan çıkarda bizim ka-
leye gol olur da tarihe geçeriz diye...” (Gülüyor)

Bir çok Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı 
futbolcunun jübilesini ben sundum. Mikrofona 
oturduğum zaman benim kulübüm yoktu. 
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Anlattığım 
ilk gol 
Fenerbahçe’nin 
Moskova’da 
attığı goldür.

işi de var. Dayanamayacağım, telefon filan hak 
getire. Bir telefon var kaymakamlığın, bir tele-
fon var savcılığın. İstanbul’la konuşmak için 5 
saat, 7 saat bekliyorsun. Hakimliği çok sevdi-
ğim halde, ilk adımdaki tökezleme yüzünden 
tekrar ayağa kalkınca hemen dönüp İstanbul’a 
koştum. 

Avukatlığa başladım. Bu arada zevk için gaze-
teye de yazı yazıyorum. Mizah yazısı. Taa üni-
versiteden beri yazıyordum. Sonra skeç yaz-
maya başladım. Bir süre sonra dedilerki senin 
ses tonun da düzgün, maç anlatmaya spiker 
arıyoruz. Peki, deneyelim dediler. 

Hangi radyo?

TRT tabiki. Başka radyo mu var o zaman... 
Türkiye Radyoları... Mesela Türkiye’de ilk defile 
yapılıyor, ilk defilenin ilk takdimciliğini yaptım... 
Birden kendimi sunuculukta buldum. Eşref 
Şefik gazeteye götürdü ve orada spor yazma-
ya başladım “Kanarya” takma adıyla. Fakat 
ondan sonra dergilerde yazmaya başladım, o 
zaman “Şut” dergisi vardı. Daha başka dergiler 
derken “İstabul Ekspres” yılları başladı.

Abdi İpekçi ile tanışma

Ben gazeteci olmak yoluna girdiğim zaman 
“Şut” dergisinde mizah yazıyorum, orta sayfa-
ya da bir çocuk karikatür çiziyor. “Bu çocuğu 
getirin de tanıştırın.” dedik. Getirdiler, Galata-
saray lisesinde okuyan bir çocuk. Arkadaş ol-
duk. Sonra bir gazetenin genel yayın yönetme-
ni oldu. Çocuğun adı Abdi İpekçi’ydi. Ben de 
o gazetenin spor magazin yardımcısı oldum.... 

Derken “Radyoda konuşsana, türkçen düzgün 
konuşuyorsun.” dediler. Radyo spikerliğine 
başladım. “Maç anlatmaz mısın?” dediler ona 
da peki dedik. Maç anlatmaya başladık. 

İlk anlatığınız maç hangisiydi?

Vallahi galiba, bizim takımlardan biri değildi. 
Büyük bir maç değil, küçük bir maç verdiler 
bana. O sırada Rusya, Türkiye ile bugünkü gibi 
böyle kızgın değil. Türkiye-Rusya dostluğu fa-
lan dediler ve Rusya’ya girip çıkmak için vize 
bile vermiyorlar. Fenerbahçe takımı da ligde 
lider. Fenerbahçeyi davet ettiler ama bir şart-
ları var. Kafilede gazeteci olmayacak. Dedilerki 
spiker, ama Türkiyede de Moskova radyosu-
nu dinlemek yasak. Ama spiker gelebilir ama 
Moskova radyosunda anlatacak. 

Dostluk olsun diye Menderes’de peki dedi. 
Park Otelde topladılar. Başbakan Menderes 
bize bir konuşma yaptı. Türk-Rus dostluğu ku-
rulacaktır diye. (Şimdi olaylar olunca hep bun-
ları hatırlıyorum.) 

Milli futbolcu Fenerbahçenin sağ açığı Niyazi 
Sel vardı. Ben onun muavini olarak gittim. Ni-
yazi Abi orada. Dediki “5 dakika konuşacak-
sın arada.” Beş dakika konuştum. İkinci devre 
başladı. Ama Niyazi Abi yok. Başladım maçın 
ikinci yarısını anlatmaya. Maç bitti Niyazi Abi 
çıktı geldi. “Halit spiker oldun artık.”dedi. Me-
ğer saklanmış arkaya. 

Anlattığım ilk gol Fenerbahçe’nin 
Golü

İki gün sonra Dinomo ile Fenerbahçe arasında 
bir maç daha oldu. En güzeli ilk maçta 2-0 ma-
lupken penaltı oldu. Hiç kimse penaltı atma-
ya gelmiyor. Fenerbahçeli Basri Dirimlili vardı. 
Çok fedakar. “Ben atacağım be”dedi. Çünkü 
karşısında gol yemeyen dünya kalecisi Yaşin 
vardı. Ve O golü attı. Benim de spiker olarak 
anlattığım ilk gol o oldu. İlk maçı Fenerbahçe 
3-1 kaybetti.

Ama iki gün sonra gene maç var. Bu kez başka 
şehirde maç. Rusya’da o maçı 2-1 kazandık. 
O maçta ilk devreyi Niyazi Abi anlattı, ikinci 
devreyi ben anlattım. Ve Dinomo’yu yendik. 
Binlerce Rus otomobilimizi filan çevirdi. Benim 
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İş arkadaşı olarak unutamadığınız isimler...

Altan Erbulak. Türkiyenin en büyük komedyeni. 
Televizyonda, radyoda yıllarca programlar, ya-
rışmalar yaptık. İkimiz beraber önce radyoda, 
sonra televizyona, ardından da salona intikal 
ettik. Anadoluyu dolaştık. Diğer kişilerle Ana-
doluda çok sayıda açılış, defile, şov sunduk. 
Hala da bazı şeylere çağırıyorlar, gidip açış 
konuşmaları yapıyorum. Altanla beraber pro-
fesyonelce iş yaptık. Yarışmalar yaptık. “Bilen 
şoför kazanıyor.” 5 yıl trafik davamıza hizmet 
ettik. Altan da şakalarla aralara girerdi. 

Kaç kez dünya kupası anlattınız?

Bugüne kadar dünyada 20 dünya kupası oy-
nandı. 10 kupayı Türkiye’ye ben naklettim. 
Sonra bir federasyon başkanı geldi çok gazete 
okuyacak vakti yoktu, kültürü de yoktu zaten. 
(Kimse kim isim vermem) “Aaa seni unuttuk 
kadroya koymayı...” demişti... 

Onu yapmadan bu dünyadan göçmem 
dediğiniz bir şey var mı?

Yok yok... Olamaz. Okullar, bilmem neler... Ka-
rım eczacı, eczane açtık beraber. Karımı öv-
mek için söylemiyorum ama gerçek. Bir hasta-
lık salgını oldu. İlaçları bulunmuyor, bakanlığa 
başvurduk. O ilaçları bir şekilde aldık. Bizim 
oradaki fakirlerin oturduğu mahalleye hepsine 
götürdük, verdik. Karım da hiç karşılık alma-
dan iğnelerini yaptı. O ilaçların parasını da al-
madı. Çünkü bazısında devlet yardım etti ama 
bazısında edemezdi. Avrupa’dan gelen ilaçları 
masrafını cebimden verdim. Bir dolu mahalle-
deki fakirlere yardım ettik. Görev olarak yaptım 
bunu. 

Eşinizi pek basında görmedik. Bu sizin mi, 
eşinizin tercihi miydi?

Benim tercihimdir. Benim ismimden rekla-
mımdan faydalanmak istemez. “O senin işin” 
der kenara çekilir. Spor ve futbolun benim gibi 
hastası değil. Ama eczaneyle ilgilendi, çocuğu 
yetiştirdi. Akrabalarına yardım eder. Ama 60 
yıldır biz hiç öhö demeden bugüne geldik. Çok 
önemli bir şey.

Yemek yapar mısınız?

Yook... Yardımcı olurum ama ev işlerine... Öyle 
merakım yoktur. 

Evde daha çok neler yaparsınız?

Kitap okur, çalışırım. Odana girdin yine çık-
mıyorsun derler bana... Mesela bu seneden 
diyelimki bir bayram oldu, bayram programı 
yaptım. Yılbaşı programı yaptım. 5 Ocak oldu. 
Eyvah o sırada hatırıma birşey geldi. Hemen 
onu oraya not yazar “yılbaşı dosyası” diye kay-

dederim. Çok büyük teşkilatım vardır. Çok kişi 
bana gelmiştir, artisler bilmem neler. Abi şöyle 
şöyle... Hemen onun ilk çıktı resmi bulur ve-
ririm. Çok şey saklarım, saklamışımdır. Hala 
saklıyorum. Oğlum diyorki teknik değişti senin 
gibi değil. Tık diye basıyorsun burdan bilmem 
ne alınıyor diyor. O da yazar çizer çok şey yapı-
yor. Ama görüş farkımız olduğu için şimdi o da 
güzel şeyler yapıyor kendince. 

Kuşak farkı mı?

Her halde. Olmayan şeyler... Bir de parada gö-
züm yok. Bir iş yaparken iyi yapıp yapmayaca-
ğıma bakarım. Büyük paralar teklif etmişlerdir 
ama “Alanım değil” diye kabul etmemişimdir. 

23 Nisan Çocuk Bayramı törenlerini kaç yıl 
sundunuz?

19 sene 23 Nisan Çocuk Bayramı özel yayınını 
sundum. Tüm dünyadan çocuklar katılıyordu 
bayrama. Çoğundan davet almışımdır. Bir iki-
sine gittim ancak. Ama bir gün Taksim mey-
danında giderken uzun boylu iki adam geldiler 
nasıl öpüyorlar yanaklarımı. Meğerse çocuk-
ken gelen Rus çocuklar büyümüşler, sonra da 
Türkiye’de çalışmaya başlamışlar. Türkçe öğ-
renmişler ve Halit Ağabeyciğim diye sarıldılar 
boynuma gözlerim dolu dolu olmuştu. Ben iyi 
yapıp memlekete yararlı olacağına inandığım 
göreve girerim. 

Bugün futbolu mu yoksa 60-70ler mi?

Bugünün dünün futbolu diye birşey yok. Bu-
günün futboluda, televizyonu da doktoruda 
tıbbıda her şey bugünün tekniği ile beraber. 

Bazı 
siyasiler ve 
sanatçılara 

sitemim var
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Fenerbahçeli olarak takımlar üstüyüm 
diyorsunuz...

Milli maç bile benim için aynı. Türkiye-Fransa 
oynuyorsa ben Fransız futbolcunun adını da 
doğru söylemeliyim. Orada el çarptıysa çarp-
madıysa onu da aynı şekilde söylemek isterim. 

Hiç kavga etmedim

Ne yalan söyleyeyim bir şeyim daha vardır. Ha-
yatta hiç kimseye bir tokat atmadım, bir yum-
ruk atmadım. Hiç kavga etmedim. Şakasını bile 
yapmadım. Uzunca bir süre de kimse ile dargın 
durmuyorum. 20-30 senedir de dargınlığım 
yok. Konuşmadığım insan yok.

Fenerbahçe benim için sevdiğim kuluptür şu-
dur budur ama maç anlatığım sırada iki takım 
vardır. Biter ondan sonra Fener yenilmişse 
üzülürüm. 

Galatasaray’ın galibiyetinde  
katkım var 

Avrupada bir maça spikerim. Antrenörü dediki 
“Arkadaşlar siz seyrettiniz, hangi oyuncu takı-
mın tehlikelisi.” Ben dedimki takım değil ama 
kalecisi yerden toplarda zayıf, iki kerede topu 
tutuyor. Top ayağınıza gelince yerden köşeye 
top atın.” dedim. Maçı kazandı Galatasaray. 
Golü atan çocuğa sordular. O da dediki “Abi-
ler nasihat veriyordu. Halit Kıvanç’ı dinledim. 
Dediki -yerden köşeye doğru atarsanız oradan 
gol yiyor- Yerden köşeye attım, galibiyet golü-
nünü de böyle attım.” Galatasaray’ın galibiye-
tinde katkım vardır. 

Başarılarla dolu uzun meslek hayatınız 
boyunca birçok ünlü isimle birlikte 
çalıştınız. Unutamadığınız on isim sayabilir 
misiniz?

Onu yapamam. Neden yapamam? Benim 
şansım ya da yorgunluğum, çok sahada iş 
yaptım. Türkiye’de ilk olan defilelerde sunucu-
luk yaptım. Orhan Boran, Halit Kıvanç, Erkan 
Yolaç. Üç kişiydik biz. Defile dediler mi sunu-
culuk, bütün resmi sunuculuklar, açılışlar, siyasi 

toplantılar, devlet büyüklerinin düzenlediği işler 
gelsin derler. 

Yalnız maç spikeri olarak kalmadım. Bir de mi-
zah yazısı yazdım. Mizah eserleri yapıp radyo 
tiyatrosunda onları rolde okurdum. Çok sunu-
culuk yaptım. Öyleki Çok büyük olan bir şirket 
ilk açılışta beni çağırdılar. Cüzzi bir para kar-
şılığı. Ama şimdi bilmem kaçıncı yıl dönemini 
yaparken beni davet etmiyorlar. O zamanki 
dedeleriydi o işleri yapanlar. Torun sonradan 
doğmuş ve “Halit Kıvanç da kim?” demiştir 
her halde. 

Ayhan Işık?

Ayhan Işık bizim mahallede oturan, benden 
küçük bir çocuktu. O büyük Ayhan Işık olun-
ca ben de yazar, spiker, sunucu olarak onunla 
samimiyetim oldu. Öyle isimler varki. Kimi sa-
yacağımı bilmiyorum. 

Bazı siyasilere ve sanatçılara sitemim 
var

Beraber sahneye çıktıklarınızla 
başlayabilirsiniz?

Türkan Şoray’ı ilk defa ben çıkardım ekrana. 
Türkan Şoray kızını doğurdu, ardından hasta-
nede ilk röportaj ben yaptım. Benden başka 
kimse yapmadı. Kızı da şimdi artis oldu. Ama 
mesela bir tek sitemim var.  Yalnız Türkan’ın ismi 
olunca aklıma geldi. 

Onun gibi çok büyük bir kaç kişi siyasettede 
öyle. Devlet büyüklerimizden ünlü bir kişimiz 
ben Anadoluda onun kasabasına gittiğimiz za-
man bırakmıyorlardı bu genç çocuğu kapıdan, 
“Bırakın da gelsin” dedim. O sonra çok önemli 
bir kişi oldu ama çok önemli de bir şey yaptı 
mesela 500 kişiyi çağırdı ama beni çağırmadı. 
Sonradan unutanlar oldu büyük adam olun-
ca... Devlet büyüklerinden bazıları öğle jestler 
yaptılarki bana, ama bir kısmıda nasıl söyle-
leyim ilk ben onura edip sunmuşum, “Halit 
Abiciğim n’olur bunu sunar mısın?” diye bana 
gelmiş ama çok büyük adam olduğu zaman 
başkasını çağırmış sunucu olarak. 

Hiç kavga 
etmedim. 
Şakasını bile 
yapmadım.
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kaldık. İlk şehirler arası seyahatim Samsun’ay-
dı. Bir de İzmir’le iş yapardı babam. Marma-
rada bir vapur battı. İçindeki eşyalarla birlikte. 
Yüzde 90’ı babamındı. Bütün serveti gitti. Bü-
yük evimizden çıkıp küçük bir eve taşındık. İl-
kokuldaydım. 

Uzatmayalım, o zamanlar çok eşlilik var. Ba-
bamın eşlerinden biri de Tokat’taymış. Oraya 
davet ettiler. Samsun üzerinden gittik. Tokat’ta 
okul müdürüne götürdüler bana Cumhuriyet 
gazetesinde Yunus Nadin’in yazısının başlığını 
göstererek okumamı istedi. Ben yazıyı da oku-
maya başlayınca ayağa kalktı ve “Bunu oku-
yanlar bizde ikinci sınıfa gidiyor.” dedi. Sonra 
beni okula kaydettiler. Kaydımı İstanbul’a 
naklettik. İstanbuldaki okul, “5 buçuk yaşın-
da alınmıyor, nasıl almış.” dediler. Onlar almış. 
Mecburen onlar da aldı. Ben, o nedenle ak-
ranlarımdan bir yaş küçük başlamışlığım var 
okula. 

Babanız ne iş yapıyordu?

Tüccardı. Sigorda migorta hiç bir şey yok. Üç 
tane apartmanı varmış. Sarıyer yangınında on-
larda yanmış. Arsaları da yardımcısına vermiş. 

Ben çok çalıştım. Almancanın etkisi de var. 
Bana harçlık verirlerdi biriktirip parayla özel 
Fransız hocadan ders alırdım. Yabancı dil se-
verdim. Bu bana çok şey kazandırdı. 

Samsun’a gittiniz... Üniversitemize de 
gelmişsiniz. Fotoğraflarını gördüm. 

Türkiye’nin her yerine gittim. Samsunlu arka-
daşlarımız var. Karımın en iyi arkadaşı Ergün 
Bülbinle ilkokuldan beri arkadaş. Ergün geldi-
ği zaman bize gelir, biz gittiğimiz zaman ona 
gideriz. Samsun çok sevdiğim şehirlerdendir. 
Fırsat oldukça gitmişizdir hep. Ergün dışında 
da yakınlarımız vardı. Tokat’a o kadar gitmedik, 
akrabalar kalmadı. 

Samsun’a, üniversitemize davet etsek 
gelir misiniz?

Olsa olsa yaz başı gibi olabilir. Baharda olabilir. 
Biraz önceden haber verirseniz olur tabii...

Önümüzdeki dönemde yapmak 
istedikleriniz neler?

Futbol Bir Aşk, (Ben o ismi beğendim) Cu-
martesi günleri NTV Spor’da yapıyorum. 
Mert Aydın diye genç bir arkadaş var. Çünkü 
o genç. Bugünün adamı olarak bugünü ila-
ve ediyor. NTV Radyo’da “Mikrofonda Halit 
Kıvanç” programı var. 10 seneyi geçti. Pazar 
günleri 10:30’da yayınlanıyor, Cumartesi gün-
leri de tekrarı veriliyor. Fenerbahçe televizyo-
nuna program yapıyorum “Halit Abi Anlatıyor” 
diye. Fenerbahçe televizyonuna Galatasaraylı, 
Beşiktaşlı eski ünlüleri çıkarıyorum. 

Dersimde sizin çok eski bir kaydınızı 
kullanıyorum. Zeki Müren’nin Sarmaşık 
programında okuduğu tekerlemeyi. O 
programı hatırlıyor musunuz? Orada 
tekerlemeyi tekrarlayamam demiştiniz. 
Tekrarlayabiliyor musunuz?

(Gülüyor) Hatırlamaz olur muyum. Bu tarlaya 
bir şinik kekere mekere ekmişler; Bu tarlaya 
da bir şinik kekere mekere ekmişler; Bu tarlaya 
ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz 
başlı pis porsuk dadanmış... Sonra çok anlat-
tım onu. 

Fuarda bir espri yaptı Altan, “Eskiden konuş-
mayan çocuklara kanarya suyu içirirlermiş, 
ama Halit çıktıktan sonra ötmeyen kanaryalara 
Halit’in suyunu içiriyorlar.” dedi. Bu espri tuttu, 
fuarda bin kişi kapıda beni bekliyor, yanında bir 
çocuk, ellerinde bir şişe. Halit Bey şişeden bir 
lokma iç çocuğa içirelim. Gazetelerde birin-
ci sayfaya çıktı bu haber. Arkadan bir akraba 
var, telefon ediyor “Halit, espri diye getirdinya, 
çocuğun ağzına damlat diye. Şerefsizim ertesi 
gün konuştu.” diyor. Hoşuma gidiyordu. 

Çok teşekkür ederim kıymetli zamanınızı 
bizlere ayırdığınız için... 

Mutlu oldum, yıllarca birlikte çalıştığımız bir ar-
kadaşımızla sohbet etmekten. 

İlk şehirlerarası  
seyahatim 

Samsun’adır.  
Samsun çok 

sevdiğim 
şehirlerdendir. 

Fırsat buldukça 
giderim.     

Zeki Müren ve Halit Kıvanç birlikte bir çok program yaptı.
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Bizim o zamanki dururumumuz çok farklı. O 
zaman kulüp renklerine olan bağlılık çok fark-
lıydı. Yani bir kulübe bağlı olan futbolcu, ağlar 
gider ama başka kulübe gitmezdi. Şimdi yarım 
saat sonra kulüp değiştirebiliyorlar. 

Messi mi Pele mi?

Pele benim hayatımın en büyük hikayesi... 
Efendim gitmişim İsveç’e Dünya Kupası. Bası-
na bir otel tahsis edilmiş. Sağımdaki odada bir 
italyan çocuk, spikerlik yapıyor ama çok fazla 
değil. Daha çok yazıyor. Büyük bir İtalyan ga-
zetesinin de temsilcisi. Solumda da Brezilyalı. 
Ama Brezilyalı aynı zamanda milli takım antre-
nör yardımcısı. Onlarla arkadaşız. İtalyanlarla 
İtalyan kampına gidiyoruz, Brezilya kampına 
gittik. Büyük bir otelde, gece de orada ka-
lıyoruz. İki gazeteci ile birlikte hareket ediyor, 
birlikte geziyoruz, taksiye binersek bölüşüyo-
ruz. Brezilyalı dediki “Bir çocuk var, köyden 
geldi, bu hafta 17 yaşına bastı. Adı Eston, ama 
herkes ona Pele diyor. Çünkü köyden geliyor, 
şehirdekilerle anlaşamıyor. Çocuk köyde top 
oynarken kaleye iki kaleci geçiriyormuş ve top 
da olmadığı için teneke kutularla oynarlarmış. 
Tenekeye öyle bir vururmuş ki; taşlı yollarda 
ple ple diye sesler çıkararak gol yaparmış. O 
yüzden buna ‘Ple gel bir gol çek’ derlermiş. O 
nedenle çocuğa isim takmışlar. Bu çocuk da 
‘Pele’ diye ismine değiştirdi.” dedi. 

İşte o Pele ile konuşma yaptık. Fakat ben 
Türkiye’ye mektup olarak yolladım bunu. Abdi 
İpekçi’nin mektup eline geçiyor, Spor Müdürü 
Namık, bak Halit göndermiş diyor yazıyı. Tutun, 
bekleyin diyor. Birinci sayfadan manşet. Milli-
yet, muhabirinin konuştuğu Pele milli takımda 

oynadı ve goller attı. Ve ben orada bir şey ya-
pamıyorum. Ama 4 sene sonra maça gittiğim 
zaman Pele’yi görüp röportajları hatırlattığım 
da “Evet biliyorum. Brezilya büyükelçiliğimiz-
den bana gazete geldi.” dedi. Benden sonra 
bu yedek diye kimse konuşmamış. 

Her 4 senede bir haberleşiriz ve Dünya Kupa-
larına birlikte gideriz. 2007 senesinde de onu 
Türkiye’ye davet ettirdim. 2007’de Türkiye’ye 
geldi, Lütfi Kırdar’da “Bütün dünyaya bir kere 
daha söyleyeyim, ben Pele olarak Dünya 
Kupası’na geldiğim zaman beni tanıyan bir 
kişi vardı: Burada oturuyor; benim ağabeyim-
dir. Adını söyleyemiyorum. Onun için ben ona 
“Grand Amigo” diyorum dedi. 

Bir kaç sene öncesine kadar ilişkimiz devam 
etti ama bir kaç sene önce kesildi. O da artık 
yaşlandı tabii.. 

Genç kuşaktan beğendikleriniz kimler?

Bugün teknik çok ilerledi. Şartlar çok değişti. 
Radyo, Televizyon... Bir düğmeye basıyorsu-
nuz her şey değişiyor. 

İlker Yasin’e mikrofon devrettiğinizi 
biliyoruz.

O, o günün mikrofonuydu...

Genç kuşağın anlatımını nasıl 
buluyorsunuz? Dil de değişti çünkü... 

Şimdi anlatım ikinci plana düştü. Anlatıyor, on 
kişi fikir yürütüyor. O kadar imkan da yoktu. 
Bazı yerlerden aldığım paraları hatırlıyorum da 
kahkahalarla gülüyorum. O zaman hiç bir za-
man profesyonelce düşünmedim. 

İsim vermeyeceksiniz anladığım kadarıyla 
yeni kuşakla ilgili! 

Şunun için; o kadar fazla insan varki... Hangi 
televizyonu seyrediyorsun diye 10 kişiye sor 
onu da farklı söyleyecektir. O kadar çok tele-
vizyon o kadar çok program varki. O zaman 
biz tek tabanca, Türkiye Radyoları. Radyo bit-
ti televizyon çıktı, TRT televizyonu. Tek olarak 
kaldık. Onlada belki çok kısıtlamalar içinde, şu 
söylenmez bu okunmaz, devlet büyükleriyle, 
kulüplerle... 

O zamanki spikerliğimiz o kadar sınırlıydı ki şu 
olmaz bu yasak, bu yasak bilmem ne... Gider-
dik yabancılar istedikleri gibi konuşuyor. 

Samsun hakkında ne düşünüyorsunuz?

5 yaşındayım. Annem, babamın ikinci hanımı. 
Abilerim ablalarım var. Ama babam rahmetli 
olunca abim baktı, okuttu beni. Bir vapura bin-
dik Samsun’a, oradan da Tokat’a geçtik. Ba-
bamın Samsun’da da ahbapları vardı. Orada 

Pele ile ilk 
röportajı 
yapan 
gazeteciyim. 
O bana 
‘Grand 
Amigo’ der.
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Türkiye’nin üniversite geleneğinin 

temel taşlarından biri olan Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi yetiştirdiği me-

zunların da hayatlarının önemli bir 

dönüm noktası olmaya devam ediyor. 

Üniversitemiz, mezunları arasından 

çok başarılı isimler çıkardı. İşte bu 

başarılı isimleri sizlere hatırlatmaya 

devam ediyoruz. Bu sayıda Prof. Dr. 

Tarık Yarılgaç ile konuştuk.  

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Tarık Yarılgaç, Ziraat Fakültesi 1987 

mezunu bir OMÜ’lü. Beş yıldır Ordu 

Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten 

Sayın Tarık Yarılgaç ile gerçekleştir-

diğimiz röportaja; ODÜ’nün kuruluş 

hikâyesini, Ondokuz Mayıs Üniversi-

tesi ile olan iş birliği ve rekabeti, Ordu 

ve ODÜ’nün bir cazibe merkezi olma 

yolundaki hamlelerini, ailesi, hobi-

leri ve geleceğe dönük planları ile 

Samsun’a dair hatıralarını sığdırdık. 

Sizleri bu yol gösterici söyleşiyle baş 

başa bırakıyoruz.

Sayın YARILGAÇ öncelikle sorularımızı 
cevapladığınız için sizlere şükranlarımızı 
sunuyoruz. Genç bir üniversite olan ODÜ 
2006’da OMÜ ve KTÜ’den ayrılarak kuruldu. 
Üniversitenin kuruluş serüvenini bir de sizden 
dinleyebilir miyiz?

Ordu Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’nin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek 
Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Zi-
raat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun bir araya 
getirilmesi ile kurulmuştur. 

Üniversitemiz 10 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 
10 Meslek Yüksekokulu ile çalışmalarını aktif olarak 
sürdürmekte, yeni açtığı bölümlerle kariyer basa-
maklarını çeşitlendirmekte ve her geçen gün büyüme 
grafiğini yükseltmeye devam etmekte olan genç bir 
üniversitedir.

Peki Hocam coğrafi olarak OMÜ ve KTÜ gibi iki 
büyük üniversitenin arasında olmak tabiri caizse 
bir “gölgede kalma” durumu yaratıyor mu?

Üniversitemiz son derece köklü akademik geçmişe 
sahip iki büyük üniversitenin başarılı ve saygın farklı 
akademik birimlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş-
tur. Bu nedenle bir o kadar da tecrübe ve birikimine 
sahiptir. Kuruluşunda beslendiği bu geçmişle Ordu 
Üniversitesi bünyesine birçok Meslek Yüksekokulu ve 
Fakülte eklemiş, bununla beraber öğrenci ve akade-
misyen sayısını her geçen gün artırmıştır. 

Ordu üniversitesi olarak gölgede kaldığımız şeklinde 
yapılan yorumların hiçbirini kabul etmiyoruz. Öyle ki 
ODÜ sergilediği performansıyla bu iki üniversite ara-
sından şartları lehine çevirmeyi ve akademik camiada 
yükselmeyi başarabilmiştir. 
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Mezundan

Prof. Dr. 
TARIK YARILGAÇ
Ordu Üniversitesi Rektörü
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sermayenin ülkemize ve ilimize girişi hızlandı-
rılabilecek ve bu konuda pek çok girişimciye iş 
imkanı sağlanabilecektir.  

