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Merhaba,

Bülten baskıya hazırlanmışken, 15 Temmuz gecesi tarihimiz için birçok yönden çok 
önemli olaylar olmaya başladı. Hain, cani ve iş birlikçi bir çete (FETÖ) dış-iç ortak yazıl-
mış bir senaryoyu sahneye koymaya kalkıştı. Halkının üzerine tankla, uçakla giden, bom-
ba atan, yaylım ateşe tutan bu eşkıyanın darbe girişimi püskürtüldü. Darbe girişiminin 
başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin ve Gazi Meclisimizin dik 
duruşu; milletimizin şanlı direnişi; milletinin yanında olan kahraman asker ve polisimizin 
müdahalesi bu alçakça girişimi önledi.

Burada, “darbe” sadece bir araçtı. Amaçlanan, Türk milletinin 1000 yıldır vatan kıldığı bu 
ülkeyi parçalamak; demokrasiyi ve egemenliğimizi ortadan kaldırmaktı. Emperyalistler 
başaramadıkları “Sevr”i 100 yıl sonra uygulamak istediler. Milletimiz; iradesine, egemen-
liğine, demokrasiye ve en önemlisi vatanına sahip çıktı. 238 şehidimiz, 2200’e ulaşan 
gazimiz oldu. Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifa diliyoruz. 

Emperyalistlerin, dünyada Müslüman ve mazlum halkların tek hamisi, sığınağı, umudu 
olan Türkiye’yi parçalama girişiminin nedenlerini hülasa edecek husus; Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerde herkesin yüzüne “Dünya 5’ten 
büyüktür.” diye haykırmasıydı. 

Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarılan İstiklal Savaşımız nasıl ki sömürülen ülkeler-
de bağımsızlık ateşini yakmışsa; 15 Temmuz destanı da Müslüman ve mazlum halkların 
millî irade ve demokrasiye sahip çıkmalarında ilham kaynağı olacaktır.

Dünyadaki mazlum, sömürülen halkların tek kollayıcısı ve umudu olan Türkiye’yi payidar 
kılmak için tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak anlayışını kendimize şiar edin-
meliyiz.

Allahaısmarladık…

Prof. Dr. Hüseyin AKAN
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Odak

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda 15 Temmuz’da 
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ mensubu bir 
grup subay tarafından başlatılan ve 22 saatte kont-
rol altına alınabilen darbe girişimi bir çok yönden 
tarihi olaylara sahne oldu. Halkın üzerine tankla, 
uçakla bomba atan, yaylım ateşi açan, Gazi Türkiye 
Büyük Meclisini bombalayan gözü dönmüş darbe-
ciler, cumhurbaşkanı, hükümet, asker, polis ve halkı-
mızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. 

Bu tarihi olayların yaşandığı gecede Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi hiç tereddüt etmeden tepkisini koydu. 
Saatler 01.00’i gösteriyordu. Darbe girişiminin en 
kritik saatleri yaşanıyor, sokaklarda tanklar dolaşı-
yor, uçaklar Gazi Meclisi bombalıyor, kurumlar ba-
sılıyordu. Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Akan, web 
sayfasından hemen bir “darbeye karşı durduğumu-
zu” bildiren bir mesaj yayınlanması talimatını verdi.  
Yarım saat içinde organize olan Basın Yayın Birimi, 
01.35’de darbe karşıtı kınama yazısını web sitesine 
girerek OMÜ’nün darbe karşısında olduğunu dün-
yaya duyurmuş oldu. 

Darbe Girişiminin Karşısında Durduk

Şehitler için Gıyabı Cenaze Namazı ve Basın 
Açıklaması

Oyunu daha başından gören Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğren-
cileri “darbe” karşında olduğunu her fırsatta ifade 
etti. OMÜ personeli ve öğrencileri 18 Temmuz Pa-
zartesi günü bir araya gelerek darbe girişiminde 
şehit olan 238 kahraman için gıyabında cenaze 
namazı kıldı ve yaptıkları basın açıklamasıyla ha-
inleri lanetledi, ülkemizin, cumhuriyetimizin ve de-
mokrasimizin savunucusu olduklarını haykırdı.  
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15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Demokrasi 
Şehitleri Anıtı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ülkemizin ve de-
mokrasimizin hangi zorluklarla elde edildiğinin ve 
korunduğunun hatırlanması için iki hafta gibi kısa 
sürede Kurupelit Kampüsü içerisinde 15 Temmuz 
Demokrasi Parkı ve Demokrasi Şehitler Anıtı açılı-
şını yaptı.

Eğitim Fakültesi binasının yanında açılan parkın 
içinde 15 Temmuzda gerçekleşen kalkışma hare-
ketinde şehit olan 238 kişi anısına yapılmış De-
mokrasi Şehitler Anıtı da bulunuyor.

Parkın ve şehitler anıtının açılışında konuşan Rek-
tör Prof. Dr. Akan, ”15 Temmuz gecesinde yaşa-
nanların ardından 238 şehidimiz ve 2 bin 191 ga-
zimiz oldu. Özellikle üniversite gençliğine emanet 
edeceğimiz bu Cumhuriyeti, ülkeyi ve demokrasi-
mizin hangi zorluklarla elde edildiğinin hatırlanma-
sı için böyle bir parkın ve şehitler anıtının, özellikle 
üniversite kampüsü içinde olmasını çok anlamlı 
buluyorum. Bu bir anlamda yüzyıl evvel başara-
madıkları Sevr-i yüzyıl sonra gerçekleştirmek iste-
yen emperyalistlerin heveslerini tekrar kursakların-
da bıraktı. Biz egemenliğimize tekrar sahip çıktık. 
Nasıl ki Atatürk’ün liderliğini yaptığı Kurtuluş Sava-

şı birçok mazlum ve sömürülen milletlere bağımsızlık mücadelesi için ilham kaynağı olmuşsa ben eminim 
ki bu 15 Temmuz Destanı da yine mazlum devletlere demokrasi ve egemenlik savaşını vermek için bir ilham 
kaynağı oluşturacaktır. Biz bu tarihten sonra demokrasinin de egemenliğin de kıymetini çok daha iyi bilece-
ğiz özellikle de bu vatanın, bu milletin kıymetini çok daha iyi hissedeceğiz. Daha bir ve bütün olacağız” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı 4 bin metre karelik bir alana sahip. Parkın içerisinde 12 adet çatılı piknik 
masası ve 30 metre karelik bir Kameriye ile bir adet Osmanlı Çeşmesi bulunuyor. Ayrıca park içerisinde 

yaklaşık 1000 metrelik bir yürüyüş yolu da mevcut.
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 Kaynak : Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi

15-20 Temmuz 2016, Anadolu Ajansı Yayınları-27, 2016
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Odak

Üniversite adayları ve velilerin son yıllardaki gözde 
uğrak yerlerinden biri olan tercih fuarları, üniversi-
telerin markalaşması ve bilinirliğinin artırılması an-
lamında büyük önem taşıyor. OMÜ de son iki dö-
nemde katıldığı üniversite tercih fuarlarının sayısını 
oldukça arttırdı. Artık kampüste öğrencinin gelme-
sini beklemek yerine rekabet alanına girerek diğer 
üniversitelerden başarılı öğrenci kapma yarışında en 
önlerde yerini aldı. 

Doğru tercih yapma konusunda profesyonel yardım 
almak, üniversiteleri tanımak ve doğrudan bağlan-
tıya geçmek isteyen üniversite adayları ve velilerle 
doğrudan bağlantı kuran  Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi, bu yıl daha kalabalık bir ekiple üniversite aday-
larıyla buluştu. Fuarlarda OMÜ’nün standları en çok 
ziyaret edilen ve bilgi alınan devlet üniversiteleri ara-
sında ilk sıralarda yer aldı.  

Üniversite adayları fuarda lisans, lisansüstü ve 
önlisans programları hakkında ayrıntılı bilgi-
ler edinmeye çalıştı. Öğrencilere isteklerin ve 
puanlara göre OMÜ’de hangi bölümleri tercih 
edebilecekleri ve nasıl bir tercih sıralaması ya-
pabilecekleri konusunda destek verildi. Ayrıca 
Samsun’un barınma, ulaşım olanakları ve sos-
yal yaşantısı hakkında sorular yanıtlandı. Üni-
versiteyi tanıtıcı videoların gösterildi, broşür, 
dergi, kalem, kupa gibi ürünlerin dağıtıldı. 

Ayrıca, öğretim elemanları ile birlikte okullar zi-
yaret edilerek toplantılar düzenlendi, sunumlar 
yapıldı, liseli gençlerin soruları cevaplandı. Ka-
sım – Temmuz arasında 28 açılan fuarları mer-
kezde yaklaşık 422 bin üniversite adayı ziyaret 
etti. 

Üç Yeni Fakülte
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41. Yılımızı Kutladık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ)  
kuruluşunun 41. Yılı Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde (AKKM) törenle kut-
landı. 

Kutlama töreni öncesi, Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan ve beraberindeki heyet, 
Atatürk anıtına çelenk sunarak saygı du-
ruşunda bulundu. 

AKKM’deki törene Rektör Hüseyin 
Akan’ın yanı sıra; Samsun Valisi İbrahim 
Şahin, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, 
Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, İl 
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Çarşamba 
Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Rek-
tör Yardımcıları, Genel Sekreter, fakülte 
dekanları, akademisyenler, OMÜ perso-
neli ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan 
törende Rektör Hüseyin Akan ve Vali İbra-
him Şahin konuşma yaptı. 

Dünyanın Tercih Edilir Üniversitesi 
Haline Gelmemiz Gerekir

Konuşmasında 1 Nisan 1975’te kurulan 
Üniversitenin, 41 yılda hızla gelişerek bu 
günlere geldiğini ifade eden Rektör Hü-
seyin Akan, üniversitenin gelişimiyle bir-
likte dünyadaki üniversite anlayışının da 
değişerek üniversitelerin artık araştırma, 
ihtisaslaşma ve girişimciliği ön planda 
tuttuklarını söyledi. Akan, üniversitelerin 
ayakta kalabilmesi ve talep edilir olabil-
mesi için bu değişime ayak uydurması 
gerektiğinin altını çizdi. 

Üniversitenin önüne koyduğu hedeflere 
ulaştığını rakamlar vererek açıklayan Rek-
tör Akan, OMÜ’nün gelişmiş üniversite 
ölçütlerine sahip olduğunu belirtti. Üni-
versitemizin büyük bir üniversite olma-
sından dolayı, tek bir alanda ihtisaslaş-
ma imkânının olmadığına değinen Akan, 
“Her alanda kendimizi daha iyi yetiştirip 
Türkiye ve dünyanın tercih edilir üniversi-
tesi haline gelmemiz gerekir.” dedi.

Dünyada ivme kazanan İnternet tabanlı 
uzaktan eğitimin sistemine de değinen 
Rektör Akan, “Sevinerek söyleyebilirim ki 
üniversitemiz çok erken zamanda bu ge-
lişmeyi fark etti ve 2009’dan itibaren bu 
sisteme geçti. Uzaktan eğitim merkezi-
mizin stüdyolarıyla, ekibiyle, eğitim prog-
ramlarıyla Türkiye’nin en iyisi olduğunu 
söyleyebilirim.” diye konuştu. 
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Akademisyenlerin çalışmalarının ve pro-
jelerinin meyvelerini vermeye başladığını 
belirten Akan, devlet tarafından verilen 
desteğe rağmen, ciddi bir sıçrama yapa-
bilmek için çağın şartlarına uygun, reka-
betçi ortamı dikkate alan yükseköğretim 
reformunun gerekli olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Samsun’un ikinci bir 
devlet üniversitesi kurulmasına hazır ol-
duğunu belirten Akan, “OMÜ Amasya, 
Sinop, Ordu’dan sonra bir yavru daha 
vermeye hazır diye düşünüyorum.” dedi.

Üniversitenin bu hale gelmesinde emeği 
geçenlere teşekkürlerini sunan Rektör 
Hüseyin Akan “Üniversitemize nice yıllar 
diliyorum.” diyerek konuşmasını sonlan-
dırdı.

41 Kere Maşallah Diyorum

Rektör Hüseyin Akan’ın ardından söz alan 
Vali İbrahim Şahin ise konuşmasında “Üni-
versiteden, akademisyenlerden hatta öğren-
cilerden beklentilerimiz var. Biz Üniversite ile 
kucaklaşmak istiyoruz. Üniversitedeki fikri 
düzeyden, akademik terden yani beyin teri-
nizden yararlanmak istiyoruz.  Binin üzerinde 
akademisyenin bize bu yönde katkı sağlama-
sını temenni ediyoruz. Sosyal Bilimlerde ola-
bilir, Fen Bilimlerinde olabilir, biz Üniversite ile 
ne kadar iç içe hareket edersek o kadar hızlı 
koşarız. Diğer taraftan Üniversitenin konuş-
landığı yerin ideal bir yer olduğunu da vurgu-
lamak isterim. Çok gezme şansına sahip olan 
bir insan olarak yurt dışındaki üniversitelerin 
başkentler ve büyük şehirlerde değil tam ter-
sine yerleşim yerlerine uzak yerlerde olduğu-
nu gördüm.  Ben de öğrenci olmak istesem 
daha çok kitap okuyabileceğim, akademik 
ağırlık merkezlerinin olduğu yerlerde olmayı isterim. 41. yılınızda size 41 kere maşallah diyorum. Daha nice 
41 yıllara derken Üniversitemizin yetiştirdiği öğrencilerin meslek hayatlarında en güzel yerlerde hayatlarını 
sürdürmelerini, akademisyenlerimizin mutlu, huzurlu ve akademik kariyerlerine yeni şeyler katmak ümidin-
de olmaları dileğiyle kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum.”  dedi.

Odak
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Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı şiir dinletisi dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Akademisyenler Ödüllendirildi

Törende ayrıca, ilk defa 2015 yılında uygulamaya konan, Akademik Teşvik Puanlama Sistemi’ne göre başarılı 
olan ve patent almaya hak kazanan akademisyenlere Vali İbrahim Şahin ve Rektör Hüseyin Akan tarafından 
teşekkür belgesi ve ödül verildi. Kurucu rektör Prof. Dr. Tahsin Tuncalı’nın mesajını ilettiği video gösteriminin 
ardından tören sona erdi. 

Prof. Dr. Tahsin Tuncalı Parkı Açıldı

AKKM’deki törenin ardından Rektör Hüseyin Akan ve konuklar, kurucu rektör Tahsin Tuncalı adına yapılan 
parkın açılışını yaptı. Parkın açılışına katılan öğrenciler, parkın çimlerine uzanarak güzel havanın tadını çıkardı.
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MUSTAFA KEMAL 
GÜNEŞDOĞDU

Eğitim Sevdalısı Bir Su Damlası



Yaşadığımız hayatın içinde değer-

li bir iz bırakabilmek hemen hemen 

her insanın hayali. Bu sayımızda 

eğitime adanmış 92 yıllık değerli ve 

iz bırakmanın hakkını sonuna kadar 

vermiş bir hayatın ayak izlerini takip 

edeceğiz.1924 yılında başlayıp 2016 

yılında son bulan bu hayatın kahra-

manı Mustafa Kemal Güneşdoğdu. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yol-

ları Çarşamba ilçesinde kendi adını 

taşıyan OMÜ Mustafa Kemal Gü-

neşdoğdu Kampüsü’nün yapımında 

“bağışçı” olarak kesişen ve ebediye-

te yine kendi adını taşıyan bu kam-

püste düzenlenen törenle uğurlanan 

Güneşdoğdu’nun hayatına daha ya-

kından tanıklık edelim.

Haber- Nehir Güler
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“Güneşdoğdu Liseyi Devlet Bursuyla 
Okudu”

Mustafa Kemal Güneşdoğdu gözlerini hayata 
Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber Samsun’un 
Çarşamba ilçesinde açtı. Babası Mehmet Yu-
nus Güneşdoğdu genç yaşta vefat ettiğinden 
3 ve 4. Dönem Samsun Milletvekili olan dedesi 
Hacı Yunus Zade tarafından yetiştirildi. İlkokulu 
Çarşamba’da tamamlayan Güneşdoğdu daha 
sonra eğitimini o dönemin en iyi okullarından 
biri olan İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde ta-
mamladı. Hayatı boyunca eğitime katkı vere-
cek olan ve pek çok öğrenciye de burs sağ-
layan Güneşdogdu Haydarpaşa Lisesinde 
devlet bursuyla okuyan öğrenciler arasındaydı. 