Uzun bir sürece yayılan bu projenin Ordu’ya 
kazandırılacak olması bizleri heyecanlandırı-
yor. Yine bu projenin gelecek kuşaklara iyi bir 
örnek olacağını ve bölgemize olumlu katkılar 
yapacağını düşünüyoruz.

Hocam biliyorsunuz Ordu son yıllarda 
Arapların ve Arap turizminin cazibe 
merkezi gibi. Ordu’ya gelen Arap 
gazeteciler “Ordu, cennet bahçelerinden 
bir bahçe, ancak iletişim kurabileceğimiz 
İngilizce veya Arapça bilen kimse yok.” 
demişler. Üniversitenin turizme dönük 
perspektifi, stratejisi nedir?

Turizm her geçen gün gelişen büyük bir hizmet 
sektörüdür. Ülkemizin coğrafi konumu bakı-
mından dünyada ciddi bir turizm potansiyeline 
sahip olduğunu biliyoruz. Ordu Büyükşehir ol-
duktan sonra çok daha hızlı bir gelişim süreci-
ne girmiş ve özellikle ulaşımın kolaylaşmasının 
ardından dikkatleri üzerine çeken bir şehir ol-
muştur. Sadece Arap turistler değil dünyanın 
her yerinden çok fazla turist Ordu’yu ziyaret 
etmektedir.  Teknoloji ve iletişim çağında hiz-
met sektörünün tüm yönleriyle tamamlanmış 
olması gerekir. Her işletmeci ya da işletme yö-
neticisi dil bilmeyebilir. Hizmet sektörü olanak-
larına yeteri kadar sahip olan girişimciler, tu-
rizm sektörüne sağlam bir temel atmış olurlar.

Hem bölgeye hem de ülkemizin turizm sektö-
rüne gerekli olan mesleki eğitimi almış, bece-

rikli ve sektöre hizmet edebilecek kalifiye insan 
gücünü oluşturmak amacıyla Gülyalı ilçemize 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültemizin temel-
lerini attık. Binamızın hızla tamamlanmasının 
ardından alanında uzman akademisyenleri-
mizle kaliteli bir eğitim-öğretime başlayacağız. 
Fakültemizde açmayı hedeflediğimiz Turizm 
Rehberliği Bölümünde yetişecek öğrenciler 
Ordu’ya gelen turist kafilelerine öncülük ede-
bilecek donanıma sahip olacaklardır.

Hocam devlet üniversiteleri karşısında 
vakıf üniversiteleri gerçeği var. ODÜ olarak 
bu rekabetçi ortamda derece yapmış 
başarılı öğrencileri üniversitenize çekmek 
için çalışmalarınız nedir? 

Genç bir üniversite olan Ordu Üniversitesi, bi-
limden sanata, spordan sağlığa kadar pek çok 
alanda gençlerin enerjisini yansıtıyor. Üniversi-
temiz öğrencilere farklı alanlarda alternatifler 
sunuyor, alanında uzman, bilgi ile donanmış, 
kalifiye bireyler olarak onları hayata hazırlıyor 
ayrıca mensuplarının modern eğitim binaların-
da bilim ve teknolojiden en üst düzeyde yarar-
lanmalarını da sağlıyor. Aynı zamanda güçlü, 
dinamik akademik kadrosu ile eğitim ve öğ-
retimde kaliteyi benimsiyor, sektör temsilcileri 
ile gerçekleştirdiği ortak projeler kapsamında 
öğrencilerine kariyerlerine bir adım önde baş-
lama imkânı sunuyor. 

Bizim için üniversitemizdeki her bölüm ve her 
öğrenci eşit öneme sahiptir. Bireylerin yetiş-
tirilmesinde ve üniversitemizin gelişiminde 
gösterdiğimiz bu dengelerin; özgün ve başa-
rılı bir üniversite olabilmenin anahtarı olacağı 
inancındayız. Bu sebeple engin ve aydın bir 
vizyon eşliğinde geleceğini şekillendirmek 
isteyen tüm gençlerimize, yeşili ve mavisiy-
le Karadeniz’in en güzel yaşanabilir illerinden 
birinde, Ordu Üniversitesinin ayrıcalıklarını ya-
şatmayı hedefliyoruz.

Müsaadenizle röportajı biraz 
kişiselleştirelim. Hocam ailenizden 
bahsedebilir misiniz? Hobileriniz neler? 
Karadenizli biri olarak dalış sporu ile 
ilgilisiniz galiba… Detayları sizden 
öğrenebilir miyiz?

Mazbut orta halli üç çocuklu memur bir ailenin 
en küçük çocuğuyum. Babam teknik makine 
ressamı, annem ev hanımıydı. Benden büyük 
iki tane ablam var. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Küçük yaşlardan beri fotoğraf çekmeye ve 
fotoğraf sanatına özel bir ilgim var. Bu merak 
bugün hala açıp baktığımda hem beni eskile-
re götüren hem de dinlendiren albümler oluş-
turmama vesile oldu. Küçük çapta da olsa  

Dalış 
sporuyla 
yakından 

ilgileniyorum.
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OMÜ gerek 
akademik 
gerek idari 
personellerin 
iyi yetişme 
fırsatını 
yakaladığı 
bir eğitim 
kurumudur

Örnek verecek olursak Tıp Fakültesi yeni kuru-
lan üniversitelerin öğrencilerini ilk etapta kendi 
fakültelerinde okutma imkanının çok düşük 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bu fakülteler aka-
demisyen istihdamının yanı sıra çok ciddi bir 
alt yapıya ve teknolojik donanıma ihtiyaç du-
yar. Buna rağmen üniversitemiz belki de bir 
ilki başardı ve 2011 yılında hem diş hekimliği 
hem de tıp fakültesine yaklaşık 300 öğrenci 
aldı. Bugün 5. sınıfa gelmiş öğrenciler, temel 
bilimlerdeki eğitim öğretimlerinden stajdaki 
performanslarına kadar her türlü faaliyetlerini 
üniversitemizde rahatlıkla yürütebiliyor. Bunla-
rın yanında üniversitemiz özellikle sağlık, zira-
at, fen ve turizm alanlarında bölgenin ihtiyaç-
larını karşılayabilecek elemanlar yetiştirmeye 
devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında üniver-
sitemizin farklı alanlarıyla cazip bir üniversite 
kimliği kazandığı görülüyor.

Malumunuz şu an itibariyle ODÜ’de OMÜ 
kökenli birçok akademisyen ve araştırma 
görevlisi mevcut. Siz de OMÜ Ziraat 
Fakültesi mezunusunuz. Bu minvalde 
OMÜ’nün bir “akademisyen ihracı” 
misyonu olduğunu söyleyebilir miyiz?

Tabi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 40 yıllık geç-
mişi olan, başarılı ve saygın bir üniversite. Do-
layısıyla yetiştirdiği akademisyenlerin bilgi ve 
birikimleri oldukça fazladır. Bu donanıma sa-
hip akademisyenlerin yeni açılan üniversiteler-
de görev almaları kariyerlerinde çok iyi yerlere 
gelmelerine imkan tanımaktadır. Bu değerli 
insanların üniversitemizde akademik kariyerle-
rine devam ediyor olması ve bilgi birikimlerini 
öğrencilerimize aktarıyor olması bizi ziyadesiy-
le memnun ediyor. Sonuç itibariyle OMÜ bir 
akademisyen ihracı misyonundan ziyade ge-
rek akademik gerek idari personellerin iyi ye-
tişme fırsatını yakaladığı bir eğitim kurumudur 
diyebiliriz.

ODÜ 2015 itibariyle % 97’lik doluluk 
oranıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen 
üniversitelerinden biri oldu. 20 bine 
yakın öğrenciniz var. ODÜ için genç bir 
üniversite olmasına rağmen artık “kabına 
sığmıyor” diyebilir miyiz?

Ülke kalkınması ve gelişimine katkı sağlaya-
cak, ulusal ve uluslararası platformlarda söz 
sahibi olacak bilim insanları ve iş adamları ye-
tiştirmeye yönelik açmış olduğumuz program-
larda elde edilen yüzde 97›lik bir başarı, Ordu 
Üniversitesi’nin çıtasını yükselttiğine bir işaret-
tir. 2006 yılında kurulan Ordu Üniversitesi’nin 9 
yıl gibi kısa bir sürede fiziki büyümesinin yanı 
sıra eğitim kalitesi ile de dikkat çeken üniversi-
teler arasında saygın bir yer edinmesi rastlantı 
değil yapılan çalışma ve projelerin karşılığı ola-
rak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz seneye göre yüzde 1,6’lık oransal 
yükselişle programlardaki doluluk oranlarının 
arttığını görüyoruz. 2014-2015 eğitim-öğretim 
döneminde 4 bin 545 olan toplam kontenja-
nın 4 bin 336’sı dolmuş, 2015-2016 eğitim-
öğretim döneminde hem kontenjan sayısının 
hem de doluluk oranının artarak 4 bin 972 
olan toplam kontenjanın 4 bin 812’si öğren-
ciler tarafından tercih edilmiştir. Üniversitemiz 
sadece Türkiye’de değil, çoğunluğu Avrupa’da 
bulunan köklü üniversiteler ile yaptığı 125 farklı 
Erasmus anlaşması ile uluslararası alanda da 
tercih edilen bir üniversite konumuna ulaşmış-
tır. Bu verilere bakıldığında fiziki, akademik ve 
öğrenci sayısı bakımından kendini sürekli ge-
liştiren üniversitemizin kabına sığmadığını söy-
leyebiliriz.

Mayıs 2015’te ODÜ Uluslararası 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu 
Heyet Protokolü imza töreni yapıldı. 
Bu doğrultuda bölgenin Samsun ve 
Ordu - Giresun Havalimanı’nın ortasında 
olması hasebiyle, söz konusu Teknoloji 
Geliştirme Merkezi Ordu ve bölgede neleri 
değiştirebilir?

Öncelikle imzalanan bu protokolle Ordu İli’nde 
kurulması planlanan Uluslararası Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi ile teknolojik bilginin üretilmesi, 
üretilen bilginin ticarileştirilmesi, verimliliği art-
tıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeni-
liklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğ-
rultuda ilimizde küçük ve orta ölçekli işletmeler 
yeni ve ileri teknolojiye uyum sağlayabilecek, 
ileri teknoloji yatırımları yapabilecek, yabancı O
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OMÜ 
çevresinde 

bulunan 
hemen bütün 

ağaçların 
dikiminde 

bizim 
jenerasyonun 

büyük  
emeği var.

hep dışardasın bizlerle fazla beraber olmuyor-
sun diye de eleştiriler alırdım.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ağaç dikme bay-
ramları olurdu. Bizde bu sayede ağaç dik-
menin faziletinden çokça faydalandık ve çok 
sayıda ağaç diktik. Şu anda OMÜ çevresinde 
bulunan hemen hemen bütün ağaçların diki-
minde bizim jenerasyonun çok büyük emeği 
vardır.

Üniversiteden sonra ilk  işe Dalaman Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünde başladım. 
Sonrasında TEKFEN Holdinge geçtim ve Ka-
radeniz Bölge sorumlusu olarak görev yaptım. 
Akademisyenliğe de üniversite yıllarımdan 5-6 
yıl sonra yine Prof. Dr. Seyid Mehmet Şen ho-
camızın ısrarları sonucu başladım. 1997 yılında 
doktoramı tamamlayarak Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Ziraat Fakültesine Yrd. Doç. Dr. olarak 
atandım. 2003 Doçent ünvanı aldım ve 2005 
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Zi-
raat Fakültesi’ne Doçent olarak atandım. 2011 
yılından bu yana da Ordu Üniversitesinde Rek-
törlük görevini sürdürmekteyim.

Sayın Yarılgaç ODÜ’de ikinci döneminiz. 
Görev sürenizin bitiminde neler yapmak 
istiyorsunuz? Yani ileriye dönük planlarınızı 
öğrenmek istiyoruz.

Bu yıl 10. Yılını kutlayacak olan üniversitemiz, 
geçen zaman zarfında da hakikaten ciddi 
gelişmelere sahne oldu. Ordu Üniversitesinin 
kurumsal kimliğini kazanması adına öncelik 
ve hedeflerimizi ortaya koyduk. Birinci dönem-
de üniversitenin alt yapısıyla ve fiziki anlamda 
gelişmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. 

Çalışmalar sonucunda da çok şirin, güzel bir 
donanıma sahip ve kendi içerisinde bütün ihti-
yaçlara cevap verebilecek bir merkez kampü-
süne ulaştık. Akademik ve kurumsal anlamda 
kurulan alt yapıda aldığımız bütün öğretim 
elemanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak labora-
tuvar imkanlarını, projeler ile ilgili çalışmaların 
önünü açacak ofisleri ve onlara yardımcı ola-
cak yardımcı personelleri de oluşturmaya gay-
ret ettik. 

Üniversitemiz genç olmasına rağmen bel-
li alanlarda da kendini ispat etmiş ve belli bir 
seviyeye ulaşmıştır. Çok yakın bir tarihte Cum-
hurbaşkanımız tarafından verilen TÜBİTAK 
Genç Bilim İnsanları ödülüne üniversitemiz 
öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz KURALAY layık 
görüldü. Bu da alanında zaten çok başarılı 
olan hocamızı ve kendisini her konuda daima 
destekleyen üniversitemizi çok gururlandırdı. 
Hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan 
ödül töreninde 2000 yılından sonra kurulan 
üniversiteler arasında bu ödüle layık görülen 
tek üniversite biz olduk.

Üniversitelerde akademik alt yapı düzgün bir 
şekilde kurulup araştırmacıların önü açılırsa 
zaten üniversiteler o gelişimin içerisinde ken-
dilerini bulacaktır. Akademik, idari personel 
ve öğrencilerimizin mutluluk içerisinde sağlık-
lı ilişkiler kurduğu bir üniversite idealimizden 
vazgeçmeyeceğiz. Sadece bina, yol ve çevre 
düzenlemesi yapmakla kalmayacak, mutlaka 
bunların içini dolduracak, yani zarf değil maz-
rufu ortaya çıkartacak çalışmaları titizlikle yü-
rüteceğiz. Bu gayret ve çaba azmi görevimin 
son anına kadar devam edecektir. 
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aileden gelen bir gelenekle antika merakım var. 
Hala bu tür şeylere önem veriyor ve elimden 
geldiği kadarıyla biriktirmeye gayret ediyorum. 
Yüzme, bisiklet sürme ve kitap okuma hobile-
rim arasında tabi yapabildiğim ölçüde yapıyo-
rum. Çünkü yöneticilik sırasında hobilerinizle 
uğraşmak çok zor. Dalış sporuyla yakından 
ilgili olduğum doğrudur. Belki de Türkiye’de 
rektörler arasında tek ya da bu sporla ilgilenen 
birkaç rektörden biriyimdir. Dalışla ilgili brövem 
var. Fırsat buldukça öğrencilere ve gençlere 
örnek olması, onları teşvik etmesi açısından 
sportif faaliyetlerde bulunmaya gayret ediyo-
rum. Yüzmeyi çok seviyorum mutlaka haftanın 
iki veya üç günü sabahın çok erken saatlerinde 
yüzüp mesaiye öyle başlıyorum.  

Samsun’un gençlik döneminizde özel bir 
yeri var mı? Samsun’a dair nostaljileriniz 
neler? Samsun sizler için ne ifade ediyor? 
Merak etmekteyiz…

Samsun’un gençlik yıllarımda ayrı bir önemi 
vardır. Hem liseyi hem de üniversiteyi orada 
okuduğum için acısıyla tatlısıyla birçok anım 
var. Yazları belki farklı şehirlere gitme imkanım 
oldu ama yılın 8-9 ayını Samsun’da geçirdim. 
Arkadaşlarla bir çiftlik, bir mecidiye caddesin-
de gezmek bizim için çok özel anılardı. Hafta 
sonları seyahatlerimiz de olurdu. Hatta bu ko-
nuda hiç unutmadığım bir anımı sizinle pay-
laşmak istiyorum. 1986 yılında Samsun’dan 
İstanbul’a feribot seferleri düzenlenirdi. Feri-
botların ilk seferlerine başladığı bu dönemde 
Galatasaray-Samsunspor maçı için İstanbul’a 
gitmeye karar verdik. Tabi öğrenci olduğumuz 
içinde ekonomik olsun diye feribotun pulman-
larından yer aldık. Karadeniz hırçın, dalgalar 
şiddetli. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra hepimizin 
mideleri bulanmaya başladı ve artık kusma 
noktasına geldik. Yolculuğumuz sabah baş-
ladı ve ertesi gün biz İstanbul’a vardık. Fakat 
maçı izlemeye gittiğimizde ben neredeyse ma-

çın ilk yarısından sonra midem alt üst olduğu 
için istifra etmekten maçı seyredemedim. Bu 
sebeple geri dönerken biraz daha fazla para 
verip feribotun yataklı kısmında geldik. Hatta 
buna rağmen yine de rahatsız olan arkadaşla-
rımız olmuştu. Bu da bizim hala hatırlayıp gü-
lümsediğimiz bir anı olarak kaldı.

OMÜ’nün kişisel yaşamınız ve 
akademisyen kimliğinizdeki etkileri, 
değişim-dönüşüm ve katkılarını soracak 
olursak neler söylemek istersiniz?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Erzurum Atatürk Üniversitesi menşeili ve üni-
versitenin ilk fakültelerinden bir tanesidir. Bizde 
hakikaten alanlarında çok başarılı isimlerle ça-
lıştık. Rektörlük, dekanlık yapan ve uluslararası 
alanlarda söz sahibi Prof. Dr. Seyid Mehmet 
şen, Prof. Dr. Ferhat Odabaş, Prof. Dr. Fahrettin 
Tosun, Prof. Dr. Ali Gülümser, Prof. Dr. Çoşkun 
Köycü gibi daha birçok değerli ve akademik 
anlamda yetkin hocalarımızla çalışma imka-
nım oldu.

Ben üniversitede orta halli bir öğrenciydim. 
Çok üst seviyede olduğumu hiçbir zaman 
söyleyemem. Ama not tutmayı çok severdim 
ve hocalarımın ağzından çıkan her kelimeyi 
kaydederdim. Hala da bu alışkanlığım devam 
etmekte. Belki her zaman değil ama vize ve 
final zamanları düzenli olarak ders çalışan bir 
öğrenciydim. Zaten hocalarımızda bizlere bu 
disiplini vermişti. Yaz stajımda Prof. Dr. Seyid 
Mehmet Şen danışman hocamdı ve 2 aylık 
staj süresinde hocamla olan yakın temasım-
dan gerçekten çok istifade ettim. Bana aka-
demik anlamda neler yapabileceğimle ilgili bir-
çok bilgi verdi.  Okulda sosyal hayatı ve sosyal 
ilişkileri iyi olan bir öğrenciydim. Sadece bu-
lunduğum fakültede değil diğer fakültelerden 
de birçok arkadaşım vardı. Hatta bu konuyla 
ilgilide bölümde bulunan arkadaşlarımdan sen 

Samsun’un 
gençlik 
yıllarımda 
ayrı bir önemi 
vardır. 
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Öğr. Gör. Vedat Erim

Vedat Hocam, masa tenisi sevdanız ne zaman 
başladı?

Benim masa tenisi sevdam ilkokulda, beden eğitimi 
öğretmenimin teşvikiyle başladı. O dönemki beden 
eğitimi öğretmenimiz bizi her branşa teşvik ediyor-
du. Önceleri beden eğitimi derslerindeki kültür-fizik 
hareketlerinden kaçmak için seçmiştim masa teni-
sini, fakat daha sonra öğretmenimin de desteğiyle 
gelişti ve çok şükür bu günlere geldik. 

Peki ilk şampiyonluğun tadını ne zaman 
aldınız?

İlk defa 11 yaşında Türkiye Minikler Masa Tenisi Şam-
piyonu olduğum zaman aldım. Tabi o zamanlar pek 
farkında değildim durumun. Düşünün, çocuksunuz 
ve az önce çimlerde güreştiğiniz arkadaşınızla final 
maçına çıkıyorsunuz. Yıllar geçtikçe aslında çok iyi 
şeyler yaptığımızın farkına vardık.

Önce çimde yorup, sonra masada devirdiniz 
yani!

Ee Karadenizliyiz tabi. (Gülüyor)

“Rektörümüzün ve Rektör 
Yardımcılarımızın sahip çıkmasıyla 
Samsun’a döndüm.”

Neden Samsun ve neden Yaşar Doğu?

Ben aslen Samsunluyum, fakat 25 sene Ankara’da 
kaldım. Orada da çeşitli üniversitelerde akademik 
personel olarak çalıştım. İlk defa, ortaokul son sı-
nıfta masa tenisi sebebiyle ayrılmıştım Samsun’dan. 
Sürekli masa tenisi kampları, masa tenisi Türkiye 
şampiyonluklarına hazırlık derken buradan uzak bü-
yüdüm. Daha sonra Rektörümüzün ve Rektör Yar-
dımcılarımızın sahip çıkmasıyla Samsun’a dönmüş 
olduk.

Hoş geldiniz tekrar... Üniversitemiz için büyük 
kazanç olmuş diyebiliriz. Sizin masa tenisinden 
başka spor dallarına ilginiz olduğunu biliyoruz. 
Bunlar hangileri?

Yüzme, basketbol, futbol... Ankara’da çalıştığım 
üniversitelerde bire bir bu dalların hem antrenörlü-
ğünü yaptım hem de kendim oynadım.

“Okulumuz masa tenisi alanında 
Vedat Hoca ile ayrı bir ivme 
kazandı.”

Hocam okulumuzun medar-ı iftiharı, 
Türkiye Masa Tenisi A Milli Takım Teknik 
Direktörü Vedat Erim ile berabersiniz. 
Siz, geçmişte de Vedat Hocamız 
kadar başarılı sporcular yetiştirdiniz 
ve yetiştirmektesiniz. Bize bu konu 
hakkında bilgi verir misiniz?

Y.K: Okulumuz masa tenisi alanında Vedat 
Hoca ile ayrı bir ivme kazandı. Kendisi A 
Milli Takım teknik direktörlüğünün yanı sıra 
okulumuzda öğretim görevlisi olarak da 
çalışıyor. Şu an okulumuzda masa tenisi ta-
kımımız yok, fakat kurmak için çalışmalara 
başladık. Böylece Samsun şehriyle masa 
tenisi branşını bütünleştirip, bu branşı aktif 
hale getirmeyi planlıyoruz. Farklı branşlarda 
da birçok değerli sporcularımız var. Onları 
da sizin aracılığınızla hem Samsun halkına, 
hem de spor camiasına tanıtmak niyetinde-
yiz. Bu vesileyle buraya geldiğiniz için çok 
teşekkür ederim.

2016 yılı için fakültenizin yapmayı 
düşündüğü ya da öne çıkardığı hangi 
konular var?

Y.K : Fakültemiz yakın bir dönemde yöne-
tim değiştirdi. Tıp Fakültesi’nden Mustafa 
Ayyıldız hocamız yeni dekan olarak atandı. 
Şu an ilk aşamada, çok kapsamlı bir spor 
fizyolojisi laboratuvarı kurmak niyetindeyiz. 
Böylece burada, sporun her dalında perfor-
mans ölçümüyle alakalı isim yapmaya çalı-
şacağız. Okulumuz, özellikle güreş alanında 
çok aktif. Bu alanda çok sporcumuz var. 
Bunların bir kısmının Avrupa ve Dünya ça-
pında dereceleri mevcut. Yine okçuluk bran-
şında da çok başarılı öğretim görevlimiz var. 
Samsunspor’un alt yapı koordinatörü Fedai 
Hocamız da fakültemizde okutmanlık yap-
makta. Zamanla bu hocalarımızın ve spor-
cularımızın, şehirle üniversitenin bütünleş-
mesinde katkısı olacağına inanıyorum. 

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Kayacan
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fak. Dekan Yrd.
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Adını Olimpiyat, Dünya ve Avrupa 
Şampiyonu olmuş, bütün madalyaları 
toplamış efsane isim Yaşar Doğu’dan 
alan üniversitemizin Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde, ismin hakkını veren bir 
öğretim görevlisiyle tanıştık. Masa 
tenisi dalında minikler, gençler ve 
büyüklerde Milli takıma kadar yükse-
len; Türkiye şampiyonluğu, Balkan ve 
Akdeniz Oyunlarında dereceleri bulu-
nan Vedat Erim Hocamızla konuştuk.

Uzun süre Türkiye Masa Tenisi A Milli 
Takımında oynayarak birçok başarıya 
imza atan Vedat Hoca, üç senedir o 
takımın teknik direktörlüğünü yapı-
yor. Dört senedir de üniversitemizde 
öğretim görevlisi. Ne diyelim, şimdiki 
öğrenciler çok şanslı!

Hocamızla spor hayatı, milli takım 
kariyeri ve bu sene yapılacak olimpi-
yatlar hakkında konuştuk. Onu önce 
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yıldı-
rım Kayacan’a sorduk. 

Röportaj - Öğr. Gör. Mürsel Kan     Fotoğraf - Tayfun Sokul
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Vedat Erim
A Milli Takım Teknik Direktörü

Hedefi Rio Olimpiyatları



Melek 
Hu’nun 

Olimpiyatlara 
gitmesine 

kesin 
gözüyle 

bakıyoruz.

Sporcularınız kamp dönemini nasıl 
geçiriyor? Futbolda olduğu gibi haftalık 
kamplar mı yoksa daha mı farklı? Yalnız 
öncesinde A Milli Takım oyuncuları 
nasıl seçiliyor sorusunu tekrar sormak 
istiyorum.

Her branşta olduğu gibi masa tenisinde de 
ranking (en yüksek derece) sistemi var. Yani, 
Türkiye liglerinde ve kupa maçlarında aldıkları 
sonuçlara göre belirlediğimiz sekiz sporcuyu 
kampa davet ederek, kamp süresince perfor-
manslarını değerlendiriyoruz. Bunun yanında 
sporcuların bir önceki yıldan aldıkları puan-
larla, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında 
aldıkları bireysel puanlar var. Bu puanlar, spor-
cularımızın ülkemizi yurtdışında temsil etmesi 
açısından çok gerekli puanlar. Bizim bireysel 
puanı iyi olan bir sporcuyu değerlendirememe 
gibi bir şansımız yok, çünkü kendisi zaten artı 
puanla geliyor. Ama Yıldızlar ve Gençler takı-
mında durum daha farklı. Türkiye sıralaması 
ve kulüp maçlarındaki müsabakalara bakarak 
çağırdığımız 12 sporcuyla kampa başlıyoruz. 
Sporcuların kamp performansı ve Türkiye sıra-
lamasını dikkate alarak Yıldızlar ve Gençler Milli 
Takımını oluşturuyoruz.

Bu sene de 50. yılını kutladığımız Gençler ta-
kımının 50 yıllık en büyük başarısı Avrupa 3. 
olan genç kızlarımızdan geldi ve içlerinde hiç 
devşirme sporcu yok. Hepsi Türkiye’de masa 
tenisine başlamış ve ailelerinin ve federasyo-
nun (TMTF)  desteğiyle Türkiye’de yetişmiş 
sporcular. Biz federasyon (TMTF) olarak onla-
rın bu başarısını her yerde duyurmak istiyoruz; 
çünkü Rahmetli Sinan Şamil Şam profesyonel 
sporda dünya şampiyonu olduğunda, milli 
atletlerimiz olimpiyat ikincisi olduğunda nasıl 
zoru başardılarsa, Genç Milli Takım da inanıl-
maz zor bir iş başardı.

A Milli Takımının kamp döneminin nasıl geçtiği-
ni de kısaca özetlemek gerekirse, takım güne 
çok erken, sabah altı buçuk gibi başlıyor. Ha-
fif jogging ve kahvaltı sonrası oldukça ağır, üç 
saat sabah üç saatlik de akşam antrenmanı 
yapıyorlar. Aradaki zamanı da tesislerde geçiri-
yorlar. Kamp döneminde, eğer hedef turnuvay-
sa sıfıra yakın sosyal hayatları var diyebilirim. 
Yani Avrupa şampiyonası, olimpiyat elemeleri 
hazırlıklarında A Milli Takımı için sıkıntılı bir sü-
reç yaşanabiliyor.

A Milli Takımının 2016 hedefleri neler?