“Farklı Sektörlerde Başarılara İmza 
Attı”

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesini 1949 yılında bitiren Güneşdoğdu 
Çarşamba’ya dönerek 60 yıla yakın sürdü-
receği Diş Hekimliğine başladı İş hayatında 
çok yönlülüğüyle bilinen hayırsever işadamı 
Çarşamba’da ki ilk yağ fabrikasını kuran aynı 
zamanda çok farklı bir kulvar olan sinema ve 
filimcilik sektöründe de başarılar elde etmiş 
biriydi.
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“Paramı Bırakacak Bir Değil Binlerce 
Evladım Var”

Bu kadar farklı yönelimleri olan ve çeşitli sektör-
lerde başarı sağlayan birinin eğitimin önemine 
inanması ve bu konuda çaba harcaması tabi ki 
şaşırtıcı bir sonuç sayılamaz Çarşambada’ ki 75 
bin karelik alana İletişim Fakültesi, Hukuk Fakül-
tesi ve halen inşaatı devam etmekte olan Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi binalarını kazandıran 
Güneşdoğdu, hayatı boyunca biriktirdiği tüm ka-
zancını eğitim kanalına aktaran nadir insanlardan 
biriydi. Paramı bırakacak bir değil binlerce evla-
dım var” diyen Güneşdoğdu, aynı zamanda 40 
öğrenciye de özel burs veriyordu.

“Damıtılmış su gibi bir hayat sürdü”

8 Şubat Pazartesi günü kendi adını taşıyan Gü-
neşdoğdu Kampüsünde cenaze töreni düzen-
lenen hayırsever işadamı, Çarşambalıları ve ev-
latlarım dediği tüm öğrencileri bu özel günde 
buluşturmuş oldu Törende konuşan Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın 
dediği gibi “damıtılmış su gibi” bir hayat süren 
ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ında ifadesiyle 
“yaptığı işlerden hep mutluluk ve huzur duyan” 
Güneşdoğdu, minnet ve sevgiyle ebediyete uğur-
landı.
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OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü
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Tanıtım

Üniversite adayları ve velilerin son yıllardaki gözde 
uğrak yerlerinden biri olan tercih fuarları, üniversi-
telerin markalaşması ve bilinirliğinin artırılması an-
lamında büyük önem taşıyor. OMÜ de son iki dö-
nemde katıldığı üniversite tercih fuarlarının sayısını 
oldukça arttırdı. Artık kampüste öğrencinin gelme-
sini beklemek yerine rekabet alanına girerek diğer 
üniversitelerden başarılı öğrenci kapma yarışında 
en önlerde yerini aldı. 

Doğru tercih yapma konusunda profesyonel yardım 
almak, üniversiteleri tanımak ve doğrudan bağlan-
tıya geçmek isteyen üniversite adayları ve velilerle 
doğrudan bağlantı kuran  Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi, bu yıl daha kalabalık bir ekiple üniversite aday-
larıyla buluştu. Fuarlarda OMÜ’nün standları en çok 
ziyaret edilen ve bilgi alınan devlet üniversiteleri ara-
sında ilk sıralarda yer aldı.  

Üniversite adayları fuarda lisans, lisansüstü ve önli-
sans programları hakkında ayrıntılı bilgiler edinme-
ye çalıştı. Öğrencilere isteklerin ve puanlara göre 
OMÜ’de hangi bölümleri tercih edebilecekleri ve 
nasıl bir tercih sıralaması yapabilecekleri konusun-
da destek verildi. Ayrıca Samsun’un barınma, ula-
şım olanakları ve sosyal yaşantısı hakkında sorular 
yanıtlandı. Üniversiteyi tanıtıcı videoların gösterildi, 
broşür, dergi, kalem, kupa gibi ürünlerin dağıtıldı. 

Ayrıca, öğretim elemanları ile birlikte okullar ziyaret 
edilerek toplantılar düzenlendi, sunumlar yapıldı, li-
seli gençlerin soruları cevaplandı. Kasım – Temmuz 
arasında 28 merkezde açılan fuarları yaklaşık 422 
bin üniversite adayı ziyaret etti. 

Şehir Şehir
OMÜ’yü Anlattık
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Tarih Şehir Ziyaretçi

Kasım 2015 İzmir 13.166

Afyon 3656

Diyarbakır 5.741 

Aralık 2015 Şanlıurfa 7.155

Gaziantep 16.350

Kahramanmaraş 5.108

Ankara

Adana 13.275

İstanbul 17.600

Zonguldak 3014

Şubat 2016 TÜYAP Kitap Fuarı 110.000

TED Koleji Ankara 1000

Mart 2016 Konya 8.956

Tarih Şehir Ziyaretçi

Nisan 2016 Antalya 36.000

Muğla 2158 

Fethiye 1675

Bodrum 1205

Giresun 1824

Ordu 4108

Samsun 35.000

Denizli 6.127

Balıkesir 5.217

Rize 9.000

Mayıs 2016 Tekirdağ 4.500

Ankara 9.319

Samsun 5.000

Temmuz 2016 Bolu 2212

Ankara 21.320

İstanbul 61.200

İzmir 11.180

Toplam                    28                     422.066

İşte 2015-2016 öğretim döneminde katıldığımız üniversite tercih fuarları ve ziyaretçi sayıları:

Kaynak: Ziyaretçi sayıları düzenleyicifirma ve
kuruluşlardan alınmıştır. 



Merhum iş adamı Cemal 
Ulusoy’un eşi, iş dünyasının 
çok yakından tanıdığı Emra 
Çarmıklı, Revna Demirören, 
Merva ve Alican Ulusoy’un 
annesi hayırsever Tülay Ulu-
soy, merhum babası Çar-
şamba eşrafından Mehmet 
Tülazoğlu adına Adalet Mes-
lek Yüksekokulunun yeni bi-
nasını yaptırarak Ondokuz 
Mayıs Üniversitesine arma-
ğan etti. 

5 Ağustos 2015 tarihinde 
temeli atılan Adalet Meslek 
Yüksekokulunun yeni bina-
sı 9 Mayıs 2016’da törenle 
açılışı yapıldı. Samsun Valisi 
İbrahim Şahin, OMÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Çarşamba Belediye Başkanı 
Hüseyin Dündar, akademis-

yenler, öğrenciler, Samsun 
protokolü törene katılanlar 
arasındaydı. Tülay Ulusoy’u 
ailesi, akrabaları ve dostları 
açılışta yalnız bırakmadı. 

Bir yıldır heyecanla inşaatı 
takip eden, malzeme seçi-
mine kadar ilgilenen, bizzat 
gelerek, gelemediği zaman 
fotoğraf ve videolarla inşaatı 
denetleyen Tülay Ulusoy ile 
eğitime katkılarından, Çar-
şamba ve Samsun’a kadar 
geniş bir yelpazede sohbet 
ettik. 

Okulun açılış töreninin ar-
dından aile üyeleriyle birlikte 
Samsun turuna çıktık ve tur 
boyunca Tülay Hanım soru-
larımızı açık yüreklikle ce-
vapladı.  

Röportaj - Öğr. Gör. Mürsel Kan     Fotoğraf - Gökhan Çetin
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Hayırsever  
Tülay Ulusoy 
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Tülay Hanım, bize zaman ayırdığınız için 
çok teşekkür ediyorum. OMÜ Bülten 
dergisi adına bu söyleşiyi sizle yapıyorum.

Biliyorum dergiyi. Her sayısı geliyor bana. 
Zevkle okuyorum ve bilgileniyorum. Dün de 
40. Yıl sayısını inceledim. 

Üniversitemize 41. Yılında güzel bir eser 
kazandırdınız. Babanız Mehmet Tülazoğlu 
adına yaptırdığınız Adalet Meslek 
Yüksekokulunun açılışını hep birlikte 
yaptık. Duygularınızı alabilir miyim?

Yaptığım şeyin takdir edilmesi, yakınlarımın 
benimle olup beraber açılışta bulunması çok 
gururlandırdı beni. Herkesin coşkuyla, sevinçle 
karşıladığı okulun, kısa zamanda babam adına 
yapılıp bitirilmesi talebeler için faydalı olacak. 
Çok mutluyum ve çok hassasım. 

Bir röportajınızda, bu okulu yaptırma 
kararını Kampüse de adını veren rahmetli 
Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu’nun röportajını okuduktan 
sonra aldığınızı söylemişsiniz. Bu 
röportajda sizi harekete geçiren ne oldu?

Hep okul yaptırmayı düşünüyordum. Babam 
1950 yılında Çarşamba’da yedi okul yaptırmış 
bir insan. Yarım asırdan fazla bir zaman bu. 
Eğitime çok değer veren bir aileden geliyorum. 
Bütün amcalarım okumuştur, dayılarım ilim 
adamıdır. Annemin dedesi Sorbonne’da (Fran-
sa) okumuş. O tarihte, 1886’da. Onun için biz 
eğitime hakikaten çok değer veriyoruz. Ayrıca 
çok da başarılıyız okumakta. Hep birincilikler, 
onur listeleri... Böyle yetişti aile. 

Burada sizi harekete geçiren neydi?

O tarihte babamın yaptığı benim için çok mü-
himdi. Herkes bir şey restore ediyor, okul ya-
pıyor. Ben kendime göre daha mühim bir şey 
yapmak istedim. Fakülte fikri bana çok olumlu 
geldi. 

Mustafa Güneşdoğdu ile çocukluğumuzdan 
bu tarafa tanışırız. Hep birlikte bu yollarda yü-
rüdük. Biz burada yaşadık. Merkez okulunda 
okudum, Mustafa Amca dişlerimizi çekti, yap-
tı. Hatta evlenirken gelerek son defa Mustafa 
Amca’ya dişlerimi baktırdım. Çok yakınımız. 
Amcamın çok can arkadaşıydı. Onun gazete 
röportajı tesadüfen elime geçti. Birden fakülte 
bana çok cazip geldi. Yani böyle bir şey yap-
mayı hayal etmiyorum ama birden bire o kadar 

olumlu geldi ki hemen o gün çocuklarımla ko-
nuştum, onların hepsi de beni destekledi. 

Çok kısa zamanda bitirdik. Herkes çok yar-
dımcı oldu. Yapmam için beni teşvik etti. 
Malzemeleri beraber seçtik. Ayda bir geldim, 
kuzenim çok yardımcı oldu. Hadi Okutgen. 
Mustafa Amca’ya da yardım edermiş. Onun 
benim için yaptığı çok mühim. Her hafta Cuma 
Namazı dönüşünde okula gidip resimlerini çe-
kip yolladı. Son zamanlarda yapılan işlemlerin 
videolarını yolladı bana. Bir hata gördüyse he-
men düzelttirdi. El birliğiyle meydana çıkardık. 
Ve bundan çok gurur duyuyorum şimdi. Or-
ganizasyon işini Dafne Hanım yaptı. Alican’ın 
asistanı. Eşim, dostum yanımdaydı. Güzel bir 
duygu.

Kısaca bahsettiniz ama okul yaptırma 
fikrinizi açtığınızda çocuklarınız nasıl bir 
yaklaşım içinde oldu?

Çok sevindiler. Benim adıma sevindiler. Mem-
leketimde böyle bir eser yaptırdığım için çok 
mutlu oldular. Üniversitenin olduğu yer ba-
bamın köyünün hemen önü. Eskiden orası 
Manamut Köyü’ydü, bizim köyümüzdü. Biz 
Manamut’a çok gidip gelmişizdir. Babam 
çiftlikle uğraştığı için. Çocuklar çok destekle-
di beni. Çok çabuk ve problemsiz de yapıldı. 
“Annem artık bu işi benimsedi, bekliyoruz ya-
kında bir proje daha getirir bize, sorar.” diye 
şakalaşıyorlar.   

“Bugün güzel bir gün; çok mutluyum ve gururluyum”  

Yaptığım şeyin 
takdir edilmesi, 
yakınlarımın 
benimle olup 
beraber açılışta 
bulunması çok 
gururlandırdı 
beni.
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Var mı peki yeni proje?

Var, var!

Sürpriz mi? Bizimle paylaşabilir misiniz?

Yoo, sürpriz değil! Her an bir şey olabilir. Ama 
Belediye Başkanı galiba Down Sendromlular 
için bir şey yapmayı düşünüyor. Onun planları 
yapılmış... O proje de olabilir. Bakalım bilemi-
yorum. Böyle şeyle düşünmekle olmuyor, pat 
diye aklına geliyor, karşına geliyor.  

Bundan sonraki projenizin ismi kendi 
adınız mı olacak?

Hayır! Eşim, annem için de muhakkak bir şey-
ler yapacağım.   

Sayın Tülay Ulusoy, Samsunlu olduğunuzu 
biliyoruz. Lise eğitiminizi de Ondokuz 
Mayıs Lisesinde tamamlamışsınız. Eski 
yıllardaki ve günümüzdeki Samsun’u 
birbiriyle kıyasladığınızda nasıl bir gelişim 
çizgisi çıkıyor ortaya, bu konudaki 
fikirlerinizi alabilir miyiz?

İlkokulu üçüncü sınıfa kadar Çarşamba’da 
okudum. Abim ticaret lisesini gitti. Kız karde-
şim de beşinci sınıfı bitirmişti. Enstitüye gitti. 
Ben de Gazi İlkokuluna gittim. Ondokuz Mayıs 
Lisesinin orta kısmı olmadığı için dört ve beşi 
orada okudum. Ondan sonra bir sene enstitü-
de, iki sene İsmetpaşa Ortaokulunda okudum. 
Sonra Ondokuz Mayıs Lisesine geldim. Son 
sınıfı İstanbul’da okudum. Sonra da İstanbul 
Hukuk Fakültesine girdim. 

Zor bir okulu seçmişsiniz. Girmesi de 
okuması da zordur.

Naci Şensoy Dekanı’ydı. Bizim de hısmımız 
olur. Ben çok istemiyordum ama beni çok iş-
ledi; “Hukuka gel kızım, hukuka gel kızım…” 
diye. Bana da onun tavsiyeleri filan enteresan 
geldi. Sonra hukuku çok sevdim. Üç sene 
okudum.  

O dönemki Samsun ile bu dönemdeki 
Samsun’u kıyasladığınızda gelişim çizgisini 
nasıl görüyorsunuz?

Gelişmeyi görün. Abim okuyacaktı lisede. 
Çarşamba’da lise olmadığı için 1953 veya 
54’te Samsun’a taşındık. Şimdi üniversite var 
kaç tane.       

Ulusoy ailesi olarak eğitime önemli 
katkılarda ve yatırımlarda bulunduğunuzu 
biliyoruz. Eğitime katkı sağlaması 
konusundaki sivil temelli projeleri, 
destekleri ve çabaları yeterli buluyor 
musunuz?

Nevzat Ayaz’la da bir okul yapmıştık, İstanbul 
Valisiyken hanımıyla birlikte çalışmıştık. Sonra 
İzmir’de yaptılar onlar, orada da yapmıştık. Yani 
okul yapmak çok güzel bir şey, insanı çok tat-
min ediyor. 

Bence herkes zamanı gelince bir şeyler yapı-
yor. O Allah tarafından lütfediliyor. Ben fakül-
te yapabilirim diye hiç düşünmemiştim. Ama 
şimdi yapıldı, meydana çıktı. Talebeleri hazır. 
Çok gururlanıyorum. Herkes çok yardım sever. 
Onların gayretleri, teşvikleri çok mühim. 

Eşim, annem 
için de 

muhakkak 
bir şeyler 

yapacağım.   
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İnsan böyle bir 
şey yapınca 
çevresinden 
çok takdir 
görüyor. O da 
insanın ruhunu 
besliyor. Bir 
tutku gibi…

İnsan böyle bir şey yapınca çevresinden çok 
takdir görüyor. O da insanın ruhunu besliyor. 
Bir tutku gibi… 

Bir eğitim gönüllüsü ve hayırsever olarak 
hâli vakti yerinde olan insanlara nasıl bir 
çağrıda bulunursunuz?

Çevrelerinde ihtiyaç olan şeyleri birleşip ya-
pabilirler. Uygulayabilirler. İnsanlar yaşadıkları 
tecrübeleri aktarabilirler. Zamanı gelince ken-
diliğinden oluyor bazı şeyler… 

Sizin eğitimle ilginiz yeni değil. Kızınız Emra 
Hanım, her dönem tüm ailenin eğitimiyle ya-
kından ilgilendiğinizi söyledi.  

Öğrenmek, eğitim herkesin çocuğu için en 
önemli vazifesi, öyle geliyor bana. Çocuklarım 
için çok uğraştım. Babaları vefat etmişti. Dört 
çocukla 44 yaşında yalnız kaldım. 4 çocuğum 
da üniversite bitirdi. Yurt dışında üç lisan öğren-
diler. Geldiler, gördünüz hepsini. Gayet sosyal, 
pırıl pırıl çocuklar. Torunlarım da şimdi Allah’a 
çok şükür başarılı. Bu bakımdan çok tatmin ol-
dum. Küçük kızımın Avusturya Lisesinde hâlâ 
kırılmamış rekoru vardır (Mezuniyet not ortala-
ması)... Çocukların çok arkadaşı “Tülay Teyze 
hangi okula gidelim veya ne yapalım?” diye 
hep bana sormuşlardır. Çok ilgiliyim. Herkesin 
çocuğuyla da ilgiliyim. Çok seviyorum. 