Biliyorsunuz bu sene her branştan olimpiyat-
lar var. Biz şu an olimpiyatlara göndermek için 
yüzde 80 ihtimal bir sporcumuzu garantiledik. 
İkinci sporcumuz için de büyük bir avantaj elde 
ettik. Yaz sonundan bu aya kadar düzenledi-
ğimiz puan turlarında da sporcularımız bek-

lediğimizin üstünde performans sergilediler. 
Rio’da ülkemizi iki sporcumuzla temsil edece-
ğiz inşallah. Kotamız dört olduğu için hedefi-
miz dört sporcu gönderebilmek ama şu an iki 
sporcumuz da gitse biz ülke olarak çok mutlu 
olacağız. 

Gitmesi garanti bir sporcu var demiştiniz. 
Hangisi acaba?

Eğer bir sakatlık ya da kişisel problem yaşa-
mazsa Melek Hu’nun gitmesine kesin gözüyle 
bakıyoruz. Çünkü son kazandığı Avrupa şam-
piyonluğunda çok yüksek puan aldı. Ayrıca 
takımımızda Ahmet Li ve Sibel Remzi isimli iki 
sporcumuz daha var. Ahmet Li de büyük ihti-
mal Rio’ya gidecek ama Sibel Remzi’den de 
aynı başarıyı bekliyorum.

Olimpiyatlara katılacak sporcularınızdan 
beklentiniz ne? Amaç kazanmak mı, yoksa 
sadece katılmak mı? Avrupa Şampiyonu 
olmuş bir sporcunun orada da kazanma 
ihtimali fazla diye düşünüyorum.

Muhakkak öyle, ama biliyorsunuz Avrupa 
şampiyonluğunda Çin, Kore, Japonya gibi ül-
keler yoktu. Yine de ben Ahmet Li’den ve Me-
lek Hu’dan umutluyum. Özellikle antrenörleri 
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Üç senedir 
A Milli Takım 
Teknik 
Direktörüyüm.

Yüzmeye olan ilginizin kaynağı ne? 
Samsunlu olmanızla alakası var mı?

Evet, Samsunlu olmamla alakası olabilir. Biz 
burada altı - yedi yaşlarında yüzme öğreniriz, 
ama Ankara’ya gittiğimde, yaşıtım insanların 
yüzme bilmediğini fark ettim ve bu bana çok 
enteresan geldi. Önce havuzda arkadaşlara 
yüzme öğretmemle başlayan süreç üniversite-
de yüzme hocalığına kadar vardı. 

Masa Tenisi Milli Takımı kariyeriniz ne 
zaman başladı?

12 yaşında başladı. Sırasıyla Yıldızlar, Gençler, 
Ümit, Büyükler ve A Takımı olmak üzere milli 
takımın bütün kategorilerinde oynadım. Genç 
ve Yıldızlar Milli Takımında takım kaptanlığı yap-
tım. Balkan derecelerim, Akdeniz Oyunları de-
recelerim ve Türkiye şampiyonluklarım var. 28 
yaşında kendi isteğimle A Milli Takımını bırak-
tıktan sonra, beş sene Genç ve  Yıldızlar Milli 
Takımının antrenörlüğünü yaptım. Son üç se-
nedir de A Milli Takımının teknik direktörüyüm.

“Avrupa şampiyonu Melek Hu’yu 
Türkiye yetiştirdi.”

 Hocam, A Milli Takımı’nın oyuncuları 
nasıl seçiliyor? Çoğunu tanıyoruz fakat 
bazılarının ismi bize oldukça ilginç geliyor.

Tüm branşlarda olduğu gibi bizde de devşir-
me sporcular var. Siz de takdir edersiniz ki 
bu branşta dünyada en iyi ülke Çin. Fransa, 
Almanya ve Belçika’da olduğu gibi bizde de 
Çinli sporcular var. Medyaya yansıyan ve  si-
zin duyduğunuz isimler Melek Hu ile Bora 
Vang’tır. Bora Vang şu an ülkesine döndü ama 
Melek Hu ile devam ediyoruz. Yalnız insanlar-
da, Çin’de yetişmiş sporcuları Türk vatandaşı 
yaparak Avrupa şampiyonu olduğumuz gibi 
yanlış bir algı oluşmasın. Melek Hu, 16 yaşında 
Türkiye’ye geldiğinde Fenerbahçe ona kucak 
açtı. Fenerbahçe Kulübü ve Türkiye Masa Teni-
si Federasyonunun (TMTF)  işbirliğiyle de tüm 
maddi imkanları sağlanarak Türkiye’de yetişti. 
Daha önce ülkesinde ve Avrupa’da tanınan 
bir sporcu değildi. İki ay önce de kendisi çift  
kızlar masa tenisi turnuvasında Avrupa şampi-
yonu oldu ki bu özellikle masa tenisinde büyük 
bir başarıdır.  Çünkü masa tenisinde Avrupa 
şampiyonu olabilmeniz için 20 - 30 kişiyi yen-
meniz gerekir. Güreş veya boks gibi az sayı-
da sporcuyla yarışmazsınız. Kısacası Melek, 
Türkiye’nin yetiştirdiği bir sporcudur.
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Gece gündüz demeden gençliğimizin baharında tüm zamanımızı okul, dershane, ev 
arasında harcayarak geldiğimiz üniversitede derin bir “oooh” çektiniz değil mi? Her 
şey ders, okul, ev değilmiş dediğinizi duyar gibiyim.  İşte kampüste bizlere bu duyguyu 
yaşatan, derin bir nefes aldıran, derslerin ve hayatın stresinden uzaklaştıran tüm fa-
aliyetler öğrenci toplulukları tarafından yapılıyor. Yüze yakın öğrenci topluluğu geçti-
ğimiz dönemde neler neler yaptı. Dergimizin iç sayfalarında çeşitli etkinlikler, yayınlar, 
festivaller, ödüller, akademik seminerler gibi konularda bir çok faaliyetine yer verdiği-
miz topluklardan bir bölümüne de haberimizde yer veriyoruz.  

Haber - Çiğdem Ünaldı  O
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Yaşar Doğu 
Spor Bilimleri 
Fakültesi’nden 
mezun 
oldum diyen 
öğrencilerin, 
sosyal hayatta 
da iyi yerlere 
geldiğini 
görmek 
istiyoruz. 

olarak ben, Melek Hu’nun ilk dörde girmesini 
bekliyorum. Melek’in bu sene olimpiyatlarda 
ülke olarak kendisine verilen desteğin karşılığı-
nı vereceğine inanıyorum.

Peki olimpiyat hazırlıklarına ne zaman 
başlıyorsunuz?

Hazırlık sürecimiz iki senedir devam ediyor. 
Sporcularımız sürekli yurtdışındaki kampla-
ra ve turnuvalara katılıyorlar. Çocuklar son 14 
ayda ülkede toplasanız bir ay kalmamışlardır.

Siz de sporcularınızla turnuvalara katılıyor 
musunuz?

Ben A Milli Takımı’nın antrenörü olarak hepsine 
katılmak zorundayım; ama Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi’nde de yapmam gereken 
görevlerim var. Bu nedenle yurtdışı organizas-
yonlarına yaz dönemi hariç çok katılamıyorum. 
Sadece elzem durumlarda gidiyorum; fakat 
altı günlük turnuvaysa, buradaki görevimi ak-
satmamak için iki gün kalıyorum.

Burada yeni sporcular yetiştiriyorsunuz 
yani...

Evet, en azından iyi antrenörler, iyi yöneticiler 
yetiştirmeye çalışıyoruz. İleride Samsun On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldum diyen 
öğrencilerin, sosyal hayatta da iyi yerlere gel-
diğini görmek istiyoruz. Biz bilgi ve birikimimizi 
kullanarak 20 yaşındaki bir genci basketbolcu, 
hentbolcu yapamayız; ama onları iyi bir lider, 
iyi bir antrenör, iyi bir yönlendirici olarak yetiş-
tirmeye çalışıyoruz.

Hocam medeni durumunuz nedir?

Evliyim...

Eşiniz de sporcu mu?

Eşim sporcu değil, sporla çok alakalı da değil. 
Ama bir tane kızım var, umarım o sporla ilgi-
lenir.

Sizin bu yoğun programınızdan şikayetçi 
mi eşiniz?

Sürekli seyahatlerde ve antrenmanda olmam-
dan dolayı çok şikayetçi ama çok da destek 
oluyor bana. Hafta sonları kızımı göremediğim 
için anne olarak benim boşluğumu doldurma-
ya çalışıyor, hakkı ödenmez.

“İlk defa üniversitemde biri 
olduğumu hissettim.”

Vedat Hocam, son olarak eklemek 
istediğiniz bir şey var mı? Bizim 
sormadığımız, sizin söylemesem olmaz 
dediğiniz...

Açıkça söylemek gerekirse, dört yıldır bu okul-
da çalışıyorum, üç yıldır da A Milli Takımı ant-
renörlüğü yapıyorum, Türkiye’de ve uluslarara-
sı alanda çeşitli başarılarım var; ama ilk defa 
üniversitemde biri olduğumu hissettim. Bana 
bu duyguları yaşatan idarecilere teşekkür 
ederim. Ayrıca bir şey daha belirtmek istiyo-
rum; benden başka Samsun’da üniversitenin, 
Samsun’un öğrencilerine hizmet eden çeşitli 
branşlarda kendini kanıtlamış insanlar da var.

Buraya gelmenizden dolayı onore olduk, gurur 
duyduk, çok teşekkür ederim...

Sizle konuşmaktan biz mutlu olduk. 
Bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür 
ederim.
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Üniversitemiz de bünyesindeki 35’i meslek, 61’i sosyal topluluk olmak üzere, toplamda 96 öğrenci topluluğuyla 
bu aracı oldukça iyi kullanmakta. Meslek toplulukları öğrencilerin ilerideki kariyer hayatına katkı sağlarken, sosyal 
topluluklar ise öğrencilere sayısız alanda kişisel gelişim ve çevre edinme gibi pek çok  imkan sunuyor. Bu sayede 
öğrencinin üniversite hayatının verimli geçirmesini sağlıyor.

Üniversitemizde akademik yıl içerisinde, toplulukların düzenledikleri etkinliklere baktığımızda da çoğunun aktif 
olduğunu görüyoruz. Çünkü sınırlı imkanlarla, herhangi bir yerden bağış almadan var olmaya çalışan bu toplu-
luklar buna rağmen oldukça etkili çalışmalar ortaya koymuşlar. Biz bu çalışmaların çoğuna zevkle katıldık , zevkle 
katılacağız...

Rock Topluluğu
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Dışarıdan bakıldığında, bir grup öğrencinin kendi aralarında eğlenmesi gibi görünse de bir akademik danışmanın 
rehberliğinde oldukça ciddi yapılanmaya sahip olan öğrenci topluluklarının öğrenciler için sınırsız faydaları oldu-
ğunu keşfettik. 

Her öğrencinin üniversiteye büyük beklentilerle geldiği düşünülürse, bizim de üniversiteyi, öğrenciye salt bilgi 
ve mesleki eğitim sunan bina yığınları olarak görmemiz yanlış olur. Çünkü üniversitelerin, bu işlevlerinin yanı sıra 
öğrencileri gerçek hayata hazırlamak ve onlara sağlıklı sosyalleşme imkanı sunmak gibi misyonları da var; ve bu 
noktada öğrenci toplulukları mükemmel bir araç. 

Türk Halk Müziği Topluluğu

Modern Müzik Topluluğu

Kampüste Hareket Var
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Vakitsizler Karikatür Topluluğu

Gençlik Topluluğu

Tiyatro Topluluğu
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Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam Topluluğu
Ağaçlandırma çalışmaları...  
Gelecek nesil size minnettar kalacak...

Üniversitemiz öğrenci toplulukları içinde, belki de en kor-
kusuz ve adrenalin bağımlısı üyelerine sahip Dağcılık Kış 
Sporları ve Arama Kurtarma Topluluğunun faaliyetle-
rinde çekilen bu fotoğraflar, yükseklik korkusu olanları bile 
imrendiriyor.

Samsun Atakum ve Batıpark’ta bisiklet turları dü-
zenleyen Bisiklet Topluluğu, Samsun dışındaki  
etkinlilere de katılıyor. Topluluk üyeleri, Tekirdağ’da 
yapılan Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti yarışmasın-
da üçüncü oldul.

Kampüste Hareket Var
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Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD)

Artvin Şavşat’taki saklı cennet Karagöl Sahara Milli Parkı’ndaki o eşsiz heyelan gölüne yapılan geziden...
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“İçinizdeki fotoğrafçıyı dışarı çıkarmaya ne dersiniz?”

“Hayat çekmeye değer” sloganıyla 2002 tarihinde yola çıkan SAMFAD, 2008 tarihinde Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu’na ( TFSF) katıldı. Yılda en az iki kez üyelerinin katılımıyla karma fotoğraf sergileri açan SAMFAD, fotoğraf 
meraklılarına temel fotoğraf eğitim seminerleri veriyor. Ayrıca size her dönem Samsun içinde veya dışında 20-25 kez 
fotoğraf gezilerine katılma şansı tanıyor. Üyeleri arasında çok sayıda OMÜ’lü fotoğraf meraklısıyla da  karşılaşacaksınız. 

Sahi Siz 
Neden Orada Değilsiniz?
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Haber - Nehir Güler

Gezmeyi, görmeyi ve 
özellikle yeni dostluklar 
kurmayı seviyor kısacası 
kendinizi “modern bir 
seyyah” olarak hayal 
ediyorsanız fotoğraf 
çekmek tam size göre bir 
iş Yeni yerler keşfetmek ve 
buraları kendi bakış açımla 
fotoğraflamak istiyorum 
diyorsanız biliniz ki yolunuz 
eninde sonunda bir fotoğraf 
kulübüyle kesişecektir.

Bu kulüplerde alacağınız 
5 haftalık temel 
fotoğraf kursları sizin 
deklanşörünüze güvenle ve 
isteyerek basmanızı sağlar. 
Kurs bitimi sonrasında 
ise birbirinden ilginç ve 
eğlenceli workshoplar, yurt 
içi ve yurt dışı geziler artık 
hayatınızın vazgeçilmez bir 
parçası olacaktır. Kısacası 
fotoğrafçılık için “en 
gezdiren hobi” dersek yalan 
söylemiş olmayız. Diğer bir 
deyişle “tebdil-i mekanda 
ferahlık vardır” cümlesinin 
ne anlama geldiğini 
yaşayarak göreceksiniz.

Kendi de bir fotoğraf 
sevdalısı ve kulüp üyesi olan 
bendeniz sizin için vizörümü 
Samsun’ da ki belli başlı 
fotoğraf kulüplerine çeviriyor  
ve siz okurlara soruyorum 
“sahi siz neden orada ve 
onlarla değilsiniz?
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Bu fotoğrafçılık kulübü ilk olarak hayata 2014 yılında OMÜ Vakfı Kolejinde bir Okul Aile Birliği projesi olarak 
geçmiş. Öğrenci velilerine temel fotoğraf kursu vermek için yola çıkılmasına rağmen zamanla büyük bir katılımla 
genişleyen kurs yerini şehir içindeki Jaja Cafe’ye taşımış ve ismini de doğal olarak Jaja Fotoğraf Kulübü olarak 
değiştirmiş.

Temel fotoğraf eğitimi vermek dışında fotoğraf etiğinin ve insan hayatındaki yerinin üzerinde de duran Jaja 
Fotoğraf Kulübü yakın yerlerde günübirlik workshoplar, uzaklara geziler düzenliyor. Yakın zamanda çocuklar 
için de fotoğraf kursu açacak olan kulüp, aynı zamanda stüdyo, ürün ve moda fotoğrafçılığı üzerine kurslar 
düzenlemeye de hazırlanıyor. İster hobi olarak ilgilenin ister profesyonel bir iş olarak kulüp fotoğrafçılığın her 
aşamasında sizi desteklemeyi amaçlıyor. 

JAJA Fotoğraf Klübü

Hayata renk katan küçük keyiflerden kendinizi mahrum bırakmayın…

Bir dağın eteklerinde elinizde fotoğraf makinenizle dururken kulağınıza  
fısıldayalım usulca “Daha başka ne isteyebilirsiniz ki, keyfini sürün sessizce”.

Fotoğraf ve Kültür Sanat Derneği (FOKUS)
Fotoğraf sanatını geliştirmek ve hak ettiği yere taşımak vizyonunu 
benimseyen FOKUS 2010 yılında kurulmuş. FOKUS, Uluslararası Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu (FIAP) Dünya Kupası’na Samsun’dan katılan ilk takım 
olma özelliği taşıyor. 

Temel Eğitim kurslarıyla fotoğrafa gönül veren kişilerin teknik altyapıya 
sahip olması için gerekli eğitimi veren FOKUS aynı zamanda kursiyerlerini 
dernek etkinliklerine de dahil ederek bu eğitimleri temel eğitim 
seviyesinden daha da ileri taşıyor.

FOKUS aynı zamanda engelli gurupların da fotoğrafla ilgilenmeleri ve 
kendini geliştirmeleri adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile ortak projelere imza atıyor.

Fotoğraf sanatı adına ücretsiz fotoğraf etkinlikleri ve atölyeleri düzenleyen 
dernek Gaziantep, Batum, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Nevşehir gibi 
önemli merkezlere ve Samsun’un tüm ilçelerine geziler düzenliyor. 

Paris’de Eyfel Kulesi’ni fotoğraflama şansını yakaladıysanız dönüp yanınızdaki arkadaşınıza deyin ki 
“Beni de çeker misin, bu eşsiz manzarada benim de bir fotoğrafım olmalı”.

Amasya’ya giden bir trenin kompartıman penceresinden fotoğraf çekmek için sarkarken yaşadığınız heyecana bir de sizin o an 
fotoğraflanmanız ekleniyor. İşte bu keyifli kare size bir fikir veriyor olmalı.
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Kapodokya’da dingin ihtişamıyla göz dolduran başı karlı dağlar  
sizce fotoğraflanmayı hak etmiyor mu? Sizin objektifiniz, sizin kareniz…

Kapodokya’da yapacağınız adrenalin yüklü balon turunda vadiler arasında adeta süzülerek yol alırken 
karşınıza çıkan bu olağanüstü panoramik manzarayı fotoğraflamaktan sizi kim alıkoyabilir, 

hadi ne duruyorsunuz basın denklanşörünüze…
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde bulunan Deklanşör Topluluğu 2002 yılında kurulmuş. 
Topluluğunun ana hedefi Üniversitemiz içerisindeki fotoğraf meraklılarını bir araya getirerek 
fotoğrafçılık alanında temel bir paylaşım platformu oluşturmak.

Her yıl onlarca etkinlik ve gezi düzenleyen Deklanşör Topluluğunun son projesi 2016 yılı içinde OMÜ’ 
deki fotoğraf dostlarının kendi memleketlerinde çektikleri karelerden oluşan bir sergi açmak. Bu 
projeye memlekettengeldim.com internet sitesiyle ilk adımı atmış bulunuyorlar. İşte OMÜ Deklanşör 
Topluluğu’ndan yansıyan kareler….

OMÜ Deklanşör Topluluğu
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Yabancı dil öğrenmek zor mu? Yoksa çok mu sıkıcı? 
İşte tüm sorulara “Hayır” dedirtecek etkinlik Eğitim 
Fakültesi Yabancı Dil Eğitim Bölümü tarafından dü-
zenlendi. İngilizce ABD 3. Sınıf öğrencileri, Taflan Yalı 
Ortaokulu öğrencilerine İngilizce’yi hem sevdirmek 
hem de oyun oynayarak öğretmek amacıyla ders 
niteliğinde bir sergi açtı.

“Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” dersi kapsamın-
da yapılan sergide, İngilizce’yi eğlenerek öğretmek 
amacıyla öğrenciler sömestir boyunca tasarladığı 
materyaller çocuklara oyun oynatılarak tanıtıldı. Ma-

teryal tanıtımının yanı sıra çok eğlenceli vakit geçiren 
çocuklar müzik eşliğinde dans etti. Ardından öğret-
men adayları, uygulama okulundaki Konuşma Ku-
lübü öğrencileriyle beraber İngilizce tiyatro gösterisi 
sergiledi.

Doç. Dr. Nalan Kızıltan, yabancı dili, dil dersinden 
çıkarıp, dil düzeyinde öğretmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Ardından “Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” 
dersi kapsamında her yıl bu dersi alan öğrencilerle 
materyal geliştirdiklerini ve bu materyalleri Milli Eği-
tim Bakanlığına bağlı okullara sunduklarını söyledi.

Eğlenerek Yabancı Dil Öğreniyorlar

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bö-
lümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yasin Ceylan, “Felsefe 
Nasıl Yapılır?” konulu söyleşi için Fen Edebiyat Fa-
kültesinde öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetlilerle 
buluştu.

Söyleşinin gerçekleşmesinde katkıda bulunan, baş-
ta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan olmak üzere; Fel-
sefe Bölüm Başkanı Lokman Çilingir, Doç. Dr. Ha-
san Aydın ve Özel Buhara Hastanesi Doktoru Naci 
Şen’e teşekkür eden Yasin Ceylan, “Felsefe Nasıl 
Yapılır” sorusunun kolay görünen, fakat zor bir soru 
olduğunu söyledi. Ceylan, felsefe yapmak için yaş, 
tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmak gerektiğini 
de sözlerine ekledi.

Yasin Ceylan, felsefe ve filozofun amaçları hakkında 
bilgiler verdiği konuşmasının ardından öğrencilerden 
gelen soruları yanıtladı. 

Felsefe Nasıl Yapılır?

Etkinlikler    Akademik
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Ondokuz Mayıs  Üniversitesi 2015-2016 Öğretim 
Yılına törenle açıldı. Kurupelit yerleşkesinde düzen-
lenen açılış töreni öncesi Atatürk anıtına çelenk su-
nuldu ve saygı duruşunun ardından Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezine geçildi.  

AKKM’deki törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, 
Samsun Milletvekili Hüseyin Edis, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, İl 
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü 
Aytekin Girgin, İŞKUR İl Müdürü Hasan Kılıçarslan 
rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından, 2015 LYS sınavında OMÜ’yü tercih eden 
en yüksek puanlı öğrenci, Zeynep İmamoğlu’nun  
konuşmasıyla başladı. Tıp Fakültesi 1. sınıf öğren-
cisi İmamoğlu, konuşmasında, şehrin gururu olarak 
gördüğü üniversitenin ilk tercihi olduğunu belirterek, 
OMÜ’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 
ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti. Rektör Hüse-
yin Akan, öğrencisini tebrik ederek, öğretim hayatı 
boyunca geçerli burs ve tablet bilgisayarla ödüllen-
dirdi.    

İki Konuda Övünç Duyuyorum: Lisansüstü ve 
Uluslararası Öğrenci Sayısı 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan törenin açılış konuş-
masını yaptı. Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversitelerin 
varoluş amacının öğretim, araştırma ve hizmet oldu-
ğunu belirterek, bu amaç dışında toplumsal olaylar 
hakkında, dünya ve ülke hakkında söz söyleme yet-
kisini de taşıdığını vurguladı. OMÜ’de kalitenin art-
ması için aşamalı olarak tedbir aldıklarını söyleyen 
Rektör Akan, bunun yanı sıra akademik araştırma 
konusunda ödüllendirmeler şeklinde teşvik edici kri-
terler koyduklarını ifade etti.

Rektör Hüseyin Akan, yaptığı konuşmada ,“İki ko-
nuda büyük övünç duyuyorum. Birincisi lisansüstü 

öğrenci sayımızın artması. Biz bu konu hakkında 
Türkiye’de kriterler koyan ilk üniversiteyiz. YÖK’ün 
getirdiği asgari şartların yükselmesine rağmen 
2008’de 1200 civarında olan lisansüstü öğrenci 
sayımız bugün 6500’dür. 1100’ü aşkın da doktora 
öğrencimiz var. Üniversitemizin öne çıktığı bir diğer 
husus ise uluslararası öğrenci konusu. Bu konuda 
yine 2008’de 200 civarında olan öğrenci sayımız bu-
gün itibariyle 2100’e ulaşmıştır. Sırf bu sene 600’e 
yakın uluslararası öğrenci üniversitemize kayıt yap-
tırdı. Bunun sevindirici bir diğer yanı ise 600 öğren-
cinin 130’a yakını lisansüstü eğitim için gelmesi. Bir 
üniversitenin uluslararası bir üniversite olduğunun 
en önemli göstergesi o üniversiteye yurt dışından 
lisansüstü eğitime öğrenci gelmesidir. Yani bizim 
Amerika’ya Avrupa’ya lisansüstü  eğitime gittiğimiz 
gibi bugün üniversitemize sırf bu yıl 130’a yakın öğ-
renci lisansüstü eğitim için gelmiştir ki bu gerçekten 
gurur vericidir.” Akan,  OMÜ’nün uluslararası özelliği 
ile sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede bilinen ve 
tanınan bir üniversite haline geldiğini sözlerine ek-
ledi.

Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz’ın konuşmalarının ardından Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Üniversite: Dünden Yarı-
na” konulu açılış dersi ile akademisyenler ve öğren-
cilere seslendi. 

Açılış töreninin ardından aynı akşam düzenlenen re-
sepsiyonuna  Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç ve OMÜ öğretim elemanları ve idari personeli 
katıldı.   

2015-2016 Öğretim Yılı Törenle Açıldı
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sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürütülmektedir. 
Bu bağlamda Antik Kentte her yıl ağırlanan ortaöğ-
retim grubu çocuklarda bir bilinç oluşturması için 
çeşitli aktiviteler yapılmaktadır. Kentin gün yüzüne 
çıkartılması için çeşitli projeler yapılmaktadır. Tanıtı-
ma yönelik olarak Güney Marmara Kalkınma Ajan-
sına sunulan proje kabul edilmiş olup yıl içerisinde 
uygulamaya geçilecektir. Bölge ve ülke arkeolojisine 
önemli katkılar sağlayan Parion Antik Kenti kazıları 
bundan sonraki süreçte kültürel değerleri koruma 

Parion kzarıları 10.yılını doldurdu. Kazıların 10 yılı bir kitapta toplandı.

Kazının ilk günlerinden 2015 yılına kadarki on yılda elde edilen bilimsel verilerin sunulduğu “Parion Kazıları 
10. Yıl Armağanı” adlı kitap Parion Kazı Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Vedat Keleş ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Başaran’ın edi-
törlüğünde Bilgin Kültür Sanat Yayınları aracılığıyla yayınlandı.

Parion Kazıları’nın 10.Yılı Kitap Oldu

ve gelecek kuşaklara aktarma misyonunu, büyük bir 
özveri ile devam ettirecek, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinin akademik ve kültürel tanıtıma büyük katkı 
sağlayacak, Üniversitemizin görünen yüzü olacak-
tır.“ dedi.

Etkinlikler    Akademik
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Kültür  Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğünün Çanakkale’nin Biga ilçesi’ndeki Antik Parion 
Kentinde yürüttüğü 2015 yılı kazıları sona erdi.

Kazılar, OMÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Vedat Keleş’in başkanlığında yürütüldü. Arkeolo-
ji Bölümü araştırma görevlileri Alper Yılmaz, Kasım 
Oyarçin, Micheal Deniz Yılmaz ile birlikte Türkiye’nin 
değişik üniversitelerinin arkeoloji bölümü öğretim 
üyeleri ve öğrencileri de katıldı.

Kazı başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, “Troas Bölge-
sinin parlayan yıldızı Parion Antik Kenti karanlıktan 
gün yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Bir arkeoloji 
okulu olarak Parion birçok arkeolog ve akademis-
yen yetiştirmiş bundan sonra da yetiştirmeye devam 
edecektir. Son yıllarda arkeoloji alanında Türkiye’nin 
en önemli kazıları arasında gösterilen Parion Kazı-
larında Nekropolis, Roma Hamamı, Tiyatro, Odeion, 
Yamaç Hamamı, Agora/Dükkânlar, Sondajlar ve 
Tümülüs olmak üzere Antik Kentin sekiz ayrı böl-

gesinde önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalarda çok sayıda etütlük eser ve 72 adet en-
vanterlik eser ortaya çıkartılıp Çanakkale Arkeoloji 
Müzesine teslim edilmiştir. 

Kuruluşu M.Ö 8. yy.’a kadar giden Antik Kent gerek 
mistik tarihi ile gerekse de içinde barındırdığı arkeo-
lojik ögeler ile son yıllarda hem bölge halkının hem 
de arkeolojiye merak duyan birçok insanın ilgisini 
çekmeye başlamıştır. Kentte arkeolojik kazıların yanı 

Antik Parion Kentinde 2015
Kazıları Sona Erdi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğünün izinleriyle başlatılan “Samsun Bölgesi Pre-
historik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması” 2015 
yılı çalışmaları tamamlandı.

Samsun Bölgesi Prehistorik Dönem Kültürlerinin 
keşfine ve belgelenmesine yönelik gerçekleştirilen 
yüzey araştırması, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Atila Türker’in başkanlığında gerçek-
leştirildi. Samsun Müzesinden Arkeolog-Restoratör 
İlkay İvgin’in Bakanlık Temsilcisi olarak refakat etti-
ği çalışmalara Arkeolog Yeşim Arabacı ve Arkeoloji 
Bölümü lisans öğrencileri katıldı. Birinci sezon ça-
lışmaları, planlanan program dâhilinde Samsun’un 
Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Araştırma Başkanı  Ati-
la Türker, “Biz, Samsun Bölgesi’nin kültürel gelişimi 
ve ilişkileri bakımından özgün bir kültür bölgesi olup 
olmadığı sorusuyla 2015 yılı araştırmalarına başla-
dık. Beş yıl sürmesi planlanan çalışmaların ilk yılında 
toplam 37 arkeolojik noktada incelemeler yaptık. 
Keşif gezilerimizde hedeflediğimiz güzergâhların 
her karışını adım adım yürüdük. Bunlardan bir kısmı 
daha önce araştırılıp kaydı yapılmış sitler iken, çok 
sayıda yeni yerleşim yeri ve arkeolojik buluntu un-
suru ilk kez saptanmış ve kaydı yapılmıştır. Bunlar 

arasında höyükler, düz ve yamaç yerleşimleri, nek-
ropoller, tümülüsler, kaya sığınakları ve mezarları ile 
bir askerî siper var. Özellikle literatürde bilinmeyen 
tarih öncesine ait yaptığımız yeni keşifler, ileriki yıl-
larda daha çok yerleşimin bulunabilir olduğu moti-
vasyonunu bizlere verdi. Çalışmalar süresince çok 
sayıda etütlük mahiyetteki eser yerinde incelenmiş 
ve kaydı yapılmış, ayrıca aralarında pişmiş toprak 
figürün, döküm kalıbı, dokumacılık gereçleri ve taş 
aletlerin de olduğu 25 adet envanterlik eser Samsun 
Arkeoloji Müzesine teslim edilmiştir.” dedi.

Samsun’daki İlk Sistematik Araştırmamız

Çalışmanın bir diğer özelliğinin, OMÜ Arkeoloji Bö-
lümünün bölgede gerçekleştirdiği ilk sistematik 
araştırma olması olduğunu söyleyen Atila Türker, 
“Çalışma bu yönüyle üniversitemiz için bir prestij 
kaynağıdır. Çalışmaya katılan lisans öğrencilerimiz, 
sahada çalışma yapma ve yerinde görme fırsatı 
yakalamıştır. İleriki yıllarda daha çok öğrencinin ka-
tılımıyla, arkeolog adaylarımıza daha fazla tecrübe 
edinme fırsatı sunmak istiyoruz. Bir diğer amacımız, 
Samsun halkına şehrin dip tarihinde sahip oldukları 
değerleri tanıtmak ve bulundukları kültürel coğrafya-
nın arkeolojik mirası hakkında kendilerini bilinçlen-
dirmektir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Samsun’da Arkeolojik Yüzey 
Araştırmaları Tamamlandı
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Aydın ili, Çine ilçesi, Alabanda Antik Kenti’nde ya-
pılan “Alabanda Kazısı 2015 Çalışmaları” sona erdi.

Aydın Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında yapılan ka-
zının bilimsel danışmanlığını Atatürk Üniversitesi öğ-
retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Yalçın Tavukçu yü-
rütürken Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. Akın Temür de 20 kişilik ekibin içinde yer 
aldı.

Yrd. Doç. Dr. Akın Temür çalışmalarla ilgili olarak 
şu bilgileri verdi: “Bu yılki kazı izni, önceki yıllarda 
kazı çalışmaları yapılmış alanlarda temizlik, koruma 
ve çevre düzenlemesi ile önümüzdeki yıllarda ger-
çekleştirilmesi planlanan çalışmaların alt yapısının 

hazırlanmasına yönelik olmak üzere iki aşamada 
yürütülmüştür. Bu kapsamda çalışmalar, kazı evinin 
düzenlenmesi ve Zeus Khrysaoreus Tapınağı, Apol-
lon İsotimos Tapınağı, Agora, Tiyatro, Bouleuterion, 
Sur Duvarları, Payandalı Sarnıç ve Nekropol olmak 
üzere 8 farklı kazı alanının temizlenerek gelecek yılki 
çalışmalara hazırlanması şeklinde sürdürülmüştür.

Bu ve bundan sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarla 
antik yolların kavşağı noktasındaki konumu ile Karia 
Bölgesi’nin en önemli kentlerinden biri olan Alaban-
da Antik Kenti’nin bilimsel kazılarla derinlemesine 
incelenmesi ve diğer bölgeler arasındaki kültürel 
etkileşimlerinin ortaya konulmasıyla kentin arkeoloji 
dünyasındaki yeri ve öneminin belirlenmesine çalı-
şılacaktır.”

Alabanda Antik Kenti Gün Işığına 
Çıkıyor
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bö-
lümü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa 
yürüttüğü “Derin Deniz Deşarjlarının Tasarım Kriter-
lerinin Belirlenmesi” konulu projenin ilk bilgilendirme 
toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde ya-
pıldı.

Çevre Mühendisliği’nin organize ettiği toplantının 
açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı 
Yönetim Daire Başkanı Murat Turan Karadeniz’in 
atık sularının arıtılması hususunda büyük önem ta-
şıyan projede, bölgenin en önemli üniversitelerinden 
biriyle ortaklaşa çalışmaktan memnun olduklarını 
dile getirdi.

OMÜ için Gurur Kaynağı Bir Proje

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, pro-
jenin üniversite açısından gurur kaynağı olduğunu 

söyleyerek, kağıt üstünde kalmadan bir an önce ha-
yata geçirilmesi temennisinde bulundu.

Proje Yürütücüsü Çevre Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı da konuşmasında, 
Karadeniz’in mevcut durumu ve geleceğinden bah-
sederek projenin bölge açısından önemi üzerinde 
durdu.

Derin Deniz Deşarjı ile Karadeniz Daha Az 
Kirlenecek

Derin Deniz Deşarjı, ön arıtmadan geçen atıkların, 
büyük borular vasıtasıyla denizin derinlerinde bo-
şaltılması olarak tanımlanıyor. Çevre Mühendisliği 
bu projeyle, derin deniz deşarjlarının Karadeniz’e 
etkisinin incelenmesi ve kullanılabilirliğinin modeller 
aracılığı ile belirlenmesi, pasif durumda olanların ak-
tifleşmesini sağlayarak Karadeniz’in atıklardan daha 
az etkilenmesini hedefliyor.

Karadeniz’in Atık Suları Arıtılacak

Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Programı 5. Sınıf 
öğrencileri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi 
kapsamında hazırladıkları üç boyutlu materyaller 
sergisi açtı.

Dersin yürütücüsü Doç. Dr. Güner Tural; öğrencilerin 
basit ve ucuz malzemelerle kazanımlara uygun ma-
teryaller geliştirmelerini sağlayarak düşünen, araş-
tıran ve sorgulayan öğrenci modeli yetiştirilmesinin 
önemine vurgu yaptı. 

Fizikçilerden 3D Materyal Sergisi
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“8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi”, Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Koyun-
cu ve Odyoloji Başkanı Doç. Dr. Figen Başar yönetiminde Shareton Otel’de düzenlendi.

Tıp dünyasından birçok uzman ismin yanında kongreye, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz, Otoloji ve Nördotoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun Kirazlı, Türk KBB (Kulak Burun Boğaz) ve BBC 
(Baş Boyun Cerrahisi) Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin Önerci ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun 
Boğaz Ana Bilim Dalı kurucularından Prof. Dr. Yücel Tanyeri katıldı.

Kirazlı: “Kongre tek çatı altında birleşecek”

Kongreye olan yoğun ilgiden dolayı memnun olduğunu söyleyen Otoloji ve Nördotoloji Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Tayfun Kirazlı, Kongresinin artık Otoloji ve Nördotoloji Derneği çatısı altında birleşeceğini belirtti.

Önerci: “Türkiye kalkmaya hazır bir uçak gibi”

Tarihte Samsun’un büyük yeri olduğunu ifade eden 
Türk KBB ve BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin 
Önerci, “Samsun’da bu tip toplantıların yapılması 
çok önemli. Bu kongreyi düzenlemek gerçekten zor 
bir iş. O nedenle Prof. Dr. Mehmet Koyuncu ve Doç. 
Dr. Figen Başar Hocalarımı kutluyorum. Türkiye as-
lında kalkmaya hazır bir uçak gibi. Çok iyi yetişmiş 
insanları var. Bu uçağı kaldıracağız. Nasıl kaldıraca-
ğız? Sivil toplum örgütleriyle bunu kaldıracağız. Bu-
nun birinci adımı milli derneklerin etkin çalışmasıdır. 
Onun için Otoloji-Nörootoloji Derneğinin Odyoloji 
Derneği ile beraber bu toplantıları düzenlemesi bü-
yük önem taşıyor. Türkiye turizm cenneti olduğu için 
Türkiye’de düzenlenecek olan bütün toplantıların 
ulusal derneklerle beraber organize edilmesi gere-
kiyor. Bizim gençlere bırakacağımız miras uyumlu çalışan, organize olmuş ve yurt dışına karşı mücadele 
veren bir ekip olacak.” şeklinde konuştu.

Alanında uzman birçok konuşmacının katıldığı, 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kong-
resi 12-15 Kasım tarihleri düzenlendi. 

8. Koklear İmplantasyon
Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi
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Kadın ve Toplum Araştırma Merkezi, uluslararası ka-
tılımlı “Göç, Kadın ve Sağlık Çalıştayı” düzenledi.

Göçün kadın ve sağlık üzerine etkilerini işleyen ça-
lıştayın açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin, OKTAM Müdürü Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı, 
konuk konuşmacı olarak Dr. Zeynep Balcı ve Yrd. 
Doç. Dr. Miki Suzuki Him katıldı. Çalıştayda yurt içi 
ve yurt dışından 52 katılımcı yer aldı.

Sağlık personeli ile göçmenler arasında dil 
sorunu yaşanıyor

Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Osmanlı’dan bu yana Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin pek çok göç aldığını belirtti. 
“Türkiye Cumhuriyeti birçok milletten insanı dil, din, 
ırk ayırımı gözetmeksizin kendi topraklarına kabul 
etmiştir. Günümüze kadar Yugoslavya, Bulgaristan, 
Polonya, Bosna Hersek, Afganistan, Irak ve Suriye 
olmak üzere pek çok ülkeden göç aldık. Özellikle 
son dönemde Suriye’den aldığımız 2 milyonluk in-
san göçünün sağlık, barınma ve gıda ihtiyaçlarını 
karşılamaktayız. Göç ettikten sonra adaptasyon 
problemi yaşansa da en ciddi olarak sağlık sorunları 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sağlık personelimiz-

le göçmenler arasında dil problemi yaşanmaktadır. 
Farklı ülkeler tercüman bulundurularak bu konuya 
çözüm sağlamıştır. Çalıştayda bu konuda da bir ça-
lışma yapılacağını umuyorum.” dedi.

Göçten en çok kadınlar etkileniyor

OKTAM Müdürü Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı ise göçün 
evrensel bir olgu olarak karşımıza çıktığını söyledi. 
Ülkemizde göçün yoğun olarak yaşandığını söyle-
yen Avcı, özellikle son dönem Suriyeli göçmenlerin 
yaşadıkları sorunlara da dikkat çekti. Göçmenler 
arasında özellikle kadınların en çok etkilenen taraf 
olduğunu vurgulayan Avcı, göç sırasında öncelikli 
olarak kadınların ele alınması gerektiğinin altını çizdi. 
Avcı aynı zamanda bu çalıştaydan çıkacak sonuç-
ların sadece bilimsel araştırmalara kaynak olmakla 
kalmayıp ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da pay-
laşılacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Belçika’dan gelen 
Dr. Zeynep Balcı, Belçika’daki ikinci nesil Türk ve Fas 
kökenli göçmenlerin yaşadığı sorunları anlattı. Ay-
rıca Yrd. Doç. Dr. Miki Suzuki Him “Göç, Kadın ve 
Sağlık” başlıklı konuşmasını yaptı.

Göç, Kadın ve Sağlık

“Psikiyatrik Bozukluklarda Beslenme”nin önemi, 
düzenlenen seminerde ele alındı. Seminere 200’ün 
üzerinde doktor, diyetisyen ve diyetisyen adayı ka-
tıldı.

Toplantıda konuyla ilgili en güncel bilgiler paylaşı-
lırken katılımcılar da besin desteklerinin psikiyatrik 
bozukluklardaki önemini dinleme şansını yakaladı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Bilimleri Ana-
bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aliye Özenoğlu yaptığı 
sunumuyla Psikiyatrik Bozukluklarda Beslenme 
konusunda akıllardaki soru işaretlerine cevap aradı. 

Seminere Tamer Selçuk’un besin desteklerinin öne-
miyle ilgili sunumuyla devam edildi.

Düzenlenen etkinliğin sonunda semineri düzenleyen 
Ali Ayöz; Doç. Dr. Aliye Özenoğlu, Tamer Selçuk ve 
organizasyonda emeği geçen Dr. Atabak Farivar’a 
plaketlerini takdim etti.

Psikiyatrik Bozukluklarda 
Beslenmenin Önemi
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Veteriner Fakültesince Hayvan Deneyi Modelleri 
Okulu kapsamında yapılan “Enfeksiyon Modelleri” 
konulu kurs düzenlendi.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Hayvan Deneyi 
Modelleri Okulu çerçevesinde düzenlenen kurs; Tıp 
Fakültesi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (DEHAM), Laboratuvar Hayvanları Bilimi 
Derneği (LHBD) ile Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin (EKMUD) 
OMÜ Veterinerlik Fakültesiyle yaptığı iş birliği sonu-
cu gerçekleşti.

Türkiye’de deney hayvanları tarihçesinin çok yeni ol-
masına rağmen bu konuda önemli aşama kaydedil-
diğini belirten LHBD Yönetim Kurulu Üyesi Uzman 
Veteriner Tayfun İde, başta Veterinerlik Fakültesi De-
kanı olmak üzere faaliyette emeği geçenlere ve tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

EKMUD’un bir dönem önceki başkanlığını yapan 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, enfeksiyon hastalık-
larının hayvanlarla ilişkili olması nedeniyle dernek 
yönetimi olarak kursa yaptıkları katkıdan memnun 
olduklarını dile getirdi.

Yeni teşhis, tedavi yöntemleri ve yolları 
keşfedilmesi amaçlanıyor

Laboratuvar hayvanı kullanımının bilimsel gelişmiş-
likte bir parametre olduğuna dikkat çeken Veteriner-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, 
Türkiye’de laboratuvar hayvanı kullanımının son 10 
yılda bilimsel kimlik kazanabildiğini söyledi. Prof. 
Dr. Abdurrahman Aksoy, “Bu kursla birlikte insan 
hastalıkları hayvanlarda oluşturularak söz konu-
su hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yöntem 
ve yollar keşfetmeyi amaçlamaktayız. Türkiye’de ilk 
olma özelliği taşıyan Hayvan Deneyi Modelleri Oku-
lumuzda açtığımız bu kurs, 21 kişilik kontenjanını 
tamamen doldurmuştur.” dedi.

İki gün süren kursa Samsun, İstanbul, Kocaeli, Trab-
zon, Aydın, Afyon, Eskişehir Osmangazi Üniversite-
lerinden gelen akademisyenler katıldı.

Türkiye’de ilk…
Hayvan Deneyi Modelleri Okulu Açıldı
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Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünün dü-
zenlediği “4. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 
2015” toplandı.

Sempozyuma Rektör  Yardımcısı Prof. Dr. Şenol 
Eren, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Tapramaz, Coğrafyacılar Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Arı, Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Turoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, 4. Ulusal Jeo-
morfoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başka-
nı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Türk Coğrafya 
Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ertek, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.

Küresel Isınmayı Endişeyle İzliyoruz

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Coğrafya 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, küresel Isınma-
nın coğrafi yerleşimler üzerindeki olumsuz etkisi 
üzerinde durdu. Uzun, “Bu durum insanla mekan 
arasındaki dostluğu kurmaya ve korumaya çalışan 
coğrafya araştırmalarının önemini arttırmıştır.“ şek-
linde konuştu. Uzun, ayrıca Türkiye’de 1981 yılında 
çıkarılan kanunla üniversitelerde kürsü sisteminden 
ana bilim dalları yapılanmasına geçilmesinin coğ-
rafya eğitiminde ciddi bir yara açtığını belirtti. “Bu 
sempozyum vesilesiyle ülkemizin önde gelen jeo-
morfologları ve coğrafyacıları hazır bir araya gelmiş-
ken bu konunun tartışılması önemli olabilir.” diyerek 
coğrafya bölümlerindeki mevcut bazı ana bilim dal-
larının gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi 
önerisinde bulundu.

Bölümün İlk Sempozyumu

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Recep Tapramaz da 
söz konusu sempozyumun bölüm bünyesinde dü-
zenlenen ilk sempozyum olma özelliğine sahip ol-

duğunu hatırlatarak Üniversite ve Dekanlık olarak 
bu tür bilimsel etkinliklere her zaman destek ver-
diklerini dile getirdi. Sempozyum kapsamında diğer 
üniversitelerden yaklaşık 110 seçkin bilim insanı ve 
yurt dışından da misafirleri olduğu bilgisini aktaran 
Tapramaz “Sempozyumda 14 oturumda 81 bildiri 
sunulacak.” dedi. 

Coğrafyanın Sorunları Kurumsallaşarak 
Çözülür

Sempozyumun diğer konuşmacısı Coğrafyacılar 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Arı da bu tür sem-
pozyumların sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının  
önemi üzerinde durdu.

OMÜ’ye Teşekkür

Son olarak söz alan Jeomorfoloji Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu jeomorfoloji sempozyum-
larının kısaca tarihi perspektifini çizerek bu alanlar-
daki sorunlara değindi. Turoğlu 2008’de Çanakkale 
18 Mart Üniversitesinde yapılan “Ulusal Jeomorfo-
loji Sempozyumu”nun bir kırılma noktası olduğuna 
atıfta bulunarak “Orada belki çok etkin bilimsel tar-
tışmalar olmadı ama o sempozyumun çok önemli 
bir nosyonu vardı; jeomorfologları bir araya getirerek 
jeomorfoloji konusunda neler yapılmasına dair çok 
önemli adımlar atıldı, dahası jeomorfoloji ile ilgili bu 
tür etkinliklerin periyodik yapılması kararlaştırıldı. 
Ve geleneksel hale gelen bu sempozyumlarda her 
seferinde daha iyi şeyler yapıldı.” şeklinde konuştu. 
Bu tarz sempozyumların büyük yükleri ve zorlukla-
rı olduğuna değinen Turoğlu her anlamda bu yükün 
altına girip bu Sempozyumun hayata geçirilmesini 
temin eden ve buna imkan yaratan OMÜ Rektörlü-
ğüne ve katkısı ne olursa olsun bütün herkese te-
şekkürlerini sundu.

OMÜ’de 4.Ulusal Jeomorfoloji 
Sempozyumu Toplandı
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İletişim Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik 
Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın ka-
tılımıyla 20 Ekim Salı günü gerçekleştirildi.

Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Bölümü 
Açılacak

Toplantıda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan 
Öncel Taşkıran, 2014-2015 öğretim dönemi boyunca 
gerçekleştirilen akademik ve idari çalışmalarla ilgili 
sunum yaptı. Kurulan fotoğraf stüdyosu ve haber 
atölyesi hakkında bilgi veren Dekan Taşkıran, bu yıl 
için öğretim yılı için planlanan akademik çalışmaları 
ve bilimsel araştırma projelerini anlattı. Taşkıran, Fa-
kültenin teknik düzeyde gelişimi için Kısa Film ve IT 
Laboratuvarı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi projeleri geliş-
tirildiğini söyledi. Gelecek dönemde Yeni Medya ve 
İletişim Teknolojileri Bölümünün açılmasının planlan-
dığını belirten Taşkıran, gerekli çalışmaların tamam-
landığını belirtti.

“Bölümler Değişime Açık Olmalı”

Rektör Akan, 2016-2017 öğretim yılında açılacak 
Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri bölümünün Fa-
kültenin vizyonuna katkı sunacağını belirtti. Konuş-
masında Akan “Amerika’da üniversiteler sektörle 
entegre olmuş bir durumda. Bu da sektörel geliş-
melerin üniversiteler tarafından takip edilmesini ko-
laylaştırıyor ve hızlı çalışan bir değişim mekanizması 
ortaya çıkarıyor. Türkiye’de de akademinin bunu ba-
şarması gerek. Değişim mekanizmasını kurabilme-
miz lazım.” dedi.

İkinci öğretim programının ilçelerde eğitim hayatına 
olumlu katkısının olacağını belirten Akan, İletişim Fa-

kültesinde 2016-2017 öğretim yılı içerisinde açılması 
planlanan ikinci öğretim programına desteğini ifade 
etti.

Öğretim elemanlarının taleplerini dinleyen Rektör 
Akan bu isteklerin takip edileceğini belirtti. Akan, ko-
nuşmasını “2015-2016 öğretim yılının hayırlı olmasını 
diliyorum.” sözleriyle sonlandırdı.

Rektör Akan, Akademik kurulun ardından, İletişim 
Fakültesi uygulama alanlarında incelemelerde bu-
lundu. 

İletişim Fakültesinde Yeni Dönem
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Veteriner Fakültesinin ev sahipliğinde organize edi-
len uluslararası katılımlı “4. Ulusal Laboratuvar Hay-
vanları Bilimi Kongresi” 7-9 Ekim 2015 tarihinde top-
landı.

Kongreye Prof. Dr. Hüseyin Akan, rektör yardımcıları 
Prof. Dr. Şenol Eren ve Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Ve-
teriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Ak-
soy, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Siyami Karahan, Sağlık Bakanlığı Merkez 
Etik Kurulu üyeleri, öğretim üyeleri, davetliler ve öğ-
renciler katıldı.

Protokol konuşmalarıyla başlayan kongrede ilk ola-
rak söz alan Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Siyami Karahan dernek olarak esas 
amaçlarının hayvan deneylerinin kalitesini arttırmak 
ve deneyler sırasında hayvanların refahını korumak 
olduğunu vurguladı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Abdurrahman Aksoy ise 
“Ülkelerin gelişmişliği nasıl milli gelirle ölçülüyor ise 
bilimsel gelişmişlik de laboratuvar çalışmalarıyla öl-
çülüyor.” diyerek bu konudaki hassasiyetlerini dile 
getirdi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da konuşmasında de-
neysel çalışmaların ilk çıktığı coğrafyanın Doğu dün-
yası olduğunu belirtti. Deney bilimi konusunda iki 
durumun dikkat çekici olduğunun altını çizdi. Rektör 

Akan, bunlardan ilkinin etik meselesinin varlığı ve bu 
mesele hakkında Türkiye’de ciddi kurumların teşek-
kül ettiğini, ikinci durumun ise doğadaki beslenme 
zinciri olduğunu ifade etti. Rektör Akan, güzel bir 
kampüste çok verimli bir kongre olmasını dileyerek 
sözlerini noktaladı.

Kongrenin açılış sunumunu Atina Üniversitesinden 
Prof. Dr. Ismene Dontas yaptı. Samsun’da olmaktan 
çok memnun olduklarını belirten Dontas, Laboratu-
var Hayvanları Biliminde mevcut eğitim gereksinim-
leri hakkında katılımcıları aydınlattı.

Kongre sekreteri ve Laboratuvar Hayvanları Ana Bi-
lim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç ise yeni 
kurulan Ana Bilim Dalının bu bilimsel buluşmalarla 
ve hayvan deneyi modeli okullarıyla daha da güçlü 
olacağının altını çizdi.

4. Ulusal Laboratuvar Hayvanları 
Bilimi Kongresi

“Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Ana-
lizi” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında düzenlenen 
“Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve 
Geleceği Çalıştayı” Samsun’da gerçekleştirildi. Ça-
lıştay katılımcıları, arıcılık sektörünün temel paydaş-
ları olan örnek arıcılar, arıcı birlikleri, kamu temsilci-
leri, arı ürünleri pazarlayan firmalar ve proje ekibi ile 
arıcılık alanında çalışmaları olan bilim insanlarından 
oluştu.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, sektö-
rün üst düzey temsilcilerine projenin ön sonuçla-
rını sunarak söz konusu projenin arıcı birlikleri ve 
arı ürünleri pazarlayan firmaları kapsadığını belirtti. 
Projenin ilk çıktısının Dr. Murat Emir’in doktora tezi 
olan “Türkiye’de Arıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısı ve 
Üretim Etkinliği” konulu çalışması olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Vedat Ceyhan, proje ekibine ve proje-
ye katkı sağlayan tüm taraflara teşekkürlerini sundu.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumuna Tarım Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk ve 
Samsun Valisi İbrahim Şahin katılarak çalıştay hak-
kında bilgi aldı. Vali Şahin ve Komisyon Başkanı Ko-
nuk, sonuç raporuyla yakından ilgileneceklerini be-
lirterek projeye destek olacaklarını ifade etti.

Türkiye Arıcılığı Ne Durumda?
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen, 
Tarımsal Araştırma Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
desteklediği projelerin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Dr. Kibar Ak, TAGEM temsilcisi Hüseyin 
Akyol, proje araştırmacıları ve danışmanları, sektör 
temsilcileri ile çiftçiler hazır bulundu.

“Ülkemizde Tütün Bitkisi Tarla Atıklarının Biyoenerji 
ve Hayvan Yemi Amaçlı Kullanım İmkanlarının Araş-
tırılması” konulu projeyi, aynı zamanda proje yürütü-
cüsü olan Prof. Dr. Ali Kemal Ayan tanıttı.

Proje yürütücülüğünü Prof. Dr. Ahmet Faik Koca’nın 
yaptığı “Mısır ve Hamsi Unu ile Üretilen Glutensiz 
Ekmeklerin Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri 
ile Raf Ömrünün Uzatılması” konulu projenin tanıtı-
mını Arş. Gör. Volkan Arif Yılmaz yaptı.

Projeleri, üniversitelerin temel amaçlarından biri ola-
rak tanımlayan Rektör Yardımcısı Sevilhan Mennan, 
iki projeyi de konusu ve amacı bakımından sevindi-
rici bulduğunu söyledi. Sevilhan Mennan her iki pro-
jede emeği geçenleri tebrik ederek, OMÜ’ye yaptık-
ları katkılardan dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Tarımsal Araştırma Projeleri Tanıtıldı

Kayıtlı istihdam düzeyini yükseltmek için Türkiye 
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin (AB) iş birliği ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygula-
maya konulan “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla 
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi – 2 “ kapsamında 
Eğitim Fakültesinde konferans düzenlendi.

“Geleceğimi Güvenle Planlıyorum” başlığıyla Pa-
mukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesinden Doç. Dr. Kamil Orhan’ın sunum yaptığı 
konferansın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Yavuz Bayram yaptı.

Dekan Bayram girişimcilikle ilgili Avrupa Birliği pro-
jelerine değinerek Türkiye’nin bu projelerin paydaşı 
olarak her ülke gibi üzerine düşen mali yükümlülüğü 
karşıladığını, söz konusu proje havuzuna katkısını 
sunduğunu belirtti. Bayram bu projelerin önemi-
ne işaret ederek “Bu proje havuzundaki payımızı 
%100’ün bile üzerine çıkarma şansımız varsa bunu 

değerlendirmek vatanseverliktir, ülkeyi, memleketi, 
milleti sevmek anlamına gelir ve de aynı zamanda 
kendi işimizi de görmüş olacağız demektir.” diye ko-
nuştu.