Şimdi okuttuğum talebeler var mesela. Eşim 
öldükten sonra hep 20 kadar talebe konten-
janım var. Hepsinin notlarına bakarım. Notlar 
düşüyorsa “Bursunuzu keseceğim, çalışın!” 
derim... Ama şu ana kadar notunu düşüren ve 
bursunu kestiğim öğrenci olmadı. 

Okulun açılışı için ilk geldiğimde bir çocuk 
Samsun birincisi olmuş, burs arıyorlardı. Her-
kes birbirine nedir ne değildir diye soruyordu. 
Sekreterin elinden kâğıdı usulca aldım. Ben 
ilgilenirim, dedim. Talebeyi gördük. Sonra oku-
luna gittik. Müdire hanımla görüştük. Şimdi o 
benim oğlum. Sorbonne’da okuyacak. İnşal-
lah okutacağım. Şimdi gelince annesini gör-
düm burada. İkinci oğlu da Samsun birincisi 
olmuş. “Tülay Hanım, bu da Galatasaray’a 
geliyor.” dedi. Tamam, dedim. “Sen burada 
yetiştirdin, ben orada okutuyorum.” dedim. 
Galatasaray’da birinci oldu çocuk. Şimdi kar-
deşi geliyor. Onlarla da övünüyorum. 

Karne günleri alıyorum, birlikte yemeğe gidiyo-
ruz. Birçok kızım var, oğlum var. Eğitimle çok 
haşır neşirim. 

Ama başarılı talebe seviyorum. Kültürlü, ente-
lektüel, lisan bilen… Bana da meşguliyet olu-
yor. Bunlarla ilgilenmek, başarı, okumak beni 
çok enterese ediyor. Kendim bitiremediğim, 
belki yarım kaldığı için.
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Sonradan bitirmeyi düşündünüz mi? 
(İstanbul Ünv. Hukuk Fakültesi)

Düşündüm. Eşim de beni teşvik etti. Ama 
altı senede üç çocuğum oldu. Mümkün de-
ğildi. 

Lisan işini hâlletmek için her sene evimize 
muhakkak hocalar gelirdi. Çocuklara öğre-
tirdi. Yazları yaz okuluna götürürdük. 10 hafta 
kalırlardı. Ben Londra’da, İsviçre’de kalırdım 
çocuklarla birlikte. Eşim gelir giderdi. Çalış-
tım, çocuklarla ilgilendim. Sonra büyüdüler. 

Şimdi torunlarla ilgileniyorum. Onlar da çok 
iyi… İkizler var, Demirören. İkizlerin oğlan 
bugün yanımda olmak için sürpriz yapıp 
geldi. Beni çok gururlandırdı. Çok hoşuma 
gitti. Torunlar daha da güzel… Hayat böyle 
geçiyor işte.     

OKUL SANKİ MANEVİ YAKINLIK 
YARATTI

Samsun’la bağınız devam ediyor mu? 
Akraba ve arkadaş çevreniz var mı?

Akrabalarımız var. Çarşamba’da mezarla-
rımız var. Her sene muhakkak mezarları zi-
yarete geliyordum. Dayımı yeni kaybettim. 
Dayım akıllıydı. Bütün ailenin şeceresini bilir-
di. Dayımı dinlemek çok hoşuma gidiyordu. 
Geldiğimde muhakkak dayımın sohbetlerini 
dinliyordum. Onu da iki ay önce kaybettik. 
Benim toprağım burası. Okul da sanki ma-
nevi yakınlık yarattı bende. Her sene mezu-
niyet törenlerine gelirim, diye düşünüyorum. 
Allah ömür verdiği sürece. İnşallah başka 
şeyler de yaparım, gelirim, takip ederim. 

Son olarak eklemek istediğiniz var mı?

Bugün güzel bir gün. Çok mutluyuz hepi-
miz. Okul işi olunca herkes zevkle, keyifle 
yapıyor. Çocuklarımız ve torunlarımız için bı-
rakacağımız Türkiye’de gençlere eğitimlerini 
tamamlayacakları bir eseri hazırlamak güzel 
bir şey. Allah herkese nasip etsin… 

Anneniz okul yaptırdı. Siz ne 
düşünüyorsunuz, nasıl karşıladınız?

Revna Demirören 

Gurur duyuyoruz tabii. Annemin doğduğu, bü-
yüdüğü, ilkokula gittiği Çarşamba’da dedemin 
adını her zaman yaşatacak. Onun çatısı altında 
gençler yetişecek. Bu da bize çok büyük mutlu-
luk veriyor. Çok mutluyuz, gururluyuz. 

Merva Ulusoy

Temel atmadan bu zamana çok kısa bir zaman 
geçti. Ama okul dönemi kapanmadan yetişti. Ka-
pılarını açtı yeni öğrencilerine. Annemin rahmetli 
dedem Mehmet Tülazoğlu adına kendi baba top-
rağına, kendi memleketine böyle okul yaptırma-
sından büyük gurur duyuyoruz. Temel atmada 
da çok heyecanlıydık. Bugün kendisi konuşur-
ken çok heyecanlandı. İstanbul’dan dostlarımız, 
ailemiz, Samsun’dan yakınlarımız. Annemin ak-
rabaları iştirak ettiler. Öğretim görevlileri, Üniver-
sitedeki tüm çalışan kişiler de katıldılar. Valimiz, 
Belediye Başkanımız, Rektörümüz’le beraber.

Tabii ki annemin okul olmadığı için Çarşamba’dan 
Samsun’a, Samsun’dan da üniversite olmadığı 
için İstanbul’a gidip dört kardeşinin üniversiteyi 
orada okumuş olmaları ve şimdi de tekrar an-
nemin okulsuzluktan ayrıldığı Çarşamba’ya geri 
dönüp böyle bir Yüksekokul yaptırmış olması 
hem ailemiz adına hem Türkiye adına hem Millî 
Eğitim adına çok büyük bir hediye diye düşünü-
yorum.

Annem de hukuk fakültesinde okumuş bir kişidir. 
Kendi çocuklarının da hukuk okumasını istedi. 
Dört çocuktan sonra beş torunu var. Torunlarının 
da aynı mesleği icra etmelerini, o alanda oku-
malarını, çalışmalarını istedi. Onun için bugün 
Çarşamba’da Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek 
Yüksekokulunun açılmış olmasından çok büyük 
heyecan duyduk. 

İnşallah burada yetişecek gençler vatana millete 
hayırlı evlatlar olurlar. İş hayatında başarılı olurlar. 
Onların başarılarını bizler de görür onlarla gurur 
duyarız. 

Emra Ulusoy Çarmıklı

Bu yaptığı olay muhteşem bir şey. Hayaldi. Böyle 
bir hayali olduğunu söyledi ve patır kütür her şey 
hızla ilerledi. Yolu açık oldu. Çok şükür bugüne 
geldik. Çok güzel de bir gün oldu hep birlikte. 
Annem hak ve hukuka değer veren bir insandır. 
Onun için okulun Adalet Meslek Yüksekokulu ol-
ması özellikle çok değerli. Dedem adına böyle bir 
şey yaptığı için annemle gurur duyuyoruz. Biz de 
onun evlatları olmaktan gurur duyuyoruz.   O
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Hazırladığımız bu çalışmada kalplerini, zihinlerini 
ve hayallerini Ondokuz Mayıs Üniversitesine açmış 
farklı aidiyet, kültür ve hayatlardan uluslararası öğ-
renciler yer alıyor. Samsun ve OMÜ hakkında ne 
düşünüyor, gündelik yaşamları nasıl devam ediyor, 
yaşadıkları problemler, ilk kez deneyimledikleri olay-
lar neler? 

Haberimizde ayrıca bazı uluslararası öğrencilerin 
günlük yaşamı ve onların gözünden Samsun ve 
OMÜ’ye dair fotoğraflarına yer verdik.

Uluslararası öğrenciler sadece birer yükseköğretim 
öğrencisi olmanın ötesinde, üniversitelerin kalitesin-
den ülkelerin ekonomilerine; bilimsel, sosyal, kültü-
rel ve politik alanlara kadar çok farklı katmanlarda ve 
geniş bir yelpazede çok önemli katkılar yapabilme 
kapasitesine ve potansiyeline sahip bulunuyor. Yük-
seköğretim sistemleri tüm dünyada değişim içinde. 
Hem küresel ölçekte rekabet hem de bilgiye farklı 
biçimlerde erişim daha önce hiç olmadığı oranda 
arttı. Tüm kurumlar buna ayak uyduracak stratejiler 
geliştirmeye çalışıyorlar.