Öğrencilere sorular yönelterek interaktif bir şekilde 
sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Kamil Orhan ise 
Samsun’u çok sevdiğini ve bu atmosferde bulun-
maktan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Kariyerini Planla, Geleceğini 
Güvenceye Al
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Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 
hemşirelik eğitiminin etkinliğini ve kalitesini arttır-
mayı amaçlayan “Hemşirelik Süreci Öğretimi Work-
shop” etkinliği düzenledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, Samsun 
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nermin Kılıç, 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen hemşire, aka-
demisyen, klinisyenler, öğretim üyeleri ve öğren-
cilerin katıldığı programda; Adıyaman Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Firdevs Erdemir, Düzce Üni-
versitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Aysel Karaca 
ve Dilek Akkuş konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Özen Kulakaç konuşmasında, modern 
hemşireliğin oluşum ve gelişim süreci, yaşanan te-
mel sorunlar hakkında bilgi verdi. Hemşirelik süreci 
öğretiminde, bilinen tekniklerin tam olarak başarılı 
olamadığını belirten Kulakaç, yeni teknikler geliştiril-
mesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nermin Kılıç, 
programın konusu olan hemşirelik süreci öğretimi-
nin, hemşireliği organize etmesi ve etkili bakımı sağ-
laması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, doğumumuz-
dan ölümümüze kadar yanımızda olan hemşirele-
rin, öğretim sürecinde doktorlar ve bilim insanları 
gibi branşlaşarak farklı alanlarda uzmanlaştıkların-
da çok daha başarılı 
olacaklarına inandı-
ğını söyledi. Şenol 
Eren,”Hemşirelerin 
branşlaşması husu-
sunu çok önemsiyo-
rum. İnşallah bunu 
başaran ilk üniver-
site biz oluruz.” di-
yerek konuşmasını 
bitirdi.

Hemşirelik Süreci Öğretimi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf 
öğrencilerinin “Siyasal İletişim” dersine konuk oldu.

Türkiye’de iletişim hak ettiği konumda değil

Dersin başlığını iletişimin toplumsal hayat içinde 
oynadığı rol üzerine oturtan Yılmaz, iletişimin sade-
ce medya sektörü olarak anlaşılmaması gerektiğini 
söyledi. Yılmaz dahası Türkiye’de iletişimin hak ettiği 
konumda olmadığını da ifade etti.

Daima doğru iletişim içinde olun

Günümüzde sosyal medyanın televizyon habercili-
ğinin önüne geçtiğini söyleyen Yılmaz; “Sosyal med-
ya televizyon haberciliğinden daha etkili hale geldi. 
Sizler bu sektörün içerisinde yer alacaksınız. Onun 
için daima doğru iletişim içerisinde olun. Çünkü her-
kesi her zaman kandıramazsınız.” dedi.

Siyasal iletişimin kent yönetimindeki önemine de 

vurgu yapan Yılmaz, “Şehirde görev alan kişiler, so-
rumluluktan kaçamaz. Siz de sorumluluk almaktan 
kaçınmayın.” şeklinde konuştu. 

Yusuf Ziya Yılmaz’dan 
Siyasal İletişim Dersi
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Sağlık Topluluğu tarafından düzenlenen “Organ Ba-
ğışı Sempozyumu” Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Topluluk Başkanı Dr. Caner Altun 
yaptı. Ardından Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk ülkemizde yaklaşık 
olarak 22 binin üzerinde böbrek, 620 civarında kalp, 
2 bin üzerinde karaciğer, 3 bin üzerinde de kornea 
nakli bekleyen hasta olduğunu belirterek organ nakli 
beklerken hayatını kaybeden hastaların olduğunu 
ifade etti.

İnsanı en mutlu eden şey başkasına yaptığı 
iyiliktir

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, 
“Gerçekten önemli bir hususun öğrencilerin oluştur-
duğu bir kurul tarafından hazırlanması takdir edilesi 
bir durum. İnsanı en mutlu eden şey başkasına yap-
tığı iyiliktir. Annenin evlatlarına yaptığı iyilik karşılık-
sızdır. Benim çocuğum yaşasın, daha güzel bir ha-

yatı olsun ister. Organ bağışının da asıl amacı budur. 
Bu farkındalığı artırabilirsek hem ülke ekonomisine 
hem de insanlara yardım edebiliriz.” dedi.

Başta 80 kişiydik şimdi 8 bin kişiyiz

Dr. Mehmet Kazak ise “İki tür nakil türü vardır. Birin-
cisi yaşayan insanlardan nakil, ikincisi ise kadavra-
dan yani ölü insandan yapılan nakildir. Hayatını kay-
beden her insandan organ nakli yapılamaz. Ancak 
beyin ölümü gerçekleşirse organ nakli yapılabilir.” 
bilgisini verdi. Yapılan etkinliklerden ve söyleşilerden 
fotoğraflar gösteren Kazak, “Başta 80 kişiydik şim-
di 8 bin kişi ile yolumuza devam ediyoruz.” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Yusuf Köksal , Organ 
Bağışı Haftası’nı 1 haftaya değil de 1 yıla yaydıklarını 
ifade etti ve çeşitli etkinliklerle insanlara organ bağı-
şının önemini anlattıklarını dile getirdi.

Akademisyenlerin sunumlarının ardından çok sayı-
da öğrenci organlarını bağışladı.

Organ Bağışı Hayat Kurtarır
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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri sektör temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Öğrenci-sektör buluşmasına Havacılık ve Uzay Bi-
limleri Fakültesi (HUBF) Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısır-
lıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet D. Şa-
hin, OMÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. İbrahim Sönmez, Meteoroloji Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Karakaş, DSİ Bölge Müdürlüğünden 
İmdat Karaman, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğün-
den Murat Asar, AFAD Bölge Müdürlüğünden Erkan 
Koparmalı, Meteoroloji Mühendisleri Odasından Fı-
rat Çukurçayır, öğrenciler, akademisyenler ve sektör 
firmalarının çalışanları katıldı.

Öğrencilerimizin mesleki farkındalığını 
arttıracağız

Toplantının açılış konuşmasını Doç. Dr. İbrahim Sön-
mez yaptı. Sönmez “Bu toplantıyı gerçekleştirme-
mizin sebebi bazı temel motivasyonlara dayanıyor. 
Bunlardan ilki öğrencilerimizin meteoroloji mühen-
disliği alanında faaliyet gösteren kurumlar ve kuru-
luşlar hakkındaki farkındalıklarını arttırmak, biz öğre-
tim üyeleri olarak da eğitim programımızın daha da 
iyileştirilmesi adına sizlerden fikir almak ve sizin gibi 
yaptığı işi seven ve sahiplenen sektör çalışanlarını 
öğrencilerimizle buluşturmaktır.” dedi.

Öğrencilerimiz tecrübelerinizden 
faydalanacaklar

Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, “Mesleğinde tecrübeli 
sektör konuklarımız meteoroloji mühendisliği nedir, 
meteoroloji mühendisi nerelerde çalışabilir, hangi 
kurumlarla ilişkileri vardır gibi sorularına cevap geti-
recekler. Tecrübelerinizden öğrencilerimizi faydalan-
dıracağız. Biz eğitmenler de mezunlarımız, öğrenci-
lerimiz daha iyi nasıl olur, sektörde daha fazla nasıl 
değer kazanırlar gibi konularda fikirlerinizi alaca-
ğız. Meteoroloji mühendisliği bir bilim dalı, hem de 
önemli de bir bilim dalı. Başka mühendislik dallarının 
da gelişmesine yol açmış bir alan. Bunları hep birlik-
te göreceğiz.” diye konuştu.

62 yıldır hasretle kardeş bekliyorduk

Prof. Dr. Ahmet D. Şahin ise İTÜ Meteoroloji Mühen-
disliği Bölümü olarak 62 yıldır bir kardeşi hasretle 
beklediklerini ifade etti. Şahin, “1953 yılında kurul-
duk ve 62 yıldır kardeş bekliyoruz. Biz heyecanla 
yeni kardeşimize, OMÜ Meteoroloji Mühendisliğine 
kucak açacağız. Tecrübelerimizi paylaşmaktan mut-
luluk duyacağız.” dedi.

Ali Karataş ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü faaliyet 
ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. 

Konuşmaların ardından verilen resepsiyonda öğren-
ciler sektör çalışanlarıyla yüz yüze sohbet etme ve 
merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Meteoroloji Öğrencileri Sektörle 
Buluştu

OMÜ’nün TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” ve “Gezici Bilim Okulu, 
Küçük Bilim İnsanı Yetiştirme” projeleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 30 öğretmen ve 130 
öğrenci, OMÜ Gözlemevi Planetaryum’ da evren hakkında bilgi aldı. Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Hü-
seyin Kalkan ve Arş. Gör. Nilay Şener yaptı.

Katılımcılar Planetaryum’ da evrene ait bilgiler edinerek teleskopla güneşin üzerindeki lekeleri gözlemlediler 
ve gece de Satürn gözlemi yaptı. 

Gözlemevinin Özel Konukları

Etkinlikler    Akademik
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
Ey

lü
l-A

ra
lık

 2
01

5
S

ay
ı 6

5

58

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Terme Meslek Yük-
sekokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, ilk ağızdan 
dilek, şikayet ve istekleri dinledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın her yıl geleneksel 
olarak gerçekleştirdiği öğrenci buluşmasının ilki Ter-
me MYO’da başladı. 500 öğrencisi ve beş bölümü 
bulunan Terme Meslek Yüksek Okulunun Konferans 
Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Akan, 
öğrencilerin dilek, şikayet ve isteklerini dinleyerek 
çözümler üretti. Rektör Akan öğrencilerden gelen 
talep üzerine ilçeler arası spor müsabakası yapılaca-
ğı sözünü verdi. Hüseyin Akan ayrıca, OMÜ Meslek 
Yüksekokullarının öğretim elemanı sayısı açısından 
oldukça zengin olduğunu belirterek, diğer üniver-
sitelerin meslek yüksekokullarında yeterli öğretim 
elemanı bulunmadığına dikkat çekti. Öğrenciliğin 
hayatın en keyifli mesleklerden biri olduğunu ifade 
eden Akan, “Omuzlarınızdaki tek yük sınıfı geçmek-
tir. Okul bitince iş bulma süreci başlayacaktır. Öğren-
ciliğinizin kıymetini bilin.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan öğrencilerle sohbetin-
de üç nasihatta bulundu. Akan, “Size ilk nasihatim 
yalan söylemeyin, ikincisi emin birisi olun, üçüncü 
olarak da yaptığınız ne iş olursa olsun işinizi ciddiye 
alın ve iyi yapın. İşinizi ciddiye alıyorsanız kendinizi 
de ciddiye alıyorsunuz demektir. Sizlere başarı, sağ-
lık ve mutluluklar dilerim.” dileyerek sözlerini bitirdi.

Rektör Akan Terme’de Öğrenciler ile 
Buluştu
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Üniversitemizin Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği iş 
birliği ile düzenlediği “II. Ulusal Çocuk Genetik Sem-
pozyumu” Atatürk ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Sempozyumun açılışına Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kap-
lan, Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Gönül Oğur, Çocuk Genetik Hastalıkları 
Derneği Başkanı Ergül Tunçbilek, akademisyenler, 
ulusal ve uluslararası olmak üzere pek çok genetik 
uzmanı katıldı.

Genetik çalışmalarda alt gruplar uzlaşmalı

Sempozyumun açılış konuşmasını sempozyum 
başkanı Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Gönül Oğur gerçekleştirdi. Oğur, “ Ül-
kemizde bu konuda yapılacak çok şey var. Bunun 
için her alt gurubun uzlaşı içinde birlikte çalışması 
gerekiyor. Bunun olacağına yürekten inanıyorum.” 
dedi.

Yeni tedavi şekilleri nelerdir 
görmüş olacağız

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği 
Başkanı Ergül Tunçbilek ise Çocuk 
Genetik Sempozyumunun getireceği 
faydalardan bahsetti. Tunçbilek ”Bu ve 
benzeri toplantılar bizi güncele getiri-
yor, değişiklikler nelerdir, bilgilerimizde 
ne kadar hızla değişiklik oluyor, lokal 
sorunlar ve sahada çalışanların so-
runları nelerdir, en önemlisi yeni teda-
vi şekilleri nelerdir gibi çeşitli sorulara 
güncel bir şekilde cevap bulmamızı 
sağlıyor.” diye konuştu.

Genetik etik ve insanı değerlerden 
uzaklaşmamalı

Genetik çalışmaların etik ve insani değerlerden 
uzaklaşmadan yapılması gerekliliğinin altını çizen 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “ Genetik çalışma-
lar bir yönüyle çok yararlı. Çünkü hastalıkları ta-
nıyoruz, çok erken teşhis edebiliyor ve o nedenle 
hastalığı düzeltme imkanlarını araştırabiliyoruz. 
Ben inanıyorum ki yakın gelecekte kanserin gene-
tik yolla tedavisi bile mümkün olabilecek. Ama öte 
yandan istemediğimiz canlıların dünyaya gelmesi-
ni engellemek ya da falan genetikten gelen can-
lıların dünyada fazlalık yapmamasını sağlamak 
adına ileride korkutucu planlamalar yapılabilir diye 
düşünüyorum. Dilerim insanoğlu etik olandan hiç 
uzaklaşmadan genetik çalışmalara bugünkü hı-
zıyla ve insanoğluna hizmet etme aşkıyla devam 
eder.” dedi.

II. Çocuk Genetik Sempozyumu

Arnavutluk Tiran Politeknik Üniversitesinden Rektör 
Jorgaq Kaçani, Chancellor Besmir Ali, Mimarlık ve 
Şehircilik Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Andrea Mall-
qari, Mimarlık ve Şehircilik Fakültesinin Dekan Yar-
dımcısı Gjergi Islami, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Men-
nan, OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya 
Oktay ve Erasmus Kurum Koordinatörü Emine Bol 
Yazıcı hazır bulundu.

Ziyarette Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Tiran Poli-
teknik Üniversitesi arasında ikili ve Erasmus anlaş-

maları, iki üniversitenin Mimarlık Fakülteleri arasında 
da protokol imzalandı.

Tiran Politeknik Üniversitesiyle
İş Birliği
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Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. 
Şengül Tural, bu yıl 5-6 Aralık tarihleri arasında 
Dubai’de düzenlenen 3. Uluslararası Tıp Çevre ve 
Biyoteknoloji Kongresi’nde (ICMEB 2015) “En iyi sö-
zel bildiri” ödülünü aldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımın gerçekleştiği, 
APCBEES’in (Asia Pacific Chemical Biological & 
Environmental Engineering Society) organizasyon-
luğunda yapılan kongrede Şengül Tural, Türkiye’den 
ödül alan tek isim oldu. Tural’a ödülü kazandıran 
“Genotoxic Effect of Antiepileptic Divg Levetirace-
tam Exposure During Pregnancy on Rat Offsprings” 
konulu çalışması oldu.

Dr. Şengül Tural’a Uluslararası Ödül

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bütüncül Bir Yak-
laşım ile Girişimcilik Eğitimi adlı proje kapsamında 
“Tecrübe Paylaşımı” programı düzenlendi.

Ziraat Fakültesi’ndeki toplantıya Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şenol Eren, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fahrettin Ulusoy, Proje Yürütücüsü Ziraat Fakül-
tesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Kürşat Demiryürek, Samsun Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Meclis Üyeleri KOSGEB uzmanları öğretim üyeleri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Girişimcilik sadece eğitimle olmuyor

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Kürşat Demir-
yürek, projenin 1601 TÜBİTAK Projesi kapsamında 
derslere destek niteliğinde oluşturulduğunu anlata-
rak günümüzde girişimciliğin en önemli özelliğinin 
bilginin yanında sahip olunan sosyal sermaye ol-
duğunu belirtti. Demiryürek “Girişimci, çevresindeki 
fırsatları görebilen, ama sadece bunları bilen değil 
bunu bir iş planına dönüştüren, organize eden, ürü-
nü pazarlayan ve bunun sonucunda da para kaza-

nan insandır. Girişimcilik sadece eğitimle olmuyor. 
Bunun yanında mutlaka network oluşturulması 
gerekiyor. Yani sosyal medyayı kullanmaktır. Kısaca 
projemizin amacı; üniversite içerisinde girişimcilik 
ekosistemini oluşturmaktır.” dedi.

Girişimci, artı değer kazandırandır

Girişimciliğin çok yeni bir kavram olduğunu dile ge-
tiren Prof. Dr. Şenol Eren, bir girişimcide olması ge-
reken özellikleri saydı. Eren “İyi bir girişimci olmak 
için okumanın yanı sıra bilgili, yetenekli ve cesaretli 
olmak gerekir. Girişimci aslında yönetici değildir, 
girişimci artı değer kazandırandır.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Ardından Fahrettin Ulusoy, hayatından kesitleri ele 
alıp öğrencilere iş hayatını anlattı. Öğrencilere sev-
dikleri işleri yapmasını ve hayata pozitif bakmaları 
gerektiğini öneren Ulusoy, iş hayatında güvenilir ol-
manın en büyük sermaye olduğunu aktardı.

Girişimcilik Eğitimi ve Tecrübe 
Paylaşımı
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Veteriner Fakültesi, 1. sınıf öğrencileri için “3. Beyaz 
Önlük Takdim Töreni” düzenledi.

90 öğrenciye önlüklerinin takdim edildiği törene; 
Rektör  Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve 
Prof. Dr Sevilhan Mennan, Veteriner Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, Samsun-Sinop 
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetin, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Veteriner Fakültesine verdiği maddi ve manevi des-
tekten dolayı teşekkür belgesi sunulan Samsun-
Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut 
Çetin kısa bir konuşma yaptı. Çetin, ülkemizde 173 
yıldır veteriner hekimlik eğitimi verildiğini ifade ettiği 

konuşmasında, veteriner hekimlik mesleğinin insan, 
hayvan ve çevre sağlığı, hayvan hakları ve refahı gibi 
konularda ülke ve dünya geleceğinde doğrudan rolü 
olduğunu söyledi.

En iyi veteriner fakültelerinden biriyiz

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman 
Aksoy konuşmasında, 2015 yılının Fakülte için ol-
dukça verimli geçtiğini belirterek yapılan faaliyet-
ler hakkında bilgi verdi. Bu faaliyetler sonucunda 
Türkiye’nin en iyi veteriner fakültelerinden biri olduk-
larını söyledi.

Genç Veterinerler Beyaz Önlük Giydi

Beş yıl sonra uluslararası sahada görmek 
istiyoruz

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Şahin konuş-
masında öğrencilere seslenerek beş yıl sürecek ağır, 
yorucu eğitim hayatının ardından onlardan beklen-
tilerinin donanımlarını arttırmaları olduğunu söyledi. 
Şahin, “Beş yıl sonra buradan iyi dil bilen hekimler 
olarak çıktığınızda, uluslararası sahada varlığımızı 
görmek istiyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından önlük töreni, geçen yıl Vete-
riner Fakültesini birincilikle bitiren Nilüfer Kuruca’nın 
Fakülteye birinci sırada yerleşen Rüveyda Dinç’e 
beyaz önlüğünü vermesiyle başladı.
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Avrupa ülkelerinde uygulanan açık alanda eğitim 
projelerinin bir benzeri de Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinin katkılarıyla Samsun’da hayata geçirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü 
ortaklığıyla Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen “Tabiatta Ders Var” projesinin ilk der-
si Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yapıldı. Derse 
Samsun ilçelerinden belirlenen 28 ortaokuldan öğ-
renciler, öğretmenler ve öğretmen adayları katıldı.

Öğrencileri ders gördükleri alanda ziyaret eden 
Samsun Valisi İbrahim Şahin ile Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü 
Aytekin Girgin ve OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali 
Kemal Ayan’dan proje hakkında bilgi aldı. Şahin, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok eğitim 
metodunun denendiğini, bunlardan birinin de sınıf 
dışı eğitimler olduğunu anlattı. Bu eğitim metodunun 
dünyada kabul görmeye başladığını belirten Şahin, 
söz konusu projeyle çocukların doğa ve tabiat sever 
bireyler olmasının hedeflendiğini söyledi. “Tabiatta 
Ders Var Projesi” ile öğrencilerin bir taraftan derslerini 
öğrendiğini, diğer taraftan doğal ortamda mutlu ol-
duklarını vurgulayan Şahin, “Üşüyerek soğuğu, terle-
yerek sıcağı görecekler. Bu tabiatın içerisinde Allah’ın 
yarattığı güzel nimetleri görecekler.” dedi.

Projeyle 672 Öğrenci Tabiatta Ders Alacak

İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin “Çocuklarımızın hayat döngüsü üzerinde bilgi sahibi olmasını hedefli-
yoruz. Projeyle 1 yıl boyunca 28 okuldan 672 öğrenci, 48 öğretmen ve 48 öğretmen adayına tabiatta ders 
verilecek. İlk dönem 19 Kasım’da sona ererken, ikinci dönem Nisan ayında başlayacak ve Mayıs ayının 
sonuna kadar devam edecek.

Tabiatta Ders Var
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Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, OMÜ Vakfı 
Kolejinin öğrencilerine orkestrayı oluşturan enstrümanları 
tanıtarak mini bir konser verdi.

Öğrencileri ile buluşan Samsun Devlet Opera ve Balesi Or-
kestra sanatçıları, minik öğrencilere enstrümanların çalış-
ma düzenlerini bire bir göstererek anlattı ve ardından çeşitli 
eserlerden oluşan mini bir konser verdi.

Opera Zamanı

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Tomak’ın hazırladığı “Dördüncü Kişisel Afiş Tasarımları 
Sergisi”, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Afiş sanat kaygısının ağırlıklı olarak yaşandığı ürünlerdir”

Serginin açılış töreninde konuşan Doç. Dr. Ali Tomak, afiş tasarımlarının içeriği hakkında katılımcıları bilgilen-
dirdi. Afişin, halka açık kamusal veya kapalı alanlarda sosyal, kültürel ve ticari içerikli duyurular için işlevsel, 
özgün ve estetik olarak tasarlanan etkili bir görsel iletişim formu olduğunu söyleyen Ali Tomak, afiş tasarım-
larında sanat kaygısının ağırlıklı olarak yaşandığına dikkat çekti.

Afiş Tasarımları Sergisi

Etkinlikler    Kültür / Sanat
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
Ey

lü
l-A

ra
lık

 2
01

5
S

ay
ı 6

5

64

“Dr. Bilge’nin Çocukları” Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sergi Salonunda sanatseverle buluştu.

SAMFAD’ın (Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği) geç-
tiğimiz aylarda kaybettiğimiz çocuk hekimi Bilge 
Başgül Pişkin anısına düzenlediği serginin açılışında 
konuşan Başkan Abdullah Sezgin; “Sergiyi geçtiği-
miz Temmuz ayında hayatını kaybeden üyelerimiz-
den Bilge Başgül Pişkin anısına düzenledik. Kendisi-
nin çocuk hekimi olması nedeni ile sergimizin çocuk 
fotoğraflarından oluşmasını kararlaştırdık. Sergi 37 
üyemizin birer fotoğrafından oluşuyor.” dedi. 

Dr. Bilge’nin Çocukları

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu öğ-
rencilerinin kurduğu müzik grubu ilk konserini ken-
di okulunda verdi. Çarşamba Ticaret Borsası MYO 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser için iki 
aydır hazırlanan grup üyeleri heyecanlarını, arka-
daşlarının yoğun ilgisi ve alkışlarıyla attı. Grubun 
popüler şarkılar ve türkülerden oluşan repertuvarı 
gençler tarafından tam puan aldı.

İlk konserini veren ÇTBMYO müzik grubu 4 erkek, 
4 de kızdan oluşuyor. Kısa süre önce kurulmasına 
karşın Çarşamba’da heyecan uyandıran grup, İleti-

şim Fakültesi öğrencilerinin buluşmasına da davet 
edildi ve gençlerin büyük beğenisini kazandı.

Öğr. Gör. Mürsel Kan ile Öğr. Gör. Azize Çelenli 
Başaran’ın girişimleri, MYO Müdürü Yrd. Doç. Ömer 
Çakın, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hakan Can Al-
tunay, Turgay Yavuzarslan’ın destekleriyle kurulan 
grubun başarısı yetenekli öğrencilere de örnek 
oldu. Derslerinin dışında farklı alanlarda becerilerini 
göstermek isteyen okul gençleri, yeni etkinlikler için 
çalışmaya başladı. 

Gençler Arkadaşlarıyla Coştu



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
5

S
ay

ı 6
5

67

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğ-
rencileri, okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak şiddet 
olaylarının önlenmesine katkıda bulunmak ve kitap 
okumaya dikkat çekmek amacıyla “Okuma Etkinli-
ği” düzenledi.

Etkinlikte, öğrencilerin hazırlamış olduğu “Yaşasın 
Kitap, Yaşasın Türkçe”, “Kitap Aklın İlacıdır”, “Kitap 
Kalbin Aynasıdır”, “Yasalar Ölür Kitaplar Kalır”, “Ki-
tapsız İnsan Kurumuş Ağaç” yazılı pankartlar dikkat 
çekti.

“Kitap okumanın her türlü şiddeti 
sonlandıracağına inanıyoruz”

Okuma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, “Bu, şimdiye kadar gerçekleş-
tirdiğimiz okuma ile ilgili olan 4. etkinliğimiz. İlk et-
kinliğimiz; “Okumaya Zamanım Var”, ikinci etkinliği-
miz; “Okumaya Mekânım Var”, üçüncü etkinliğimiz; 
“Okuma Eylemi” başlıklarını taşıyordu. Bu seneki 

etkinliğimizin başlığını ise “Okuma Şenliği” olarak 
düşündük. Tüm bu etkinlikleri gerçekleştirmekteki 
tek amacımız, okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak 
günümüzde hızla artan her türlü şiddet olayının hiç 
yaşanmamasına katkıda bulunmak ve kitaba dikkat 
çekmektir.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın konuşmasının ardından 
Âşık Ozan Obalı da içinde okumanın vurgulandığı 
çeşitli türküleri ve deyişleri öğrencilerle beraber söy-
ledi.

Okuma Şenliği

Müzik öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden olu-
şan karma koro, 2015 yılına verdikleri klasik müzik 
konseriyle veda etti.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Karma Korosunun Şef 
Yrd. Doç. Dr. Sonat Coşkuner yönetiminde verdiği 
konsere öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Koro; 
Bach, Marenzio, Giardini, Graham ve Coleman’dan 
eserler icra ederken, iki de Kıbrıs türküsü seslendir-
di. Solo ve koro performanslarının sergilendiği kon-
ser seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Müzik Öğretmenleri 2015’e Klasik 
Müzikle Veda Etti
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Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3.sınıf öğ-
rencileri tarafından “Eskimeyen Mısralar” konulu şiir 
dinletisi düzenlendi.

Dinletiye; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Şenol Eren, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yavuz Bayram, öğretim elemanları, öğrenci-
ler ve davetliler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın Kumru adlı şiiri ile 
başlayan dinletide, Türk Edebiyatının önemli temsil-
cilerine ait 16 şiir seslendirildi.

Şiir dinletisinin ardından Rektör Akan yaptığı konuş-
mada, “Eğitimin yoğunluğu arasında böyle estetik 
unsurlar, güzellikler gerekiyor. Şiirin şu yanı var: Öm-
rünüzde, zihninizde ve bilinçaltında olanları kendini-
ze bile ifade edemezken en kalabalık caddelere su-
nuyorsunuz. Şiirleri okurken o kişinin bilinçaltını da, 
gönlünü de görürsünüz yani çok büyük bir cesaret. 
O yüzden tüm şairleri kutluyorum. Gençlerimizi de 
bu performansları için tebrik ederim.” dedi.

Eskimeyen Mısralar Dile Geldi

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölü-
mü Öğretim Görevlisi Pınar Beşevli Solmaz ve 
öğrencilerinin hazırladığı piyona dinletisi Güzel 
Sanatlar Konser Salonunda yapıldı. Çok sayıda 
öğrenci, akademisyen ve velinin katıldığı dinleti, 
Fakültenin 2015 yılında gerçekleştirdiği son et-
kinlik oldu.

Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin farklı 
bestecilerden parçalar çaldığı dinletinin bir şar-
kısını da Pınar Beşevli Solmaz ve 2. sınıf öğren-
cisi Zeynep Semiz beraber çaldı. Dinletinin son 
parçasında Solmaz’ın piyanosuna, solfej öğren-
cileri şarkılarıyla eşlik etti.

Dinletiye Samsun 19 Mayıs Devlet Konserva-
tuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut’un söylediği şarkı 
damgasını vurdu. Öğrencilerden oluşan orkest-
ranın çaldığı Frank Sinatra’nın “My Way” şarkı-
sını söyleyen Özgü Bulut, dinleyenlerden büyük 
alkış aldı.