Bu değişim doğrultusunda dünyada eğitim uzantı-
ları çeşitlendi. Ülkeler ve üniversiteler öğrenci çek-
me yarışına girdi. Üniversitemiz de son yıllardaki 
atılımıyla çok farklı kültürlere sahip uluslararası öğ-
rencileri kendine çekmeyi başardı ve bu doğrultuda 
yeni iş birlikleri ile değişim ağını genişletiyor. Üniver-
site bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Birimi de her 

hafta cuma günleri uluslararası öğrencilerle bir ara-
ya gelerek onların sorunlarını dinliyor. Bu çerçevede, 
uluslararası öğrencilerin nelere nasıl katkıda buluna-
bilecekleri tartışılıp yapılacak etkinlikler planlanıyor. 
Bu etkinlikler öğrencilerin aktif olması açısından çok 
önem taşıyor.

Kızıltan: Hedefimiz Uluslararası İlişkiler Birimini 
Daire Başkanlığı Yapmak

Çalışmamızda teveccühünü ve desteğini esirge-
meyen Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. 
Nalan Kızıltan ve ekibi; bu anlamda düzenledikleri 
sportif ve ye  mek kültürüne özgü etkinlikler, ülke 
günleri gibi faaliyetler ile farkındalık yaratmaya ça-
lıştıklarını söylerken birim olarak Erasmus, Mevlana 
ve Farabi başta olmak üzere diğer bütün değişim 
programları ile ortak yüksek lisans ve doktora prog-
ramları çerçevesinde gelen öğrencilerden sorumlu 
olduklarına vurgu yapıyor. Kızıltan, çalışma tempo-
ları ve ileriye dönük hedeflerini de şöyle özetliyor: 
“Bu birim, diğer birçok üniversitede uluslararası 
ilişkiler koordinatörlüğü olarak geçiyor; ancak bizler 
koordinatörlük ötesinde çalışıyoruz. Bizler açıkçası 
bu birimi,  uluslararası arenada çalışmaların daha 
akademik olması, yabancı konuklarımızın daha iyi 
ağırlanması ve ekonomik esneklik kazanması adına 
daire başkanlığı yapma hedefindeyiz.”

Samsun’un Uluslararası
Renkleri
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Avrupa’dan daha farklı bir deneyim yaşamak 
istedim

Seni tanıyabilir miyiz, seni hangi rüzgâr attı 
buraya?

Joseph Traxler (Avusturya, Erasmus): Ben Joseph 
Traxler, Avusturyalıyım. Öncelikle Avrupa’dan daha 
farklı bir deneyim yaşamak istedim. Bu nedenle 
kendi ülkeme olabildiğince en uzak destinasyonu 
tercih ettim. Opsiyonlarımın arasında en uygunu 
Samsun’du. Avrupa dışında bir tecrübe edinmek is-
teğim için Samsun’a geldim.

Peki Samsun’a gelirken referansların neydi, daha 
önce Türkiye ya da OMÜ’de eğitim gören tanıdıkla-
rınızdan yönlendirenler oldu mu, yani onlarca ülke 
varken neden Türkiye’yi tercih ettin?

Tabii Fransız, İtalyan ve Avrupa’nın diğer birçok 
kültürünü biliyordum ama Türk kültürünü hakkında 
hiçbir fikrim yoktu. Seçenekler arasındaki en ola-
ğandışı seçenekti burası benim için. Birinci sebep 
buydu. Ayrıca geçen sene kız arkadaşım ve bazı ar-
kadaşlarım OMÜ’de eğitim görmüşlerdi, onlar bana 
Samsun’u anlattılar, o nedenle benim içim kolay bir 
tercih oldu.

Ailesini dost olarak kazandı

Gurbette olmak nasıl bir duygu Michalina?

Michalina Pniewska (Polonya, Erasmus): Biraz garip 
olacak ama ailemden uzak olduğum sürece şunu 
fark ettim ki diğer insanlarla ilişkilerim daha da iyi 
olmaya başladı. Burası (Samsun) benim için bir an-
lamda dinlenme yeri oldu. Evdeki sorunlarımdan 
uzaklaştım. Hem Erasmus’la gelen hem de Türk 
öğrencilerden yeni arkadaşlar edindim. Hatta diye-
bilirim ki ailemi de bir dost olarak kazanmış oldum. 
Dolayısıyla benim için her şey yolunda, Samsun’u 
da seviyorum.

Gündelik hayatın nasıl gidiyor Samsun’da?

Awadalgeed Hassan (Sudan): Bir defa şunu belirt-
mek isterim ki Samsun çok güzel bir şehir, bir defa 
denizi var, bu çok önemli benim için. Sudan’dan geli-
yorum. Bizim ülkemize göre çok farklı bir kültüre sa-
hip burası. Sudan’da hava çok bunaltıcı, yani sıcak 
bir iklime sahip, Samsun daha ılıman, dolayısıyla iyi 
vakit geçirdiğimi söyleyebilirim.

Bu sayımızda mercek altına aldığımız uluslararası öğrencileri yakından tanımak istedik. Joseph Traxler ile 
başladığımız röportajımız ilerleyen sayfalarda Michalina Pniewska, Awadalgeed Hassan, Abu Kamara ve 

diğer uluslararası öğrencilerle devam etti.
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Türk mutfağını, yemeklerini beğendin mi? 
Favori yemeğin var mı?

Mehmet Memedî (Makedonya): Zaten ben Türk 
asıllı olduğum için Makedonya’da Türk kültürüne 
yakınız, nerdeyse aynı yemekleri yiyoruz. Yalnız 
balık kültürü benim için farklı oldu. Mesela ham-
siyi çok beğendim. Samsun pidesi olsun, mene-
men olsun, bunlar favori yemeklerim. Karadeniz 
mutfağını tanımak, yemeklerini tatmak bizler için 
ilginç bir deneyim oldu.

Fanatik Beşiktaş taraftarıyım

Mehmet biliyorsun Türkiye’de futbol önemli, 
her yerde söz edilir futboldan. Üç büyükler 
var mesela. Bu anlamda takip ediyor musun 
maçları yahut Samsunspor’un maçlarına 
gitmişliğin var mı?

Mehmet Memedî (Makedonya): Öncelikle ben fa-
natik bir Beşiktaş taraftarıyım. Samsunspor’un maçlarını da vakit buldukça takip etmeye çalıştım. Türk fut-
bolu Avrupa futbolu kadar ileri seviyede olmasa da yine de çıtayı yükseltmek için çaba sarf ediyor. Özellikle 
derbileri kaçırmam. İnşallah bu yıl Beşiktaş şampiyon olacak, dileğim o yönde. Ayrıca 2016’da Fransa’da 
yapılacak Avrupa Şampiyonasında Milli Takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah milli duygularımızı kabartır-
lar, biz de gurur duyarız.

Avadalgeed, Türkiye’yi tercih 
etmende dinî ve buna bağlı kültürel 
faktörler söz konusu oldu mu?

Tabii Türkiye’nin İslam kültürüne sahip 
olması seçimimde büyük rol oynadı, 
benim ülkem de Müslüman bir ülke, 
dolayısıyla aynı dine sahibiz. Bu durum 
benim hayatımı da kolaylaştırmış oldu, 
kolay olacağını da biliyordum zaten.

Hosam, Türk öğrencilerle 
ilişkileriniz, iletişiminiz nasıl, rekabet 
var mı aranızda?

Hosam Eldeen Muhammed (Sudan): 
Türkiye her şeyden önce misafirperverliğiyle bilinen bir ülke, hem de çok güzel bir yer burası. Dolayısıyla 
ben buradaki arkadaşlarımı kardeşlerim olarak görüyorum. Aramızda hiçbir rekabet yok. Tam aksine kayıt 
döneminde de çok yardımcı oldular. O anlamda hepsi kardeşlerim benim.

Herkes yemek yerken bana vermiyorlardı

Kamara şöyle bir geçmişe dön. Türkçe öğrenirken yaşadığın sıkıntıları hatırla. Mesela ilk 
öğrendiğin Türkçe kelime neydi, Türkçeyi öğrenirken kendi vatandaşlarından ya da üst sınıflardan 
yardım aldın mı?