Müzik Öğretmenliğinden Piyano 
Dinletisi
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Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünün ilk mezunlarından olan dünyaca ünlü şef Şevki Faruk Kanca’nın 
kurucuları arasında yer aldığı New York merkezli International Youth Philharmonic Orchestra, ABD’nin çeşitli 
şehirlerinde konserler düzenledi.

Üçü Türkiye’den olmak üzere 72 ülkenin en 
iyi müzisyenlerinden seçilen 100 kişilik or-
kestra, Şevki Faruk Kanca’nın genel müzik 
yönetmenliği görevini üstlendiği 25 günlük 
bir program oluşturdu. Müzik atölye çalış-
malarının da yapıldığı program süresince or-
kestra, toplam yedi konser verdi. Konserlerin 
dördü açık havada, üçü dünyanın en prestijli 
salonlarında verildi. Katılımın yoğun olduğu 
konserler de Öğr. Gör. Ömer Kanca’da prog-
rama etnik çalgılar eğitmeni olarak katıldı. 

OMÜ’nün New York’taki Gururu

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 4. Sınıf 
öğrencileri “Tiyatro ve Drama Dersi” kap-
samında tiyatro oyunları sergiledi.

Eğitim Fakültesi Tiyatro Salonunda ser-
gilenen “Göğe Üç Elma Çıkacak”, “Bir 
Garip Mektep” ve “Kuvâ-yi Milliye” adlı 
oyunlarda öğrenciler üstün oyunculukları 
ile göz doldurdu. 

“Bir Garip Mektep”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi 
öğretim elemanlarının ortaklığıyla düzenlenen “Yeni 
Yıl Konseri” Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Merkezinde müzikseverlerle buluştu. Klasik müzik-
severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin izleyicileri 
arasında Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan da vardı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD ve Gire-
sun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Eğitim 
Fakültesi Müzik Eğitimi ABD öğretim elemanların-
dan oluşan konserde Mozart’tan Bach’a Klasik Batı 
müziği eserleri icra edildi. Konser Hafız Sadettin 
Kaynak’ın Hüseyni makamındaki “Keklik dağlar-
da Çağılar” ile İtalyan Besteci Ernosto de Curtis’in 
“Torna a Surriento” adlı eserleri ile başladı. Bunun 

yanı sıra Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov’un Arşın 
Mal Alan Opereti’nden “Gülçehre’nin Nalesi” adlı 
eseri de müzikseverlere hitap etti. Yine bir Azeri eser 
olan “Bayati Şıraz” mugamı (Azerbaycan halk mü-
ziği) Giresun Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Meyser 
Kaya’nın “tar”ı (telli bir çalgı) ile hayat buldu.

Türk kültürüne ait halk ezgilerine müzikseverlerin za-
man zaman alkışlarıyla tempo tutuğu konser renkli 
anlara da sahne oldu. İki üniversitesinden tenor, ba-
riton ve sopranoların güçlü sesleriyle hayat verdiği 
konserde flütte Seyhan Bulut, kemanda Armağan 
Erman ve İlayda Dubaz, viyolada Y. Alper Varış, piya-
noda Olga Hasanoğlu, üçgen zil – trampette ise M. 
Özgü Bulut görev aldı.

Üniversitelerden Ortak Yeni Yıl 
Konseri

Konserin ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
sanatçılara teşekkür belgelerini takdim ederek ken-
dileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Etkinlikler    Öğrenci Toplulukları

O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
5

S
ay

ı 6
5

71

Gazeteci - yazar Ahmet Taşgetiren, “Türkiye ve 
Orta Doğu” konulu söyleşiyle Üniversitemize ko-
nuk oldu. 

Tasavvufi Düşünce ve Millî Kanaat Topluluğu-
nun daveti üzerine Samsun’a gelen Ahmet 
Taşgetiren, Suriye sorunu, Rusya krizi ve gün-
deme dair pek çok konuda düşüncelerini pay-
laştı. Orta Doğu’daki gelişmelerin Türkiye’yi 
yakından ilgilendirdiğini ifade eden Taşgetiren, 
Türkiye’nin Orta Doğu’da var olması gerektiğini 
söyledi. Suriye’nin çağırmasıyla Rusya’nın Orta 
Doğu’ya geldiğini ifade eden Taşgetiren, Rusya 
ile Amerika’nın Suriye’de iş birliği yaptığını belirtti. 

Bir Süre Sonra PYD Türkiye’de Doğurur

Türkiye’nin bölgede güçlü olması gerektiğini belirten Taşgetiren, “Suriye’ye de Esad’dan sonra muhtemelen 
Sisi gibi birini getirecekler. Burası stratejik bir coğrafyadır. Orta Doğu bataklıktır, biz burayla ilgilenmeyelim 
deme lüksümüz yok. Suriye’de PYD’yi üretecekler. Kobani, Türkiye’nin öteki yakası. Kobani PYD’nin kontrolü 
altında. Bir süre sonra bu oluşum Türkiye’de doğurur. Burada kantonlaşma tehlikesi oluşur. Yani bizim buray-
la ilgilenmeme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz.” şeklinde konuştu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sinan Canan, “Değişen Beynim” ko-
nulu konferans için Kritik ve Analitik Düşünce Toplu-
luğunun davetlisi olarak Üniversitemize geldi.

Amacının beyni anlatmak, beynin reklamını yapmak 
ve herkesin kendi üzerine oturup düşünmesine ve-
sile olmak olduğunu söyleyen Sinan Canan, “Ne ka-
dar muhteşem olduğumuzu anlar ve onun üzerine 
düşünürsek, hayatımızı o kadar güzel yaşayacağı-
mıza inancım var. Şimdiye kadar yaptığımız şeyler-

den aldığımız geri bildirimler de bunun gerçekten 
işe yaradığını gösteriyor.” dedi. Canan, kendi haya-
tından örnekler vererek sürdürdüğü konuşmasına, 
beynin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını anlatarak 
devam etti.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kap-
lan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrah-
man Aksoy, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Değişen Beynim

Ahmet Taşgetiren Orta Doğu’yu 
Anlattı
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Samsun 19 Mayıs Devlet Konservatuvarı Gele-
neksel Türk Müziği Bölümü, “Cumhuriyet Dönemi 
Besteleri” temasıyla verdiği konseriyle dinleyicilere 
unutulmaz bir akşam yaşattı. Solistliğini OMÜ Dev-
let Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünden Doç. Dr. 
Serhat Yener’in yaptığı konserde Türk Sanat Müziği-
nin seçkin eserleri dinleyicilerle buluştu. Yener, ses-
lendirdiği eserlerle dinleyicilerin gönüllerini fethetti.

OMÜ Sahnesi’nde gerçekleştirilen konsere Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, dekanlar, öğretim üyeleri, öğ-
renciler ve müzikseverler katıldı. Kübra Karadeniz’in 
sunuculuğunu üstlendiği konserde Serhat Yener’in 

yönetiminde sahne alan öğrenci korosu da perfor-
manslarıyla göz doldurdu. Solist Doç. Dr. Serhat 
Yener, Yrd. Doç. Dr. Hülya Uzun ve vokalde konser-
vatuvar öğrencileri Bahar Çalık, Berre Çakır, Sevdem 
Kondakçı, Mustafa Gedikli, Faik Kayış ve Ömer Fa-
ruk Şentürk; Alaaddin Yavaşça’dan Zeki Müren’e, 
Yıldırım Gürses’ten Saadettin Kaynak’a Türk Sanat 
Müziği üstatlarının unutulmaz parçalarını seslendirdi.

Konserin sonunda Rektör Hüseyin Akan, başta Ser-
hat Yener ve Hülya Uzun olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ederek kendilerine çiçek takdim 
etti.

Unutulmaz Konser!
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Satranç Topluluğu, Yaşam Merkezinde Cumhuriyet 
Kupası Satranç Turnuvası düzenledi.

31 kişinin katıldığı turnuvada, en yüksek puanı ala-
rak dereceye giren ilk üç kişiye ödül olarak kupa 
verildi. Turnuvanın birincisi aldığı beş buçuk puanla 
Mehmet Latif Tüm olurken, ikinci Yusuf Kemal Eren, 
üçüncü ise Ufuk Yılmaz oldu. Kazananlara ödüllerini 
Prof. Dr. Taner Özbenli verdi.

Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası

Akademik Koordinasyon Topluluğu, Öğrenci Konse-
yi ve İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliğinin katkı-
larıyla düzenlenen “İslamofobi ve Cihad” adlı panel 
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi. 

Panele, Üniversite hocalarından Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Kara, Doç. Dr. İbrahim Turan, Yrd. Doç. Dr. Ab-
durrahman Okuyan, öğretim görevlileri ve çok sayı-
da öğrenci katıldı.

Dini öğrenmeden cihad olmaz 

Panelin konuşmacılarından Abdurrahman Okuyan, 
sözlerine cihadın tanımını yaparak başladı. Okuyan, 
“Cihad deyince aklımıza toplum olarak ilk gelen 
Müslümanların savaş yapmasıdır. Oysa cihad keli-
mesinin kökü “cehd”ten gelir. Sözlüklerdeki ortak 
anlamı; güç, dayanak, çalışmak, çabalamak, bir işi 
başarmak için elinden geleni yapmak, mücadele 
etmek demektir. Dolayısıyla cihad kavramını sade-
ce Müslümanların savaşması anlamıyla sınırlandır-
mak doğru değildir. Bir de literatürdeki anlamı vardır. 
Buna göre cihad dini emirleri öğrenip ona göre ya-
şamak ve başkalarına öğretmektir. Dini öğrenmeden 
cihad olmaz ve en önemlisi; insanın kendi nefsi ile 

olan cihadıdır.” dedi ve son olarak Hz. Peygamberin 
cihad ile ilgili Hadis-i Şeriflerini dinleyicilerle paylaştı.

İslamofobiyle ilgili tarihsel önyargı var

Sözü devralan İbrahim Turan da “İslamofobi, İslam 
hakkında gerçek dışı kaygılar ve yersiz korkuları ifa-
de eder. Bu artık bireyin günlük yaşantısını etkiler 
hâle gelirse psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.” dedi. 
Turan, 5 temel faktör etrafında İslamofobinin neden-
lerini açıkladı. Öncelikle İslam hakkında tarihsel bir 
ön yargının oluşması, kültürel farklılıkların meydana 
gelmesi, demografik yapıda değişimler, ekonomik, 
siyasi – politik faktörler ve medyanın etkisinin İsla-
mofobinin oluşmasına neden olduğunu söyleyen 
Turan, konuşmasını sonlandırdı.

Panel, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardın-
dan sona erdi.

İslamofobi ve Cihad 
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Mavi Marmara Konuşuldu
İlahiyat Fakültesinde Düzenlenen Toplantıda Mavi 
Marmara Saldırısı Konuşuldu. 

“Mavi Marmara’nın Özgür Kudüs Yürüyüşü“ konu-
lu söyleşide konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Ali 
Sarıalioğlu ve Nejdet Güneysu, İnsani Yardım Vakfı-
nın Organizasyonu İle İsrail ablukasındaki Gazze’ye 
yardım götürmek için bir grup gemi ile yola çıkan ve 
31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye yakın uluslarara-
sı sularda İsrail Ordusunun gemiye asker çıkarması 
üzerine 10 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insa-
nın yaralandığı Mavi Marmara Gemisinde yaşanan-
lar hakkında duygularını paylaştı.

Mavi Marmara Uluslararası Bir Organizasyondu

Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Yılmaz, Mavi 
Marmara saldırısı hakkındaki tüm detayları ve dü-
şüncelerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmasında 
Mavi Marmara’nın sadece Türkiye’nin gerçekleştir-
diği bir oluşum olmadığının altını çizdi. Yılmaz, “As-
lında Mavi Marmara’nın öne çıktığı proje özgürlük 
filosu ismi ile altı organizatör kuruluşun içinde oldu-
ğu Avrupa’dan katılımcılarının da dâhil olduğu bir or-
ganizasyondu. Yani uluslararası bir organizasyondu. 
Mavi Marmara sadece bizim yaptığımız bir çalışma 
değildi. Dünyanın 37 ülkesinden katılımcının içinde 
olduğu bir çalışmaydı. Mavi Aarmara gemisinde 37 
ülkenin vatandaşı vardı. Her ülkeden, her dinden ve 
inançtan insan vardı.” dedi.

Mavi Marmara Dünyanın Vicdan Hareketidir

Yılmaz, “Mavi Marmara insanlığın vicdan hareketidir 
ve insanlık adına bir değerdir. Müslümanlar adına bir 
değerdir ve Türkiye için bir değerdir. Mavi Marmara 
dünyanın vicdan hareketidir. Mavi Marmara üzerine 
basarak söylüyorum, sivil bir çalışmaydı ve siyasi bir 

tarafı yoktu. Mavi Marmara olayında tüm dünya aya-
ğa kalktı, Türkiye’de ayağa kalktı. Çünkü bu sivil bir 
çalışmaydı; ama biz bir orduyla vurulduk ve ulusla-
rarası sularda vurulduk.” diye konuştu.

Söyleşinin dinleyicileri arasında Canik Belediye Baş-
kanı Osman Genç, Eğitim Bir-Sen Samsun Şube 
Başkanı Nejdet Güneysu, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci yer aldı. 

Şiirlerle Gençlik ve Kahramanlık 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dünyası Araştır-
maları Topluluğu, “Gençlik ve Kahramanlık” konulu 
şiir dinletisi düzenledi. Mühendislik Fakültesi Konfe-
rans Salonundaki dinletiye davetliler, öğretim üyeleri 
ve öğrencilerden yoğun bir katılım oldu.

Topluluk üyelerinden oluşan üniversite öğrencileri, 
gençlik ve kahramanlık temasını işleyen 10 şiir oku-
du. Ayrıca bağlama eşliğinde 4 de türkü seslendirdi.
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Kızılırmak Deltası Artık Daha Temiz

Kuşlar Nasıl Sayılır?
Ornitoloji (Kuş bilimi) Araştırma Merkezi ve Kuş Göz-
lem Topluluğunun öncülüğünde organize edilen “Kış 
Ortası Su Kuşu Sayımı Eğitimi” yapıldı. 

Kızılırmak Deltası’nda gerçekleştirilecek KOSKS 
(Kış Ortası Su Kuşu Sayımı) için hazırlık mahiye-
tinde olan eğitime Ornitoloji Merkezi Yönetim Ku-
rulundan Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, yüksek 
lisans öğrencisi Ömral Ünsal Özkoç, kuş gözlemcisi 
Nizamettin Yavuz, Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Kızılırmak Deltası’nda yeni keşfedilen noktalar 
var

Genel olarak neden KOSKS yapıyoruz? KOSKS na-
sıl yapılır? KOSKS sayım teknikleri ve su kuşu ta-
nımlama alt başlıklarıyla verilen eğitimde Yrd. Doç. 
Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, çok nadir kuş türlerinin hiç 

beklenmeyen yerlerde barınabileceğine dikkat çe-
kerek Kızılırmak Deltası’nda da yeni keşfedilen nok-
talar olduğu vurguladı.

Kaçar kaçar sayarız?

“Kaçar kaçar sayarız?” diyen Kuş gözlemcisi Niza-
mettin Yavuz ise su kuşu sayım tekniklerinin tüyo ve 
inceliklerini öğrencilerle paylaştı. 

Üniversitemizde faaliyet gösteren Kuş Gözlem 
Topluluğu, Gönüllü Eğitimciler Topluluğu ve Hay-
van Dostları Topluluğu, Tıp Öğrencileri Birliğiyle iş 
birliği yaparak 12 Aralık Cumartesi günü Kızılırmak 
Deltası’nda bulunan Fener ile Boytar Kanalı arasın-
daki sekiz kilometrelik sahili temizledi. Toplam 120 
öğrencinin katıldığı etkinlikte, yaban hayatını olum-
suz etkileyen, canlıların ölümüne neden olan plastik 
torbalar, ilaç kutuları, metal, cam şişe gibi pek çok 
atık toplandı. 200 torbadan fazla atığın toplanmasıy-
la temizlenen alan, gerçek sahibi olan kuşlar, meme-
liler ve sürüngenlere bırakıldı.

Kızılırmak Deltası, uluslararası öneme sahip bir su-
lak alan olup Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası, Doğal Sit Alanı gibi pek çok koruma statü-
süne sahip. Alanda yaklaşık 470 çeşit bitki türü ile 
352 çeşit kuş türü tanımlanmış durumda.
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İktisat ve Siyaset Topluluğu “Anadolu’nun Sesleri ve 
Saklı Hikayeleri” adlı etkinlik düzenledi.

Programa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ebul Muhsin Doğan, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı. 

Etkinlikte Türkiye’nin yedi farklı bölgesi ile Rumeli’den 
seçilen türküler söylendi ve o türkülerin hikayeleri de 
öğrenciler tarafından canlandırıldı. Etkinlikte rol alan 
öğrencilerden oluşan koro, seyircilerin de katılımıyla 
hareketli dört türküyle programı bitirdi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan 
öğrenci toplulukları, kendilerini tanıtmak üzere Ya-
şam Merkezinde stant açtı.

Sene boyunca konferans, sempozyum, panel, ser-
gi, konser ve gösteri gibi bilimsel, kültürel, sanatsal 
ile sportif etkinlikler düzenleyen Öğrenci Toplulukla-
rı 2-6 Kasım Öğrenci Toplulukları Haftası nedeniyle 
kurulan stantlarda öğrencilere kulüpleri hakkında 
bilgi verirken onlardan gelen soruları cevapladı.

İlk günden stantlardaki yerini alan Çevre Topluluğu, 
Halk Oyunları Topluluğu, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, IEEE Topluluğu, Briç 
Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Dağcılık 
ve Kış Sporları Arama Kurtarma Kulübü, Bisiklet 
Topluluğu ve Türk Sanat Müziği Topluluğu öğrenci-
lerden yoğun ilgi gördü. 

Topluluk stantlarının ziyaretçilerinden biri de Rektör 
Yardımcısı Sevilhan Mennan’dı. Prof. Mennan, stant-
ları gezdi, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Müzik performansları, halk oyunları başta olmak 
üzere gün boyunca birbirinden etkileyici etkinliklerin 
sergilendiği tanıtım günleri 4 Kasım’a kadar Kuru-
pelit Yerleşkesinde devam etti. Etkinlikler 5 Kasım 
Perşembe günü ise Güzel Sanatlar Kampüsünde 
öğrencilerle buluştu. 

Anadolu’nun Sesleri ve Saklı 
Hikayeleri

Öğrenci Topluluklarıyla Buluştuk
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Hasan Özdemir:
Engellilerin Önündeki Engelleri 
Teknoloji ile Kaldıracağız

Yazar Yusuf Kaplan,  
Çağın Değerlerini Sorguladı

Microsoft Türkiye’nin görme engelli program geliş-
tirme uzmanı Hasan Özdemir, “Hayata Farklılıkla-
rıyla Bakmak” konulu konferans için Üniversitemi-
ze geldi.

Konferansın açılış konuşmasını Sosyal Yaşamı Des-
tekleme Topluluğu Başkanı Tayfur Aslan yaptı. Tayfur 
Aslan, engellilerin de toplumun bir parçası olduğunu 
vurguladığı konuşmasında, “Bu konferans bizim de 
hayatın farklı alanlarında ne kadar etkili olduğumuzu 
göstermemiz açısından önemli.” dedi.

Tüm engellilerin önündeki engelleri teknoloji ile 
kaldıracağız

18 yıldır program yazdığını, altı yıldır da Microsoft’ta 
çalıştığını belirten Hasan Özdemir, bulunduğu top-
lumda engelinden dolayı önemsenmediği için bütün 
çocukluğu ve gençliğinin mücadele ile geçtiğini söy-
leyerek insana yapılan yatırımın öneminden bahsetti.

Microsoft’taki konumu ve sivil toplum çalışmala-
rı dolayısıyla kendisinin ve engelsiz erişime gönül 
vermiş insanların ortak bir amacı olduğunu ifade 
eden Hasan Özdemir, “Bizim vizyonumuz net. Tüm 
engellilerin; eğitim, sosyal yaşam ve iş hayatlarının 
önündeki engelleri teknoloji ile dönüştürmek ve kal-
dırmak. Bunu denedik, yaptık ve gördük ki bunun 
bir numaralı sigortası benim. Şu an ben iyi bir eğitim 
aldıysam, gayet sosyal bir insansam ve Microsoft 
seviyesinde yazılım geliştiriyorsam, başka bir engelli 
de bunları yapabilir.” diye konuştu.

“Topluma duyarlı engelli, engelliye duyarlı 
toplum”

Eğitimde, sosyal yaşamda ve iş hayatında başarılı 
rol modellerinin olması gerektiğine dikkat çeken Öz-
demir, engellilerin bu üç alanda sorunlarının çözül-
mesi durumunda topluma duyarlı engelli, engelliye 
duyarlı toplumun oluşacağını özellikle belirtti.

Değerler Eğitimi Topluluğu, yazar ve gazeteci Yusuf 
Kaplan’ı ağırladı. Kaplan, “Çağrısı Çağını Kuracak 
bir Gençlik” başlıklı konuşmasını İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirdi. Konferansa 
Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Yeni Şafak Gazetesi’nde köşesi de bulunan Yusuf 
Kaplan çağımızın değerleri üzerine yaptığı gözlem-
lerini ve fikirlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikler    Öğrenci Toplulukları
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Tarihsel Geçmişimize Coğrafi
Bir Bakış
Tarih Topluluğu tarafından düzenlenen “Tarihsel Geç-
mişimize Coğrafi Bir Bakış; Osmanlı Niçin Batı’ya 
Gitti?” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansı, Tarih Topluluğunun danışmanlığını yürü-
ten Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın başkanlığında 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yıl-
maz verdi. 

Osmanlı genişlemek için neden Batıyı hedef 
aldı?

“Osmanlı genişlemek için niçin Doğu’yu değil de 
daha çok Batı’yı hedef aldı?” sorusuna cevap ara-
yan Yılmaz, “Coğrafya prensipleri içinde incelediği-
mizde birçok sebep sayabiliriz; dünya hâkimiyeti, 
i’lâ-yı kelimetullah (İslam’ı yayma), Batı’nın zenginlik-
lerini ele geçirme başlıca sebeplerdir.” diye konuştu.

Yılmaz, “Sanayi Devrimi öncesinde ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yükselme dönemine rast gelen 

tarihlerde dünyanın başlıca gelir kaynakları ticaret 
ve tarımdı… İmparatorluğun bu bilinçle, güneyde 
Yemen’den, kuzeyde Kırım’a kadar olan sahayı ege-
menliği altına alarak doğu-batı yönlü İpek ve Baha-
rat yollarını kontrol altına almıştı. 

Sanayi Devrimi ile Batı büyük bir üstünlük ele geçir-
miş, Köroğlu’nun ifadesi ile ‘tüfek icat olmuş, mert-
lik bozulmuştur’. Yeni döneme ayak uyduramayan 
Osmanlı bir yandan ticaret yollarını diğer yandan da 
elindeki verimli Balkan topraklarını kaybetmesi ile 
gerileme dönemine girmişti.

İşte bugün doğu-batı yönünde uçakla veya yer-
den kara ve tren yolları ile yapılacak bir seyahatte 
mekânsal farklılıklar dikkatle analiz edildiğinde yük-
selme döneminde Osmanlı’nın niçin Batı yönünde 
hareket ettiği daha iyi anlaşılmaktadır.” bilgisini verdi.

Kentlerin Gelişmişlik Kriterleri Değişti 
Tarih Topluluğu, düzenlediği “Tarih Kültür Sanat ve 
Belediyecilik” temalı konferansta Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Necmi Çamaş’ı ağırladı.

Konferansı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Tapramaz, Tarih Topluluğu Akademik Danış-
manı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler takip etti. 

“Kentlerin gelişmişlik kriterleri değişiyor”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanı Necmi Çamaş, şehirlerin gelişmişlik kıstas-
larının değiştiğine dikkat çekerek, “Artık siz kaç km 
asfalt yaptınız, ne kadar kanalizasyon şebekesi tesis 
edildi gibi sorular sorulmuyor; sizin kentinizin bir ta-
rihi, geçmişi ve kimliği, insana yönelik çalışmaları ve 
yatırımları var mı? Kadınlar, gençler, engellilere dair 
girişimleriniz mevcut mu? diye soruluyor.” dedi. 

“Bizden önceki değerler bize aittir ve kıyamete 
kadar öyle kalacak”

Necdet Çamaş, bir şehrin geçmişle olan bağlantıla-
rını doğru temellere oturtamazsanız, uygarlık mirası-
nı şuna buna ait diyerek reddederseniz söz konusu 

bağı kuramazsınız. Bizden önceki medeniyetlere ait 
değerler, yapılar bizimdi ve kıyamete kadar öyle ka-
lacaktır.” dedi.

“Samsun, Kent Müzesi ile ödül alan tek kent”

Samsun’un kent müzeleri anlamında ödül alan tek 
kent olduğunu anımsatan Çamaş, 90’lı yıllarda üni-
versite camiasıyla ortak bir çalışmanın içine girdikle-
rini ve bu gayretlerinin meyvelerini topladıklarını söy-
ledi. Çamaş Samsun Kent Müzesi’nin diğer aday 
kentlere oranla küçük bütçesine rağmen, 2015 yı-
lında Avrupa Müze Akademisi tarafından Avrupa’nın 
en prestijli altı müzesinden biri seçildiğine atıfta 
bulunarak ödüle uzanan süreçte akademi üyelerini 
Samsun’a davet ettiklerini ve belediyeler, sivil top-
lum kuruluşları, öğrenci topluluklarının iş birliğiyle bir 
müze yarattıklarına vurgu yaptı.

Necdet Çamaş, Bafra Tütün Müzesi ve Panorama 
1919 Müzesi’nin de Samsun’a kazandırılacağını 
ve çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirerek 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol 
kapsamında Samsun’un Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi’ne kavuşacağı müjdesini de verdi. 
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Etkinlikler    Sosyal

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçiri-
len “Tecrübe Konuşuyor” projesi kapsamın-
da, Türk Hava Kuvvetlerinin tek kişilik gösteri 
uçağı Solotürk kurucularından olan Pilot 
Sedat Yalın Ahbab, Üniversitemizde genç-
lerle bir araya geldi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki 
programın moderatörlüğünü yapan TRT 
spikeri Ersin Düzen, proje kapsamında ha-
yatlarında önemli adımlar atmış kişilerin 
gençlerle buluşturulduğunu söyledi. 

Programın konuğu THY Pilotu Ahbab, 
Samsun’un kendisi için çok önemli oldu-
ğunu belirterek, “Samsun, Solotürk’ün ilk 
uçtuğu, gösteri yaptığı kent. Ekibimiz için 
Samsun’un anlamı yüksek.” dedi.

Solotürk Pilotu Üniversitemizde

Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), verdiği eğitim-
lerle farkını ortaya koyuyor. Merkez’in Samsun eği-
tim, iş, sosyal, kültür ve sanat hayatına yaptığı katkı-
lar farklı projelerle devam ediyor. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İŞKUR işbirliği ile 4. 
Seviye Anketörlük Eğitimi, Halkla İlişkiler Eğitimi,  Ta-
kım Ruhu, Mali İşler ve Finans Yönetimi, Dış Ticaret, 
Müşteri Memnuniyetinde Mükemmellik Semineri, 
Ebru ve Seramik Kursları ile Yoga Eğitimi bu dönem 
tamamlanan faaliyetler oldu. 

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Tedavi Teknikle-
ri Sertifika Programı,  SMMM (Serbest Muhasebe 
ve Mali Müşavirlik) Staja Başlama Sınavına Hazırlık 
Eğitimi,  Yoğunlaştırılmış YDS (Yabancı Dil Sınavı) İn-
gilizce Hazırlık Kursu, Sağlıklı Yaşam TV programı,  
Sanat Kursları (Seramik), Yoga Eğitimleri 2016’da da 
devam edenler arasında yer alıyor. Ayrıca Senaryo 
Yazarlığı, Reklam Senaryo Yazarlığı, SPSS ile İstatis-

tiksel Analiz ve Güç Analizi, İngilizce Pratik Konuş-
ma Kursu yeni projeler olarak  OMUSEM’in  progra-
mında yer alıyor. 