Abu Kamara (Sierra Leone): Türkiye’ye ilk geldiğim zamanlarda çok sorun yaşadım. Sürekli hangi ülkeden 
geldiğimi merak ediyorlardı ancak mensubu olduğum ülke pek bilinmiyordu. Tabii zamanla bütün bu sorun-
ları geride bırakıyorsunuz. İlk öğrendiğim şey, Türkçe cümle oldu: “Adın ne?” Sonra öğrenmekte çok zorlan-
dığım bir ifade vardı: “Acıktım. Karnım acıktı.” Bizim kültürümüzde kafamızı kaldırmak onaylamak anlamına 
gelmekte. Ancak Türk kültüründe bu davranış aksine hayır anlamına geliyor. Bu anlamda ilk zamanlarda 
bayağı bir sıkıntı yaşamıştım. Herkes yemek yerken bana vermiyorlardı. (Kahkahalar).
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Türkiye’ye gelmek konusunda oldukça 
hevesliyiz

Aygenay hoş geldin. Mevlana Değişim 
Programı kapsamında Türkiye’desin. Bu bir 
yıllık süre zarfında OMÜ’de okumak sana neler 
kazandırdı, neler yaşadın? Ülkene döndüğün 
zaman bu birikimi nasıl değerlendirmeyi 
düşünüyorsun?

Aygenay Acıeva (Kırgızistan): Öncelikle Türkiye’deki 
eğitim sistemi nasıl Batı’yı örnek alıyorsa bizler de 
Türk eğitim sistemini örnek alıyoruz. Türkiye’ye gel-
mek konusunda oldukça hevesliyiz. Türkiye’de yeni 
şeyler öğrenip ülkemizde de bu tecrübeyi ve birikimi 
devam ettirmek istiyoruz.

Yani Türkiye sizin için rol model bir ülke mi?

Evet. Türkiye’deki bütün gelişmeleri takip ediyoruz. 
Türkiye’nin birikim ve tecrübesinden mümkün ol-
duğunca faydalanmaya çalışıyoruz. Ben de ülkeme 
döndüğüm zaman bir kreş açmayı düşünüyorum. 
Bizler bu alanda ilk mezunlar (Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık) olacağımız için bu konuda ne kadar 
avantajlıyız, şimdiden bir öngörüye sahip değilim 
açıkçası.

Düşebilir miyim deyince herkes kahkaha atmaya 
başladı

Samimi olarak söylüyorum Samsun’u ve 
OMÜ’yü çok beğeniyorum. Kampüs oldukça 
büyük. Özellikle ormanlar beni büyülüyor, deniz 
manzarası da harika, ihtiyacımız olan her şey 
var.

Aygenay Samsun’u ve OMÜ’yü nasıl 
değerlendiriyorsun, yaşadığın veya tanık 
olduğun enteresan olaylar var mıydı?

Türkçe öğrenirken komik durumlarda da karşılaştım. 
İlk telaffuz ettiğim kelime “istemek” idi. Başlarda 
Türkçem yarım yamalaktı. Bir defasında dolmuşa bi-
nip Cumhuriyet Meydanı’na gidiyordum. İneceğim 
sırada şoföre “Patron Meydan’dan düşebilir miyim?” 
dedim. Kırgızca’da “düşmek” fiili “inmek” anlamına 
geliyor. Düşebilir miyim deyince herkes kahkaha at-
maya başladı. Şoför de düşebilirsin demez mi, yine 
kahkahalar…    

Türkiye’de kalmayı düşünüyor musun?

Olabilir ama şimdilik kendi ülkeme dönüp planladı-
ğım şeyleri yapmak istiyorum. Yani her şeyi zaman 
gösterecek.

OMÜ’nün çok kültürlü kampüsü kaynaşma 
imkânı sunuyor

OMÜ’nün uluslararası geçerliği ve eğitimine 
dair neler düşünüyorsun, ne söylemek istersin?

Hümayun Begzad (Özbek asıllı Afganistanlı Dok-
tora öğrencisi): OMÜ’de ilk dikkati çeken çok farklı 
ülkelerden öğrencilerin bulunması. Bu durum ger-
çekten kampüse bir canlılık, bir dinamizm katıyor. 
Bir de uluslararası öğrenciler olarak geldiğimizde, 
o Türk kültürüne özgü misafirperverliğe şahit olu-
yorsunuz. Hocalarımız ayrı bir itina gösteriyor, yani 
kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz. Samsun hal-
kı da kültürel anlamda gerçekten sıcak insanlar yal-
nız anında kızıp parlayabiliyorlar, biraz agresifler yani. 
(Gülüyor). Asıl sorduğunuz konuya gelirsek; OMÜ’deki 
eğitimim boyunca hayata ve insanlara dair bakış açım 
daha da büyüdü, hayata daha geniş bir çerçeveden 
bakmaya başladım. Bu anlamda sadece Türkiye’yi de-
ğil dünyayı değerlendirebilecek global bir perspektife 
ulaştık diyebilirim. Çünkü hocalarımızın çoğu Avrupa 
ve Amerika’da doktorasını yapıp gelmiş ve o akade-
mik kültürü sindirmiş kişiler. Yani bir taraftan OMÜ’deki 
eğitim sistemine tanık olurken öte yandan diğer eğitim 
sistemleri hakkında fikir ediniyoruz. Bunun yanında 
OMÜ’nün çok kültürlü kampüsü Avrupa’dan gelen öğ-
rencilerle kaynaşma imkânı sunuyor. Akademik, kültü-
rel ve sosyal anlamda da bunun pozitif katkıları oluyor.

Ayşe Türkçe öğrenirken yaşadığın sıkıntılar 
nelerdi, nasıl aştın, üstesinden geldin bunların? 
Türkçe öğrenirken yaşadığın komik enstantaneler 
oldu mu? Buna dair hatıraların var mı?

Aişe (Ayşe) Tukur (Nijerya): Ben Türkçeyi Samsun’da 
öğrendim. Öğrendiğim ilk kelime “merhaba” idi. 
Derslerde yumuşak g, ü, ö gibi seslerin telaffuzunda 
problemler yaşadım, o sesleri söyleyemedim. Örneğin 
“aşağıdaki “diyemez, “aşakidaki” derdim. (Gülüşme-
ler). Arkadaşlar dalga geçerdi. Bir de “gidebilir miyim” 
sözcüğünü uzun süre söyleyemedim. Ama şu an söy-
leyebiliyorum. Arkadaşlarımın benimle dalga geçmesi 
üzerine bayağı bir kitap okuyarak Türkçemi geliştirdim.



KAMPÜS’ten
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

Te
m

m
uz

 2
01

6
S

ay
ı 6

6

30

Peki Ayşe bu anlamda Türkçeni geliştirmek için dizi ya da filmler izledin mi? Türk filmleri ya da diziler…

Evet evet, “Muhteşem Yüzyıl”ı izledim. Ama ben Kamu Yönetimi okuduğum için daha çok haberleri izledim. Ge-
nellikle alanımla ilgili haber ya da programları takip etmeye çalıştım.

Azeri öğrenci Könül Babayeva 
fotoğrafa meraklı bir öğrenci. 
Manzara fotoğrafları çekmeyi seviyor. 
Samsun’u doğanın yeşili ve denizin 
mavisinin daha da güzelleştirdiğini 
düşünüyor. Sözü ona bırakalım: “Çok 
samimi söylüyorum: Bir şehre güneş 
bu kadar mı yakışır. Samsun’da 
güneşi ayrı seviyorum. İyi ki 
buradayım, iyi ki OMÜ öğrencisiyim.

Könül Türkiye’yi tercih etmende 
kültürel ve coğrafî yakınlık etkili oldu 
mu? Önce buradan başlayalım.

Könül Babayeva (Azerbaycan, Yüksek Li-
sans Öğrencisi)

Evet oldu. Çünkü ailem beni hiç endişe-
lenmeden, güvenerek Türkiye’ye gönder-
di. Biliyorsunuz “Bir millet, iki devlet” slo-
ganı altında Türkiye’yi her zaman kardeş 
olarak görüyoruz. Kendimi hiçbir zaman 
yabancı bir yerde hissetmedim. Ne din 
ne dil ne de kültür konusunda bir sıkıntı 
yaşadım. Üstelik ağabeyim de Karade-
niz Teknik Üniversitesinde okudu ve çok 
rahat bir öğrencilik dönemi geçirdi, en 
büyük referansım ağabeyimdi ve beni 
Samsun’da okumam için yönlendirdi. 
Türkiye’de eğitim görmemin akademik 
anlamda çok büyük katkısı oluyor ancak 
bunun da ötesinde beni en çok etkileyen 
şey manevî anlamdaki kazanımım oldu. 
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Hocalarımla olan iletişimim, sorunlarımızı çok kolaylıkla konuşabileceğimiz bir ortamın olması beni çok mut-
lu etti. Yani beklentilerimi fazlasıyla karşıladı, kardeş ülkede ve Samsun’da olmaktan çok memnunum. Hoca-
larımız yabancı öğrenci olduğumuz için sağ olsunlar yabancılığı pek hissettirmediler.