OMÜSEM Eğitimleri Fark Yaratıyor

Solotürk uçakları ve gösteri pilotluğu hakkında bilgi 
veren ve duygularını anlatan Ahbab, pilotluğu neden 
seçtiğini anlattı. Ünlü pilot, “Sünnet fotoğrafımda 
elimde F16 var. O zaman F16 yeni gelmiş Türkiye’ye. 
Benim de görüp inanamadığım fotoğraflardan biri. 
Bu bir aşk.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle buluşmaktan büyük mutluluk duydu-
ğunu dile getiren Ahbab, Türk Hava Yollarının önü-
müzdeki 4-5 senede 5 bin pilota ihtiyacı olduğunu 
söyleyerek bu mesleği seçmelerini salık verdi.  

UZAYTEM Ziyareti

Programın ardından Sedat Yalın Ahbab ve Ersin Dü-
zen OMÜ’nün Ballıca Kampüsündeki Havacılık ve 
Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi-
ni (UZAYTEM) ziyaret etti. Burada Müdür Prof. Dr. 
Ferşat Kolbakır, Ahbab ve Düzen’e uçak hangarlarını 
gezdirerek UZAYTEM hakkında bilgi verdi. Son ola-
rak Sedat Yalın Ahbab ve Ersin Düzen, Ballıca Kam-
püsüne gelerek onları yalnız bırakmayan öğrenciler-
le hatıra fotoğrafı çektirdi.   

Etkinlikler    Öğrenci Toplulukları
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
Ey

lü
l-A

ra
lık

 2
01

5
S

ay
ı 6

5

78

Rektör Akan, Uluslararası Lisansüstü 
Öğrencileri Dinledi

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Uluslararası lisan-
süstü öğrencilerle buluştu. Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardım-
cıları, Enstitü Müdürleri, akademisyenler eşlik etti.

Türkiye bizler için ortak bir nokta

Uluslararası lisansüstü öğrenciler adına açılış 
konuşmasında doktora öğrencisi Abu Kamara 
söz aldı. Kamara Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
OMÜ’ye, böyle bir fırsat sunduğu için müteşekkir 
olduklarını belirttiği konuşmasında lisansüstü öğ-
renciler olarak Türkiye’ye tatil için değil okumak için 
geldiklerini, farklı ülkelerden gelen öğrenciler açısın-
dan Türkiye’nin ortak bir nokta olduğunu kaydetti. 
Kamara öğrencilerin mali açıdan desteklenmesi, 
OMÜ’de lisansüstü öğrenciler adına bir konsülün 
bulunması, bilgisayar, internet ve akademik mater-
yallerin mevcut olması gibi kendileri açısından hayati 
olan unsurları dile getirdi. Kamara ayrıca yurtlarda 
lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ayrı ayrı yerleştiril-
mesi ve lisansüstü öğrenciler için yarı zamanlı çalış-
ma imkânlarının yaratılması taleplerine de değindi.

Uluslararası eğitime daha çok adapte olmalıyız

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise “Abu Kamara ile 
aynı hisleri taşıyor ve kendisi sahip olduğumuz aynı 
düşünceleri aksettiriyor.” şeklinde başladığı konuş-
masında, OMÜ’nün uluslararası lisansüstü eğitimde 
ciddi noktalara gelmeye başladığını vurguladı. Aka-
demisyenler olarak uluslararası eğitime daha çok 
adapte olmalarının elzem olduğunu dile getirdi. 

Birleşmiş Milletler fonksiyonu görüyor 

Akan, eğitimin güçlü olduğu üniversitelerdeki labo-
ratuvar ve birimlerde birçok ülkeden gelen öğrenci-

lerin birlikte çalıştıklarını ve bu kurumların adeta Bir-
leşmiş Milletler gibi fonksiyonları olduğunu belirttiği 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sizler gittikten 
sonra söyleyecekleriniz bizim karnemiz olacak. Eğer 
bunları tam yerine getiremezsek karnemizde kırıklar 
olacak. Bu anlamda uluslararasılaşma bir yönden 
çok iyi, diğer taraftan cesaret isteyen bir süreç. Biz-
ler de uluslararası eğitim konusunda kendi yetkile-
rimizi esneterek yapabileceğimiz şeyleri ortaya ko-
yuyoruz. Yine bu konuda Yükseköğretim Kurulunu 
(YÖK) çözüm üretme konusunda zorluyoruz.” 

Buluşma uluslararası lisansüstü öğrencilerinin 
problemlerini dile getirdiği soru – cevap kısmıyla 
son buldu. 
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Ünlü yazar ve Psikiyatrist Dr. Cem Mumcu ve Doç. 
Dr. Sinan Canan, ”Ey Aşk Nerdesin” başlıklı söyleşi 
programıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencile-
rinin konuğu oldu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezini dolduran öğren-
ci topluluğu ile samimi bir ortamda gerçekleştirilen 
sohbeti izleyenler arasında Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 
akademisyenler ile Samsunlular vardı.

Aşk en iyi konfor bozucudur

Gençlerin aktif katılımıyla oldukça keyifli bir hâl alan 
sohbette Mumcu ve Canan aşkın tüm hâllerini ilginç 
yönleriyle ortaya serdi.

Cem Mumcu, “Önce hepinize bir sır vereyim, he-
piniz öleceksiniz. Bunu aklınızın bir kenarına ko-
yun. Fânilik bilincinizi hiçbir zaman unutmayın. Bu 
tekâmüle giden yolun en kestirmesi konfor bozmak-
tır. Aşk, konfor bozmanın en iyi yollarından biridir. 
Buna ister insan aşkı olarak bakın, ister ilahi aşktan 
bahsedin konforunuzu bozmanız lazım. Eğer kon-
forunuzdan vazgeçemezseniz kendi içinize kasılı 
kalırsınız. Acıtmadan, konfor bozmadan, dümdüz, 
zaten olanları yaşayarak değişemezsiniz ve tamam-
lanamazsınız.” dedi.

Aşka bir bütün olarak bakın

Mumcu ve Canan, “Aşka sadece biyolojik olarak ba-
karsanız, sadece sosyal ve psikolojik olarak bakar-
sanız eksik kalırsınız. Aşka bütün olarak bakmanız 
gerekmektedir. Aşk aynı zamanda kayıp duygusuyla 
beslenir. Kaybetmekten korkmadığınız bir kimseye 
âşık da değilsinizdir. Bu yüzden fâni olduğunuzu bi-
lin ki bu kayıp duygusuyla hayatınıza aşkla bağlanın 
ve hayatınızın biteceğini bilin.” telkininde bulundular.

Eğer düşmekten bu kadar çok korkarsak aşka 
da düşemeyiz

Artık insanoğlunun temel duygularını gösterememe-
ye başladığını vurgulayan Mumcu ve Canan, “Artık 
âşık olmaktan korkuyoruz ve artık kalbimizi açamı-
yoruz. Eğer düşmekten bu kadar korkarsak aşka 
düşmeyi de yaşayamayız. Hayatımız biraz korku 
içersin, biraz kayıp duygusu içersin, biraz üzüntü 
içersin ki tamamlanalım.” diye konuştular.

”Ey Aşk Nerdesin”

OMÜ’den
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Mimarlık Fakültesi öğrencileri “Mekânı Keşfetmek: 
Kent merkezinde keşfet/düşün/çiz” temalı atölye 
çalışmasını Samsun Cumhuriyet meydanında ger-
çekleştirdi. Öğrenciler bu atölye çalışması sayesin-
de meydanların sadece “gelip geçilen” yerler olarak 
kullanılması sorununa dikkat çekmiş oldu.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay ve 
Ar. Gör. Hilal Parlak Arslan yürütücülüğünde ortaya 
konan atölye çalışmasında öğrenciler kendi tasarla-
dıkları etkinlikler yoluyla söz konusu meydanın daha 
fazla algılanıp hissedilmesine katkı sağladılar.

Yarım gün süren aktivitede öğrenciler “kitap oku-
ma, voleybol, futbol, yakar top, ip atlama, seksek 
gibi oyunlar oynama, meydana serili kumaş üzerine 
resim yapma, eskiz çizme ve dans etme” gibi bir-
birinden farklı etkinliklerde bulundular. Meydandan 
geçen çocuklar ve yetişkinler de öğrencilerin bu et-
kinliğine eşlik ederek renkli ve eğlenceli görüntülerin 
ortaya çıkmasını sağladılar. Öğrenciler ayrıca benzer 
etkinlikleri daha sonra da farklı mekânlarda sürdüre-
ceklerini dile getirdiler.

Mimarlık Öğrencileri Kent Meydanını 
Şenlendirdi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu önderi Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, ölümünün 77. yıl dönü-
münde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit 
Yerleşkesi ve Samsun Cumhuriyet Meydanında bu-
lunan Atatürk Anıtında düzenlenen törenlerle anıldı. 
  
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Onur Anıtında dü-
zenlenen Vali İbrahim Şahin ve Samsun protokolü-
nün katıldığı törende hazır bulundu.

OMÜ Kurupelit yerleşkesindeki Atatürk Anıtında 
yapılan törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Prof. Dr. Şenol 
Eren, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. 
  
Prof. Dr. Sevilhan Mennan’ın Anıta çelenk sunmasıy-
la başlayan tören, 2 dakikalık saygı duruşunun ar-
dından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Atatürk Ölümünün 77’inci Yılında 
Anıldı
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İstiklal Marşımızın ve pek çok ölümsüz eserin sahibi 
Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 79. yılında Eğitim Fa-
kültesinde anıldı.

Mehmet Akif Ersoy’u anlatan video gösterisiyle baş-
layan anma töreni, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yavuz Bayram ve Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas 
Kuran’ın konuşmalarıyla devam etti.

“Akif’e Layık Nesiller Olmalıyız”

Günümüzde Mehmet Akif Ersoy’a daha çok sahip 
çıkıldığını söyleyen Prof. Dr. Yavuz Bayram, “Mehmet 
Akif’i anlamak, sevmek ve ona minnet borcumuzu 

ödemek ona birtakım güzel cümleler kurmakla sınırlı 
kalmamalı.” dedi. Herkesin yaptığı işlerde çok iyi ola-
rak, emek harcayarak Ersoy’un bize çizdiği hedefte 
emsale dönüştüğü takdirde üstüne düşeni yapmış 
olacağını ifade eden Yavuz Bayram, Akif’e layık ne-
siller olmamız gerektiğinin altını çizdi.

Anma töreninde Şeyma Büyükkavas Kuran’ın, 
Akif’in şiirleri üzerinden sosyal olaylara ve mese-
lelere ne tür çözüm önerileri ortaya koyduğunu in-
celeyeceğini belirten Yavuz Bayram, bu meselelerin 
benzerlerinin özellikle kadına şiddet hususunda hâlâ 
devam ettiğini vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy’u Andık

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Pişkin, Girişimcilik ve İnovasyon Süreçleri konulu bir sunum 
gerçekleştirdi ve bu konudaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Sunumdan sonra yarışma projelerinin 
sergilendiği stantlar gezildi ve değerlendirme yapıldı.

OMÜ 2. Proje Pazarı kapsamında “Sağlık Ekipmanları Sektöründe İnovasyon ve Tasarım Yarışması” sonu-
cunda birinciliği Uyku Apnesi Tespit Cihazı Projesi ile Harun Sümbül, ikinciliği Laparoskopik Kapalı Morsa-
lasyon Poşeti ile Dr. Ali Akdemir, üçüncülüğü ise Meme Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Emar Görüntüleme-
de Biyopsi Alınacak Kitle Koordinatlarının Belirlenmesi İçin Yazılım Aparatının Geliştirilmesi Projesi ile İsmail 
İşeri aldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, AR-GE Proje Pazarı’nı 
ikinci defa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde açtı.

Bu kapsamda “Sağlık Ekipmanları Sektöründe İno-
vasyon ve Tasarım Yarışması”nın da düzenlendiği 
etkinlikte ilk üç dereceyi paylaşan araştırmacılara 
ödülleri verildi.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve kurumla-
rından 49 projenin yer aldığı İnovasyon ve Tasarım 
Yarışması’nın ödül törenine; Samsun Valisi İbra-
him Şahin, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın yanı 
sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren ve Prof. 
Dr. Sevilhan Mennan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Süleyman Kaplan, Samsun Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Dekanlar ve çeşitli 
üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İnovasyon adına ülkemizde güzel şeyler 
yapılıyor

Törende konuşan Prof. Dr. Şenol Eren son yıllarda 
inovasyon adına ülkemizde güzel şeyler yapıldığını 
söyledi. Prof. Dr. Eren “Proje ve Ar-Ge kelimeleri son 
yıllarda dilimize iyice yerleşti. Bazı eksikliklerimiz ol-
makla beraber bu projeleri önemli buluyor ve des-
tekliyoruz.” dedi.

Rektör Akan: Sağlık projeleri önceliğimiz

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise Samsun’daki 
medikal, tıbbi ve cerrahi aletlerden oluşan medikal 
sanayinin önemli bir kümeleşme oluşturduğunu 
söyledi. Akan, “ Yalnız bu kümeleşme Ar-Ge yap-
maya hevesli görünmüyor. Çünkü Ar-Ge yaptığında 
geliştirdiği ürünün nerede satılacağını bilmiyor. Bu 
yüzden bu proje pazarının sağlık alanında yapılmış 
olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.”şeklinde 
konuştu. Prof. Dr. Akan, Üniversite olarak sanayi ile 
iş birliğine önem verdiklerini belirterek bu konuda 
daha fazla neler yapabileceklerini araştırdıklarını dile 
getirdi. Rektör Akan, “Sağlık alanı bizim için öncelikli 
alandır ve bu konuyla ilgili projeler öncelikli değer-
lendirilir.” dedi.

Vali Şahin: Üniversitelerimize büyük iş düşüyor

Samsun Valisi İbrahim Şahin üniversitelerin Ar-Ge 
konusunda çok daha etkin rol alması gerektiğini 
ifade etti. Patent konusuna da dikkat çeken Şahin, 
“Patent fakiri bir ülkeyiz. 1964 yılından bu yana dün-
yada 54 milyon patent başvurusu yapılmış. Kore’de 
1 milyon kişide patent sayısı 2 bin 400, biz de ise 
12. Rakamların arasındaki uçurumlara baktığımızda 
üniversitelere ne kadar çok iş düştüğünü anlıyoruz.” 
dedi.

II. Ar-Ge Proje Pazarı Toplandı
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OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri geçmiş yıllarda yeni 
yıl, bayram gibi özel günlerde insanların birbirlerine 
kartpostal göndererek yeni yıllarını ve bayramlarını 
kutladıklarını, bu geleneğin insanlar arasında sami-
miyet ve dostluğu artırdığını belirterek yılbaşında 
büyüklerine kartpostallar gönderdiler.

Günümüzde daha çok elektronik posta ve mesaj 
sistemlerinin kullanıldığını, yaygınlaşan bu durumun 
emek isteyen bu geleneği yok ettiğini düşünen öğ-
renciler, büyüklerinin hatıralarını tazelemek ve onla-
rın yeni yıllarını bu yolla tebrik etmek istediler.

Kartpostallar, huzurevlerinde bulunan yaşlılara ile-
tilmek üzere Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğüne teslim edildi. Kartpostallar ayrıca Milli 
Eğitim Bakanına, Gençlik ve Spor Bakanına, Sam-
sun Valisine, Büyükşehir Belediye Başkanına, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörüne, Rektör Yardım-
cılarına, Türkiye’nin 81 ilinin Milli Eğitim Müdürüne ve 
Atakum İlçe Yöneticilerine gönderildi.

Kartpostalların üzerindeki resim de OMÜ Vakfı Koleji 
öğrencisi Bahar Betül Fidaner’e ait ödüllü bir resim.

Anılara Yolculuk

TRT duayenlerinden, usta programcı Nazmi Kal’ı 
ağırladık. Nazmi Kal, Fen-Edebiyat Fakültesi Konfe-
rans Salonunda, “Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar” konulu, 
Atæ≈atürk’ü ve 1923-1938 yılları arasında yaşanan 
ekonomik kalkınma mucizesini anlatan konferans 
verdi.

Açılış konuşmasını, konferansın düzenlenmesinde 
katkısı bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölü-
mü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Erdönmez yaptı. 
Ahmet Erdönmez, “Konuğumuz Nazmi Kal, sizlere 
Atatürk’ün Cumhuriyeti kurduğu yıllardan başlaya-
rak 1923-1938 yılları arasında yaşanan ekonomik 
kalkınma mucizesini anlatacak. Kendisi yaşayan bir 
tarih, biz de onun bilgilerinden faydalanmaya çalışa-
cağız. Kendisine teşekkür ediyorum.” diyerek Nazmi 
Kal’ı kürsüye davet etti.

“Biz Türk aydını olarak Atatürk’ü iyi 
tanıtamadık”

Atatürk’ün yanlış tanındığı bir dönemde, böyle bir 
davet almanın kendisini oldukça gururlandırdığını 
ifade eden Nazmi Kal, özellikle günümüzde Atatürk’ü 

anlama, bilme ve tanımanın oldukça önem kazan-
dığını söyledi. Nazmi Kal, “Biz Türk aydını olarak 
Atatürk’ü iyi tanıtamadık. Atatürk halka, hamasi bir 
takım sözlerle onu ilahlaştıran, gerçek dışı bir şekilde 
anlatıldı. Oysa asıl anlatılması gereken şey, gerçek 
Atatürk kimdir ve bu halk için neler yapmıştır.” dedi. 
Atatürk’ün Osmanlıdan nasıl bir toplum alarak onu 
nasıl bir topluma dönüştürdüğünün bilinmesi ge-
rektiğine dikkat çeken Kal, “Herkes Atatürk’ün uçak 
fabrikası kurduğunu bilir, fakat fabrikanın çevreye ve 
halka katkılarını bilmez. Atatürk, toplumu nasıl tüke-
ten bir toplumdan üreten bir topluma çevirmiş, ben 
size bunları anlatacağım.” diye konuştu.

Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar
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Veteriner Fakültesi, Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi ile Merkezî Veteriner Teşhis ve Analiz La-
boratuvarının ruhsatlarını aldı. Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr Abdurrahman Aksoy, Dekan Yardım-
cıları ve Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Tütüncü ruhsat alma hususunda bilgi vermek 
amacıyla, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamın-
da ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin de hazır bulundu.

7 Gün 24 Saat Kesintisiz Hizmet

Daha önce Veteriner Fakültesi bünyesinde cerrahi, 
dâhiliye, doğum ve jinekoloji gibi anabilim dalların-
da klinik hizmet alanı olarak kullanılan bina, Veteriner 
Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastane-
si olarak ruhsatlandırıldı. Karadeniz Bölgesinin tek 
Veteriner Fakültesi olarak, Samsun ve bölge illerinin 
hayvan sağlığı ve diğer veteriner hizmetlerini sağla-

yan Fakülte, aldığı hastane ruhsatı sayesinde tüm 
bölgeye 7 gün 24 saat kesintisiz hayvan sağlığı hiz-
meti sunma imkânı buldu.

Veteriner Fakültesi, Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi ruhsatını almasının yanı sıra, bu zamana 
kadar yapılanları ileri bir noktaya taşımak ve yasal 
zorunluluk gereğince, bünyesinde bulunan anabilim 
dalları laboratuvarlarını merkezî laboratuvar çatısı 
altında toplayarak, Veteriner Fakültesi Merkezî Vete-
riner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı ismiyle çalışma 
belgesini aldı. Böylece belirtilen merkezî laboratuvar 
birimlerinde, Samsun ve çevre illerinde yapılan hay-
vancılık faaliyetlerine bilimsel ve ekonomik alanda 
katkı sağlama olanağı kazanıldı. Merkezî Labora-
tuvar Birimlerinin, özellikle hayvan yetiştirilmesi ve 
hastalıklarının teşhisi, hayvanların korunması, sağal-
tım uygulamaları gibi konularda faaliyet göstererek 
bölge hayvancılığını geliştirmesi bekleniyor.

Veterinerlik Hastane ve Laboratuvar 
Ruhsatlarını Aldı
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Siber tehlikeye karşı bilinçlendirme çabalarına 
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
(ÇTBMYO) da katıldı. İlk olarak kendi öğrencileriy-
le eğitime başlayan okul, Türkiye Bilişim Derneği 
Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber’i ağırladı. 
Karabiber, ‘Bilgi Güvenliği ve İnterneti Güvenli Kul-
lanım’ konusunda Bilgisayar Programcılığı ve Bilgi 
Güvenliği Programı öğrencilerine seminer verdi.

Açılış konuşmasını yapan Müdür Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Çakın, “Çok sayıda bilginin olduğu bu dönemde bu 
bilgilerin işlenmesi ve kullanılması kadar güvenliği 

de önem arz ediyor. Okul olarak her programımızda 
ki öğrencilerimize eğitici katılımcılarımızla seminerler 
veriyoruz. Bu seminerde de bilgi güvenliğini sizlere 
aktaracağız.” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği Samsun Şube Başkanı Mus-
tafa Karabiber sunumunda, bilgi teknolojileri ve in-
ternet ile yoğunlaşan hayatımızda bu bilgileri işler-
ken güvenliğinde çok önemli yer tuttuğunu söyledi. 
Örneğin TC kimlik numaranızı ele alalım diyen Kara-
biber, ”TC Kimlik numaralarımız bizim vatandaşlıkta 
ki en önemli bilgimizdir. Her alanda bu numaramızı 
kullanırken dikkat etmeli ve her yere her kişiye ver-
memeliyiz. Telefon numaralarımız da eş değer kişisel 
verimizdir. Kötü amaçlı kullanımlara sebep olabile-
cek kişilere telefon numaramız ulaşmamalı.” diye 
konuştu.

Dijital güvenlik konusunun ele alındığı seminer daha 
sonra örnek olaylar ve soru-cevaplarla devam etti.

Sunumda Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Çakın ve Yardım-
cısı Öğr. Gör. Hakan Can ALTUNAY hazır bulundu. 

Vatandaşlık ve Telefon Numaranızı 
Paylaşırken Dikkat!

Mimarlık Fakültesi, tasarım stüdyosunda Ünye eski 
kent dokusu içinde bir sosyal merkez tasarlamaya 
başladı.

Bu kapsamda Proje alanını incelemek için Ünye’ye 
teknik bir gezi düzenlendi. Mimarlık Fakültesi Deka-
nı-Bölüm Başkanı ve MIM 201 Koordinatörü Prof. 
Dr. Derya Oktay ve stüdyo ekibi üyeleri; Pınar Erol, 
Murat Sefer Özdurmuş, Servet Keleş ve Hilal Par-
lak, öğrencileriyle birlikte bölgede bir günlük incele-
mede bulundu. Prof. Dr. Oktay, Mimarlık eğitiminde 
Ünye’nin Kadılar Sokağı ve çevresi gibi özgün yerel 
karakteristiklere sahip kent bölgelerinde duyarlı ta-
sarımlar yapmayı öğretmenin, geleceğin mimarla-
rının “sürdürülebilir mimarlık ve kentleşme” ile ilgili 
bilinç ve yetenek kazanmaları için esas olduğunu 
belirtti.

Geziye destek sağlayan Ünye Belediye Başkanı Av. 
Ahmet Çamyar’a da ziyarette bulunuldu. Belediye-
nin yeni projeleri konusunda bilgi alındı ve bundan 
sonraki olası iş birlikleri konusunda görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Mimarlık Fakültesinden Ünye’ye 
Sosyal Merkez Tasarımı
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Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Departmanı ve Genetik 
Tanı Laboratuvarları yenilendi. Yenilenen ünitelerin 
açılışına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan ve öğretim üyeleri 
katıldı.

Açılışta ayrıca Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut 
Başoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sunter, Hastane 
Merkez Müdürü ve Çocuk Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Recep Sancak, Erişkin Hastanesi Başheki-
mi Mustafa Bekir Selçuk da hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında has-
talara daha iyi hizmet verebilmek için önemli uğraş 

veren Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Oğur 
ve ekibine, bölümün tümüyle yenilenmesini sağla-
yan Ata Diagnostik Ltd. Şti.’ne teşekkür etti. Şirket 
müdürü Ersin Erdoğan, şirket çalışanları Ayhan Gü-
neş ve Bilge Deniz’e plaketleri takdim edildi.

Prof. Dr. Gönül Oğur, 2004 yılında kurulan Tıbbi Ge-
netik AD ve Genetik Tanı Laboratuvarlarının kuruldu-
ğu tarihten bu yana hızla büyüyerek tüm Karadeniz 
bölgesine hizmet veren bir ünite haline geldiğini söy-
ledi. Ayrıca bu gelişimde katkısı olan OMÜ yönetim 
kadrosuna teşekkür ederek, hizmetlerin gelişerek 
devam edeceğini umduğunu belirtti.

Tıbbi Genetik Laboratuvarı Yenilendi

TRT Diyanet kanalında yayınlanan genç ilahiyatçıla-
rın buluşma platformu “Genç İlahiyat” programının 
8. bölümü OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde çekildi.

Sunuculuğunu Mustafa Cihat’ın yaptığı progra-
ma konuk olarak Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. 

Adem Apak katıldı. Apak, programın konusu olan 
“Mezhepler Arası Farklar ile Dünyada İslam” konu-
su üzerine fikirlerini paylaştı ve seyircilerden gelen 
soruları yanıtladı.

Program, özgün ezgileri ve okuduğu ilahilerle tanı-
nan Mustafa Cihat’ın konseriyle son buldu.

Genç İlahiyatçılar Programı OMÜ’de
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Yerli otomobil sevdamız Ondokuz Mayıs Üniversite-
sinde düzenlenen konferansta değerlendirildi. Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek’in “Yerli Otomobil Serüvenimiz 
Devrim” konulu konferansına Samsun Valisi İbrahim 
Şahin, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Rekabetin parametreleri değişiyor

Konferansta Muhittin Şimşek değişim ve dönüşü-
mün önemine dikkat çekerek başladı. Rekabetin 
parametrelerinin (değişkenlerinin) değiştiği üzerinde 
duran Prof. Dr. Şimşek, 1960’ların en önemli para-
metresi üret, ne üretirsen üret idi. 1970’li yıllarda, 
düşük maliyetle üreteceksiniz. 1980’li yıllarda düşük 
maliyetli ve de kaliteli üreteceksiniz. 1990’lı yıllar ise 
hızdır.” diyerek yaşanan değişim ve dönüşüme dair 
katılımcıları bilgilendirdi. Şimşek 2000’li yıllardaki en 
önemli rekabet parametresinin de bilgi olduğunu 
vurguladı.

Tıpkı hava, çevre, gürültü kirliliği gibi bugün de bilgi 
kirliliği adı altında yürüdüğümüzü söyleyen Şimşek, 
aslolanın bilgiyi süzgeçleyip katma değer haline ge-
tirmek olduğunun altını çizdi.

Devrim’in Hikâyesi

Muhittin Şimşek daha sonra 15 Nisan 1961’de dö-
nemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in emri ile üre-
tilen ilk yerli otomobilimiz Devrim ‘in tarihî hikâyesini 

görseller eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Şimşek, 
aracın yakıtının bitmesiyle yolda kalması üzerine 
Gürsel’in sarf ettiği o ünlü sözü de yâd etti: “Garp 
mantığıyla otomobil yaptınız ama Şark mantığıyla 
benzin ikmalini unuttunuz.” Söyleşisinde Nuri Demi-
rağ ve 1947’de kurulan Etimesgut Uçak Fabrikasın-
dan da bahseden Şimşek “Bu fabrikada 200 kadar 
uçak imal ettik ve dahası Danimarka’ya bu uçakları 
ihraç ettik.” dedi.

Muhittin Şimşek “Genç kardeşlerimizin düşüncele-
rinde eğer bir şimşek çaktırabildiysek demek ki biz 
yıllar önce bunları da yapmışız dedirtebildiysek ne 
mutlu bize.” ifadesinde bulundu. Şimşek, “Mezun 
olduktan sonra önünüze çıkan engellerin sizi üzme-
mesi, ümitsizliğe sevk etmemesini arzu ediyorum.” 
diyerek üniversiteli gençlere cesur ve dirayetli olma-
ları konusunda telkinlerde bulundu.

Konferansın sonunda söz alan Samsun Valisi İbra-
him Şahin, Muhittin Şimşek ile 2003-2004 yılların-
dan tanıştığını, önceki görevlerinde çok yardımlarını 
gördüğünü belirtti. Vali Şahin, “Öncelikle Sayın Rek-
törümüze değerli Hocamızı buraya çağırıp bir söyleşi 
fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yerli Otomobil Serüvenimiz

Farabi Değişim Programı kapsamında, diğer yükse-
köğretim kurumlarından Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesine gelen öğrenciler için Sinop Gezisi düzenlendi. 
  
Farabi Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Bo-
zoğlu başkanlığındaki gezinin ilk durağı, Sinop 

Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Nihat Dalgın’ın ma-
kamı oldu. Ardından, Sinop şehrinin doğal güzel-
likleri arasında yer alan Hamsilos Koyu, Akliman 
ve Habitat Parkı gezildi. Sinop’un ünlü mantısını 
tadan öğrenciler, daha sonra şehrin tarihî Kalesi 
ve Cezaevini ziyaret etti.

Farabi Öğrencileriyle Sinop Gezisi
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Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu Petr Mares, Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti. Zi-
yarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan 
da hazır bulundu.

Karşılıklı ilişkileri geliştirmek, iki ülke arasında öğ-
renci ve akademisyen akışını arttırarak üniversiteler 
arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla yapılan 
ziyarette Başkonsolos Petr Mares’e, Rektör Akan ve 
Rektör Yardımcısı Mennan Üniversitemiz hakkında 
bilgi verdi.

Ziyarette, belirli bir süre için anlaşmalı üniversiteler 
arasında öğrenci ve akademisyen değişimini sağla-
yan ERASMUS programına iki ülke arasında daha 
çok katılımın sağlanması üzerinde duruldu. Çek 
Cumhuriyeti, geçtiğimiz yıllarda üniversitemizde 
ERASMUS programı kapsamında tercih edilen ül-
keler arasında birinci sırada bulunuyordu.

Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu 
Rektör Akan’ı Ziyaret Etti

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu 
(SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş, Sam-
sun Dernekler Federasyonu (SADEF) Genel Baş-
kanı Yıldıray Baş, SADEF Samsun Bölge Başka-
nı Köksal Akman ve kuruluşların yönetim kurulu 
üyeleri Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamın-
da ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyarette konuşan SAMKON Genel Başkanı Sez-
gin Gümüş, Konfederasyonlarının 9 federasyonun 
bir üst çatı kuruluşu olduğunu ve merkezlerinin 
İstanbul’da bulunduğunu ifade etti. Konfederas-
yon olarak İstanbul’da ve Türkiye’nin başka şehir-
lerinde memur, bürokrat, işçi ve işveren olarak ya-
şayan Samsunluları bir çatı altında buluşturmayı, 

ayrıca sivil toplum kuruluşu olarak ekonomik ve 
sosyal alanda etkin olmayı hedeflediklerini belirtti.

SADEF Başkanı Yıldıray Baş ise Federasyonlarına 
400 derneğin üye olduğu bilgisini verdi. Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan Ondokuz Mayıs Üniversite-
sinin yaklaşık 50 bin öğrenciyi, 4 bin çalışanı ve 2 
bin 300 akademik personeli bünyesinde barındı-
ran 40 yıllık bölge üniversitesi olduğunu, özellikle 
bazı fakülteleriyle göz doldurduğunu söyledi.

Akan ayrıca Samsun’da ve Samsun dışında yaşa-
yan ailelerin gönül rahatlığıyla üniversitelerini ter-
cih edebileceklerini ifade etti.

İş Dünyasından Rektör Akan Ziyareti
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim/İş 
Öğretmenliği öğrencilerinden Ertuğrul Karahan, katıldığı üç 
tasarım yarışmasından ödülle döndü.

4. sınıf öğrencisi Ertuğrul Karahan, Gümüşhane Üniversite-
sinin düzenlediği “Organ Bağışı ve İç Mekan Tasarımı” ko-
nulu yarışmada Organ Bağışı Afiş Tasarımı dalında birincilik, 
Devlet Su İşlerinin “Su ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu 
afiş yarışmasında ise ikincilik ödülüne değer bulundu.

Karahan “İskenderun Belediyesi Logo Yarışması” için hazır-
ladığı tasarım ile de ikincilik ödülü alarak Ondokuz Mayıs 
Üniversitesini başarıyla temsil etti.

Üç Ödül Birden

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren ve Prof. Dr. 
Sevilhan Mennan, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle Eğitim Fakültesini ziyaret ederek, Dekan 
Prof. Dr. Yavuz Bayram’a çiçek takdim etti.

Prof. Dr. Şenol Eren, “Öğretmenlerimizi yetiştiren 
hocalarımızın Öğretmenler Günü’nü kutladık. Ba-
şarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi. 
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram ise öğret-
menlik mesleğinin kutsallığına işaret ederek, bu kut-
sallığın herkesten önce öğretmen adaylarına aşılan-
ması gerektiğini söyledi. Yavuz Bayram, “Geleceğin 
en güçlü ordusunun iyi yetiştirilmiş öğretmenler or-
dusu olacağı kanaatindeyim .“ dediği konuşmasının 
ardından bütün öğretmenlerin ve öğretmen adayla-
rının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Rektörlükten Öğretmenler Günü 
Ziyareti
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan “Engelli Öğrenci Bi-
rimi” ile bir araya gelerek dilek, şikayet ve isteklerini 
dinledi. Toplantıda işitme engelliler için de işaret dili 
tercümanı hazır bulundu.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Men-
nan ve daire başkanları katıldı. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Prof. Dr. Sevilhan Mennan: “Bir-
likte çalışmaktan en fazla mutluluk duyduğum ekip 
sizsiniz, en küçük aktivitelerinizde dahi yanınızda 
olmayı bir görev biliyorum.” dedi.

Engelli öğrencilere özel kontenjan veren tek 
üniversite

Tek tek engelli öğrencileri dinleyen ve sık sık not 
alan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan “Burada gururla 
söyleyebilirim ki geçen sene engelli öğrencilere özel 
kontenjan sağlayan tek üniversite olduk ve birimimi-
ze ulaşan 31 engelli öğrencimiz vardı, bu sene 51 
öğrencimizle iletişim halindeyiz. ” diye konuştu.

Kütüphaneye tarayıcı müjdesi

Rektör Akan ayrıca görme engelli öğrenciler için alı-
nacak kitap tarayıcısının da müjdesini verdi. Akan, 
“Boğaziçi, Akdeniz ve Kastamonu Üniversitelerinde 
bulunan bu cihaz, kitap taramaya ve engelliler için 
kütüphane oluşturulmasına yarıyor. En kısa zaman-
da bizim kütüphanemizde de olacak.” dedi.

Toplantıda engelli öğrenciler adına Sosyal Yaşamı 
Destekleme Topluluğu Başkanı görme engelli Ah-
met Tayfur da konuşma yaptı. Tayfur, “Daha önceki 
toplantıda bir çok sorunumuzu aktarmıştık. Birço-
ğunun çözüme kavuştuğunu görmek bizleri çok 
mutlu ediyor. Bizlere emeği geçen hocalarımıza çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantının ardından Ahmet Tayfur, Rektör Akan’a 
emeklerinden dolayı el işlemesi tablo hediye etti.

Engellilere Özel Kontenjan Veren 
Tek Üniversiteyiz

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve OMÜ 
Vakfı OMKAN işbirliğiyle Muharrem ayı dolayısıyla 
“Aşure Günü” düzenlendi. Her yıl geleneksel ola-
rak yapılan aşure dağıtımı, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Kurupelit Kampüsünün çeşitli noktaların-
da gerçekleşti.

Nar taneleri ile Türk bayrağı motifi yapılan aşure 
kazanı büyük ilgi topladı. Düzenlenen etkinlikte, 
OMÜ personeline ve öğrencilere üç bin beş yüz 
kişilik aşure dağıtıldı.    

Aşure Günü
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İletişim Fakültesinin düzenlediği “Kültür Tarihimizde 
Matbuat” konulu söyleşiye araştırmacı-yazar Sadık 
Albayrak konuşmacı olarak katıldı.

İletişim Fakültesinin Konferans Salonunda yapılan 
söyleşiye; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Nur-
dan Taşkıran’ın yanı sıra Çarşamba Belediye Başka-
nı Hüseyin Dündar, Canik Belediye Başkanı Osman 
Genç, Sabah Gazetesi Trabzon Bölge Müdürü Ulaş 
Özdemir, Sabah Gazetesi Samsun Bölge Müdürü 
Murat Alhan ve öğrenciler katıldı.

Günümüz dilinde basın anlamına gelen matbuatı, 
200 yıllık kültür birikimimizin temel taşlarından biri 
olarak değerlendiren Sadık Albayrak konuşmasında, 
basın camiasında çalışırken karşılaştığı zorluklardan 
bahsetti. Gerek basın kuruluşu sahiplerinden ve ba-
sının işleyişinden gerekse yasalardan kaynaklanan 
sorunlardan dolayı yaşanan sıkıntılara değinen Al-
bayrak, şu an basının geldiği duruma bakıldığında, 
iletişim okuyan öğrencilerin şanslı olduğunu söyledi. 

Matbuat ve kültür tarihinden örnekler veren Sadık 
Albayrak, “Geçmişi mahalle mahalle, köy köy araştı-
ran yeni bir nesil ortaya çıktı. Bu son derece önemli, 

çünkü yerel tarihi bilmeden geneli yazamazsın.” di-
yerek bu araştırmalar sayesinde gerçeğe daha yakın 
bir tarih oluşturulduğunu söyledi.

Okuma ve yazmaya olan düşkünlüğünü dile getiren 
Sadık Albayrak, gençlere mümkün olduğunca çok 
okumaları ve yazmalarını tavsiye etti. Albayrak, tüm 
öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasına son 
verdi.

Yerel Tarihi Bilmeden Geneli 
Yazamazsın

Lisans Yerleştirme Sınavıyla (LYS) Ondokuz Mayıs 
Üniversitesini yüksek puanlarla kazanan Fakülte 
birincilerine YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tara-
fından gönderilen başarı belgeleri takdim edildi. 
Törene Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Senato 
üyeleri katıldı.

Törende Fakülte birincilerine YÖK Başkanı M. A. 
Yekta Saraç imzalı başarı belgeleri Fakülte Dekan-

ları tarafından verildi. Tıp ve Diş Hekimliği Fakül-
tesi başta olmak üzere farklı fakülteleri kazanan 
öğrencileri Rektör Hüseyin Akan tebrik ederek 
başarılarının daim olmasını diledi.

Başarı belgelerini teslim alan öğrenciler Rektör 
Hüseyin Akan ve Senato üyeleri ile hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

En Yüksek Puanla Tercih Ettiler
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Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezince (UZAYTEM) yapılan ve ‘’Doğan’’ 
adı verilen 2 kişilik genel havacılık uçağının kom-
pozit kanatlarının yapımı tamamlanarak güven-
lik ve yükleme testleri başarıyla gerçekleştirildi. 
 
ÖMÜ Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Cevat 
Sunol yaptığı açıklamada, OMÜ Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonunca kabul gören çift kişilik uça-
ğın ilk etapta prototip amaçlı yapımına hızlı bir şekil-
de başladıklarını söyledi.

Çalışmaları UZAYTEM bünyesinde 
kurdukları kompozit atölyesinde yü-
rüttüklerini belirten Sunol, “’Tamamen 
kendi tasarımımız olan ve yerli imkan-
larla yaptığımız ‘Doğan’ adı verilen 
uçağımızın tamamlanması için geri 
sayıma başladık. Atölyemizde kom-
pozit kanat ve gövde imalatı yapıyo-
ruz. Uçak havadayken ağırlığının 4 katı 
kadar manevra ve yük ağırlığı oluyor.” 
dedi.

Keskin manevralarda uçağın maruz 
kalacağı basınca karşı dayanıklılığı ve 

esnekliğinin yer aldığı testleri kanada uyguladıklarını 
anlatan Sunol, uçağın sertifikasyonu için gerekli olan 
testlerde başarı sağladıklarını vurguladı.

Sunol, şöyle konuştu: “Kendi elemanlarımızı ye-
tiştirerek atölyemizi kurduk. Yeni nesil uçak mo-
delinde tasarlanan Doğan, en son teknolojik 
sistemlerle donatılacak. Türkiye’de uçak üretimi 
yapan Ankara’dan sonra ikinci şehiriz. Özgün ta-
sarım olarak hazırlanan Doğan, kategorisinde 
birçok özelliği bünyesinde taşıyor. Uçağımızı ya-
parken geleceğin teknolojisini kullanıyoruz. Daha 
sert ve hafif olan kompoziti tercih ediyoruz.” 
 
Sunol, UZAYTEM olarak hava aracı ve savunma 
sanayine kompozit malzeme üretmeyi de amaçla-
dıklarını bildirerek, “Kendi imkanlarımızla yaptığımız 
çalışmalarda elde ettiğimiz sonuçların dünya stan-
dartlarında olması bizi mutlu ediyor. Bir yıl sonra test 
uçuşlarına başlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu. 
 
Doğan’ın kalkış ağırlığının 750 kilogram olduğunu, 
bin 500 kilometre menzili bulunduğunu ifade eden 
Sunol, uçağın 200 feet yüksekliğe çıkabileceğini, 
150 knot seyir süratine ulaşabileceğini ve 180 beygir 
gücünde olacağını sözlerine ekledi.

Doğan Kanatlandı

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Merkezinin (UZAY-
TEM) bünyesindeki Uçuş Eğitim Organizasyonu 
(FTO), İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
Havacılık Daire Başkanlığının açtığı “Uçak Pilotaj 
Eğitimi Hizmet Alım İşi” ihalesini kazandı.

Yurt içi ve yurt dışından katılan isteklilere pilotaj eği-
timi vermek amacıyla kurulan FTO, bu ihaleyle birlik-

te, Ocak ayından itibaren Emniyet Genel Müdürlü-
ğüne bağlı hava komiserlerine uçuş eğitimi verecek 
ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait uçakları kullan-
ma imkânına sahip olacak.

“Uçak Pilotaj Eğitimi Hizmet Alım İşi” ihalesi aynı za-
manda UZAYTEM’in katıldığı ve kazandığı ilk ihale 
olma özelliği taşıyor.

UZAYTEM İlk İhalesini Kazandı
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Tıp Fakültesinde 3 yıldır hizmet veren uyku laboratu-
varı Uyku Derneği tarafından ‘’Eğitim Laboratuvarı’’ 
olarak akredite edildi.

Uyku Laboratuvarı sorumlusu öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Aygül Güzel konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada,” İnsan ömrünün yaklaşık üçte biri uykuda 
geçmektedir. Uyku, insan vücudunun dinlendiği, 
yeniden restore olduğu bir süreçtir. Uyku kalitesi 
bozulduğunda gün içinde çeşitli problemler (kon-
santrasyon güçlüğü, yorgunluk, uyku hali gibi) yaşa-
nır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku mutlaka 
gereklidir.“ dedi. Güzel ayrıca “Uyku bozuklukları 
arasında uykuda solunum bozuklukları en sık görü-
len hastalıklar grubudur. Uyku ile ilişkili solunum bo-
zukluklarında ise en sık görülen hastalık ‘’Obstrüktif 
Uyku Apne Sendromu’’dur. Uyku Laboratuvarının 
uyku bozukluğunun teşhisine tedavisinden büyük 
önemi olduğunun vurguladı.

Aygül Güzel Üç yıldır hizmet veren laboratuvarımızın 
Uyku Derneği tarafından ‘’Eğitim laboratuvarı’’ ola-
rak akredite edilmesi bizleri gururlandırmıştır.” ifade-
sinde bulundu.

Uyku Laboratuvarı Akredite Oldu

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Alper 
Aslan, 27-30 Ekim tarihleri arasında Fethiye’de 
düzenlenen, 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Gene-
tik Kongresi’nde “Genç Araştırmacılar” birincilik 
ödülüne layık görüldü.

Uluslararası katılımlı olarak ulusal düzeyde ger-
çekleştirilen kongrede, sözel sunum için seçilen 
10 genç araştırmacı arasından birinci seçilerek 

OMÜ’nün adını duyuran M. Alper Aslan, Üniversi-
temiz için gurur kaynağı oldu.

Yrd. Doç. Dr. M. Alper Aslan’a birincilik kazandı-
ran, “Yanlış Katlanan İnert Protein Modellerinin 
Transforme Edilmiş Memeli Hücrelerindeki Karak-
terizasyonu ve Fizyolojik Etkileri” konulu çalışması 
oldu.

Genç Araştırmacılar Ödülü OMÜ’ye

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Kampüsünü ziyaret etti. Bakan Akif Çağatay Kılıç’a, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Mil-
letvekili Çiğdem Karaaslan ile Çarşamba Belediye 
Başkanı Hüseyin Dündar eşlik etti.
Ziyaret sırasında Bakan Akif Çağatay Kılıç, hayırse-
ver Tülay Ulusoy’un katkılarıyla temeli atılan, inşaat 
halindeki Mehmet Tülezoğlu Adalet Meslek Yük-
sekokulunu inceledi. Bakan Kılıç, İletişim Fakültesi 
Dekanı ve Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Nurdan 
Öncel Taşkıran’dan devam eden inşaat çalışmaları 
ve fakülte binalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kılıç Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu Kampüsünü Ziyaret Etti
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Dünya Üçüncüsü OMÜ’den

İtalya’da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve birçok 
ülkeden sanatçıların katıldığı ekslibris yarışmasında 
(Exlibris 2015: The Best Friends) Güzel Sanatlar Eği-
timi Bölümü öğrencisi Şerife Gonca Kaya üçüncülük 
ödülü, Gülten Doğan ve Sibel Karacür ise jüri özel 
ödülü aldı.

Aynı yarışmada Mehmet Kepenek, Kübra Yavaş, 
Çağla Gözübüyük, Esra Şahin ve Çağdaş Özel’in 
çalışmaları ise sergileme alarak kataloğa girdi.

Genç Ekslibris Tasarımcıları Göz Doldurdu

OMÜ’lü öğrenciler öte yandan yine yıl içinde katıl-
dıkları ve 16-24 yaşları arasındaki genç sanatçılara 
yönelik olarak Rusya’da düzenlenen 3. Uluslararası 
Ekslibris Yarışması’nda (Third International Ex Libris 
Competition For Young Artists Vladimir 2015) ön pla-
na çıktılar. 13 ülkeden 264 genç sanatçının katıldı-
ğı ekslibris yarışmasında Resim-İş öğrencisi Meral 
Çelik, Kübra Coşkun, Zehra Durcan, Ömer Faruk 
Aykan, Melike Güven, Esra Gülşen, Sibel Karacür, 
Alperen Karaosmanoğlu, Şerife Konca Kaya, Meh-
met Kepenek, Ufuk Köse, Gizem Okuducu, Çağdaş 
Özel, Esra Şahin, Kübra Yavaş, Sinem Algan ve Gül-
seher Cengil’in çalışmaları sergilemeye değer görü-
lerek kataloğa girdi.

Dünyanın Gözü Onların Üzerinde

Bulgaristan’da on birincisi yapılan ve 31 ülkeden 158 
sanatçının katıldığı exslibris yarışmasında (XI. Inter-
national Exlibris Competition Exlibris - Exhereditate 
Ruse, 2015) Resim-İş Öğretmenliği öğrencileri Aslı 
Gökçek, Esra Gülşen, Esra Şahin, Çağla Gözübü-
yük, Kübra Coşkun, Kübra Yavaş, Mehmet Kepe-
nek, Mehmet Özsoy, Melike Güven, Nur Asena Ko-
çak, Ömer Faruk Aykan, Şerife Gonca Kaya, Sibel 
Karacür, Zehra Durcan, Emrah Öztabak, Ufuk Köse, 
Gülten Doğan, Çağdaş Özel ve Gülseher Cengil’in 
çalışmaları sergilendi ve katalogda yer almaya hak 
kazandı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Ekslibris çalışma-
ları Özgün Baskı Resim ders sorumlusu Öğr. Gör. 
Tezcan Bahar başkanlığında yürütülüyor.

Ekslibris Nedir ?

Ekslibris, kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına ya-
pıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda 
resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlardır. 
Kitabın kartviziti ya da tapusudur. Kitap sahibini ta-
nıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri ge-
tirmesi konusunda uyarır. 

Dünya Üçüncüsü OMÜ’den

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, “Baskı Resim” 
dersi kapsamında yaptıkları ekslibrislerle uluslararası yarışmalar ve sergilerdeki başarılarıyla adından söz 
ettiriyor. Bu yıl İtalya, Rusya ve Bulgaristan’da düzenlenen saygın uluslararası yarışmalarda dereceler alan 
OMÜ öğrencileri, tasarımlarını sergileme ve katalogda yer alma onuruna da erişti.
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Proje Yönetim Ofisi 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde İs-
tanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye İno-
vasyon Haftası’nda Üniversitemizin AR-GE çalışma-
larını tanıtırken üç projeyi de gösterme fırsatı buldu.  

OMÜ ilk olarak Bilimsel Araştırma Projeleri kapsa-
mında tasarım ve üretimi gerçekleştirilen iki kişilik 
“Doğan” adlı uçağını tanıttı. Proje adına etkinliğe 
katılan Öğr. Gör. Cevat Sunol konuyla ilgilenen ziya-
retçilere bilgi verdi.  

Ayrıca Dr. Murat Emir TÜBİTAK 1512-Teknogirişim 
Desteği Programına başvurusunu yaptığı “Arıcılık 
Bilgi Sistemi Projesi”ni tanıttı. Dr. Emir iş fikri ile arı-
cıların temel sorunları arasında yer alan konaklama 
ve koloni yaşamına yönelik çözüm sunabilecek pro-
jesini anlattı. 

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Pro-
jelerini Destekleme Programı tarafından destekle-
nen “Hadronik Moleküllerin İncelenmesi Projesini” 
de Arş. Gör. Halil Mutuk gösterdi.

Farabi Öğrencilerine Uyum Eğitimi

84 üniversiteyle anlaşmamız var

Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu yaptığı sunumda; yurt içi üniversiteler arasında belirli bir süre için öğrenci ve 
öğretim üyesi değişimini sağlayan Programa dahil olan 88 üniversiteden 84’ü ile Farabi anlaşmasının bulun-
duğunu söyledi. Bozoğlu, program kapsamında 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında 156 öğrencinin OMÜ’ye 
geldiğini, 63 öğrencinin ise OMÜ’den diğer 
üniversitelere gittiğini belirtti. Mehmet Bo-
zoğlu, son altı yılda 764 öğrencinin OMÜ’ye 
geldiğini, 557 OMÜ öğrencisinin ise diğer üni-
versitelere gittiğini dile getirdi.

Bozoğlu, öğrencilere ayrıca Farabi Programı’nın 
hazırlık, öğrenim, burs taleplerinde nasıl bir 
yol izlemeleri gerektiği, burs süresi ve mikta-
rı ile dönüş süreçleri hakkında bilgiler verdi.  
Nalan Kızıltan ve Mehmet Bozoğlu ve Ofis 
personelinin programa katılan öğrencilerin 
Farabi Programıyla ilgili sorularını yanıtlama-
sının ardından Oryantasyon Programı sona 
erdi.

Üç Projeyle  
Türkiye İnovasyon Haftasına Katıldık

Farabi Programı kapsamında gelen öğrencilere “OMÜ Farabi Gelen Öğrenci Oryantasyonu Programı” dü-
zenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Nalan Kızıltan, Farabi Kurum 
Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, Farabi Ofisi personeli ve öğrenciler katıldı.      

O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
5

S
ay

ı 6
5

96

Her Yerdeyiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2015 yılının son tanı-
tım faaliyetini İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Zon-
guldak, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Gaziantep ve 
Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Bu yıl “OMÜ her yerde” 
sloganını hayata geçiren Üniversitenin son durağı İs-
tanbul oldu. On binlerce üniversite adayı ve velinin 
ziyaret ettiği “Educaturk Eğitim ve Kariyer Fuarı”nda 
en çok ilgi gören stantların başında OMÜ geliyordu.  

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarda 
OMÜ’nün dışında Türkiye’nin farklı bölgelerinden ge-
len 55 üniversite stant açtı. 

Tercih günlerinin bu yılki sürprizi ise öğrenci toplu-
luklarına sağlanan alan oldu. OMÜ Öğrenci Konseyi 
ve topluluk temsilcileri de kendi stantlarını açarak 
adaylara bilgi verdi.     

22-23 Aralık tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte 
OMÜ’yü  Kurumsal İletişim Biriminden iki görevli,  
Tıp, İletişim ve Mühendislik Fakültelerinden 4 öğren-
ci temsil etti.  Aynı zamanda fuar boyunca devam 
eden ve öğrencileri bilgilendirmeye yönelik yapılan 
seminerlerden birini de “Bir Hikâyenin Başlangıcı 
Olarak OMÜ” adıyla Rektör Danışmanı  Yrd. Doç. Dr. 
Cem Gençoğlu verdi.  Gençoğlu’nun söyleşi hava-
sında geçen ve öğrencilerle bire bir diyalog kurduğu 
seminere ilgi büyüktü.

Yeni rota planında ise Samsun ve ilçelerinin  yanı 
sıra Ordu, Giresun, Antalya, Tokat, Denizli, Balıkesir, 
Muğla, İstanbul, Ankara ve İzmir bulunuyor…   

Ziraat Fakültesi, Tarım Fuarı’nda

Tarım sektöründe kullanılan her türlü malzeme ve 
araçların sergilendiği Samsun Tarım Fuarı’nda Ziraat 
Fakültesi de açtığı stantla yer aldı. Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Orhan Kurt’un da ziyaret ettiği stan-
da çok sayıda ziyaretçi ilgi gösterdi ve merak ettiği 
konular hakkında bilgi aldı.

Tarım Fuarını yurt içi ve yurt dışından toplam 32 binin 
üzerinde ziyaretçi takip etti.  

Tanıtım    

İstanbul

Adana

Gaziantep

Tarım Fuarı



Yitirdiklerimiz
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Prof. Dr. Faik Emre ÜSTÜN
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi

Yaşar YAŞAR
Veteriner Fakültesi personeli

Nurullah AKKUŞ
İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi

Gülcan UYANIK
Alaçam Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü  
1. sınıf öğrencisi

“Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
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Atama    Yükselme

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

Cevdet KILIÇ Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Profesör

Birsen SAĞIR DUYAR  Fen-Edebiyat Fakültesi/Fonk.Teo.Fonk.Analiz Profesör

Hatice BOZOĞLU Ziraat Fakültesi/Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Profesör

Ertan EMEK ONUK Veteriner Fakültesi/Su Ürünleri ve Hastalıkları Doçent

Arzu FINDIK Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Doçent

Hızır Ufuk AKDEMİR Tıp Fakültesi/Acil Tıp  Doçent

Hasan AYDIN Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Doçent

Ferhat AKDEMİR Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Doçent

Murat YÜCE Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Doçent

Ömer BÖKE Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör

Ş.Bilge GÜRSEL Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Doçent

Ahmet Veysel POLAT Tıp Fakültesi/Radyoloji Doçent

Vedide Rezan USLU Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik Teorisi Profesör

Hatice KUMCAĞIZ Eğitim Fakültesi/Eğitimde Psikolojik Hizm. Doçent

Melek KALKAN Eğitim Fakültesi/Eğitimde Psikolojik Hizm. Profesör

Ayhan TUTAR Fen-Edebiyat Fakültesi/Geometri Profesör

Bahattin AVCI  Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Doçent

Oğuz AYDIN Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Profesör

Yurdanur SÜLLÜ Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Doçent

Murat GÜZEL Veteriner Fakültesi/iç Hastalıkları Profesör

Ayşegül İdil SOYLU Tıp Fakültesi/Radyoloji Yrd.Doç.

Yeşim AKYOL Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent

Celal KATI Tıp Fakültesi/Acil Tıp  Doçent

KURUM DIŞI ATAMA

Ertuğrul SUNAN Sivil Havacılık Y.O. /Havacılık elektrik-elektroniği  Bölümü Yrd.Doç.

Hülya UZUN 19 Mayıs Samsun Dev.Konservatuvarı/Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Yrd.Doç.

Mustafa Öner UZUN 19 Mayıs Samsun Dev.Konservatuvarı/Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Doçent

Gülnur ŞAFFAK ATALAY Eğitim Fakültesi/O.Ö.Matematik Eğitimi Yrd.Doç.

Engin YAZICI Sivil Havacılık Y.O./Pilotaj Bl. Yrd.Doç.

Berkan  REŞORLU Tıp Fakültesi/Üroloji  Doçent

Bekir Şakir KONYALI Fen-Edebiyat Fakültesi/Yeni Türk Edebiyatı Yrd.Doç.

Taşkın ÖZDEŞ Tıp Fakültesi/Adli Tıp  Doçent

Muhammet Fatih GENÇ İlahiyat Fakültesi/Din Eğitimi Doçent