Bu arada aileni özlüyor musun ?

Evet, ailemi özlüyorum ama zaten coğrafya olarak çok uzak değiliz. Buradan hocalarıma tekrar çok teşek-
kür ediyorum bu özlemi çok hissettirmedikleri için, kendilerinden anne-baba şefkatini gördük.

Peki Könül Samsun’da hoşlanmadığın ya da sende şaşkınlık yaratan bir durumla karşılaştın mı?

Hayır, karşılaşmadım. Belki de kültürlerin yakın olmasından dolayı. Hatıralarımda hep iyi şeyler var, o hatıra-
larla döneceğim ülkeme ve özleyeceğim Samsun’u ve Üniversitemizi.

Muhammet, izlediğin Türk dizileri var mı ? 

Muhammad Jawed Faizy (Afganistan): Ben bir yıl-
dır Samsun’dayım. Afganistan’da zaten Türk dizileri 
Farsça’ya tercüme edilerek yayınlanıyor. Bu nedenle 
Türk dizilerine karşı bir aşinalığım vardı. Burada da 
Kurtlar Vadisi Pusu’yu izliyorum. (Gülüyor)

Muhammet biliyorsundur Türkiye’de bir pazarlık 
kültürü var. Mesela çarşıya gittiğinde veya 
alışveriş yaptığında böyle bir tecrübe yaşadın 
mı ?

Bizim ülkemizde de dediğiniz gibi pazarlık kültürü 
var ve ben normalde pazarlık yapardım. Ancak şim-
diye kadar Samsun’da böyle bir tecrübe yaşama-
dım. Aldığım eşyaların yahut kıyafetlerin üzerindeki 
fiyat ne ise onu ödüyorum. Bilmiyorum belki zaman-
la pazarlık yapar hâle gelirim. (Gülüyor).

Yaşlı amcaların o canlılığı bana da sirayet ediyor

Türkiye’de futbola ilgi duyuyor musun?

Evet, hatta Beşiktaş’ı tutuyorum, Kara Kartal… Bir 
de benim burada en çok dikkatimi çeken şey şu: 
Bizim ülkemizde insanlar o kadar fanatik değil an-
cak burada ben mesela yaşlı amcaları görüyorum, 
maç izlediklerinde çok heyecanlanıyorlar, bağırıp 
çağırıyorlar. Bu durum beni şahsen rahatsız etmiyor 
aksine çok ilginç geliyor. Yani maçı beraber izlerken 
o anlara, o heyecana şahit olmak, yaşlı amcala-
rın tepkilerini gözlemlemek beni de heyecanlan-
dırıyor hatta o canlılık bana da sirayet ediyor. Evet 
Afganistan’da da o heyecanı gençlerde görebiliyor-
sunuz ama Samsun’da yaşlı insanların o reaksiyon-
ları itiraf edeyim beni şaşırttı.

Muhammet Samsun pahalı mı yoksa ucuz bir 
kent mi, neler düşünüyorsun?

Tabii bizler kendi imkânları ile gelen öğrenciler oldu-
ğumuz için Samsun diğer kentlere göre biraz daha 
pahalı. Ben özel yurtta kalıyorum, dolayısıyla harca-
ma ve giderlerimiz daha fazla oluyor.
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OMÜ’DE
  BAHAR
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Türkiye’nin en güzel üniversite yerleşkelerinden birine sahip olan

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bahar bir başka güzel. 



 

Deniz Günay Derebaşı
Ondokuz Mayıs Ünversitesinde  

Bir Amazon
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 
yüz aklarını tanıtmaya devam 
ediyoruz. Bu ayki konuğumuz 
şampiyon okçumuz ve aynı za-
manda hocamız olan Deniz Gü-
nay Derebaşı. Uluslararası yarış-
malarda elde ettiği derecelerle 
Türkiye’nin gururu olan, Yaşar 
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Deniz Günay 
Derebaşı sorularımızı cevapladı. 

Deniz Günay Derebaşı, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği bölümünden me-
zun olduktan sonra 2000 yılında 
üniversitenin yüksek lisans eği-
timine başladı. 2003 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığına geçiş yapan 
Günay, 10 yıl Beden Eğitimi Öğ-
retmeni olarak görev yaptıktan 
sonra 2013 yılında OMÜ Yaşar 
Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde 
Öğretim Görevlisi olarak göreve 
başladı.

Röportaj - Işıl Kaptan    Fotoğraf - Gökhan Çetin O
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“İdolüm ve her şeyim” dediği ba-
bası ve aynı zamanda antrenörü 
Kadir Günay’ın desteğiyle 12 ya-
şında okçuluk sporuna başladı ve 
iki yıl sonra 1991 yılında milli takı-
ma seçildi. Birçok yarışmada de-
receler alan Günay, Büyük bayan-
lar 18 metre Türkiye rekoru (296 
puan) ve 18 metre toplam rekoru 
(589 puan) hala kırılamayan rekor-
larından. Aynı zamanda Türk ok-
çuluk sporunda ilk salon Avrupa 
Şampiyonu ve Dünya Üniversite-
lerarası okçuluk şampiyonudur.

Sözü fazla uzatmadan şampiyon 
sporcumuza soruyoruz: 

Okçuluk sporuyla 
ne zamandan beri 
ilgileniyorsunuz? İlk 
deneyiminizi bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Okçuluk sporuyla aslında doğ-
duğumdan beri ilgileniyorum. 
Çünkü babam aynı zamanda be-
nim antrenörümdür. Aktif olarak 
antrenman yapmaya 12 yaşında 
başladım. Hemen bir sene sonra 
yıldızlar yarışmasına gittim. İlk git-
tiğim yarışmada da ikinci oldum. 
İlk yarışmamda derece almak be-
nim için çok güzel bir duyguydu. 
Çünkü okçuluk zor bir spordur ve 
o kadar rakibin içinden derece al-
makta benim için gurur verici bir 
şeydi.

Rekorları Hala 
Kırılamadı
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Ailecek Okçu

Bu spor dalını seçmenizde 
babanızın katkısı var mı? 

Tabi ki babamın katkısı oldu. 
Kendimi bildim bileli bu sporun 
içindeyim. Babamın yanı sıra 
Annem de okçuluk hakemi, kız 
kardeşim de yine okçuluk spo-
ruyla ilgileniyor ve onunda milli 
dereceleri var.

İlk madalyanızı aldığınız 
zaman neler hissettiniz?

İlk gittiğim yarışmada derece 
almayı beklemiyordum ve açık-
çası çok heyecanlanmıştım. Bu 
madalya benim için süper bir 
motive olmuştu. Tabi ki madalya 
aldığım için antrenmanlarımı ak-
satmadım yine yoğun bir şekilde 
devam ettim. 

Dünya ve Avrupa 
Şampiyonu

Başarılarınızdan birkaçını 
bizimle paylaşabilir misiniz?

1998 yılında Salon Okçuluk Av-
rupa Şampiyonasında birinci 
oldum.  Yine 1998 yılında Salon 
Okçuluk Avrupa Şampiyona-
sı takımda Avrupa ikinciliğimiz 
var. Üniversiteler Dünya Şampi-
yonasını birincilikle bitirdim ve 
takım olarak da ikinciliğimiz var. 
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Almanya’da yapılan Grand Prix’de üçüncü ol-
dum.  Salon Dünya Şampiyonasında Küba’da 
takım olarak ikinci olduk. Dünya Şampiyona-
sında Kanada’da yine takım olarak üçüncü 
olduk. Türkiye şampiyonluklarım ve 3 tane Bal-
kan şampiyonluğum var.  Ve 98 yılında kırdığım 
ve halen kırılamayan rekorlarım var.

İdolünüz kimdir?

Benim idolüm bana bütün yolları açan, bütün 
fırsatları veren ve benim her şeyim olan ba-
bamdır. 

Okçuluk nasıl bir spordur anlatabilir 
misiniz?

Okçuluk teknik bir spor.  Çok erken başlanır-
sa eğer verimli olmuyor sakatlıklar çıkabiliyor. 
Bu yüzden 9 yaşından itibaren başlanması 
gereken bir spor dalı.  Onun dışında her gün 
antrenman gerektiren bir spor. 3-4 gün ant-
renmana ara verdiğinizde gerileme gösterir ve 
süreklilik, dikkat gerektiren bir spordur.  Sat-
rançtan sonra gelen ikinci beyin sporudur diye 
tanımlayabilirim.

Sizi yeniden milli takımda görebilecek 
miyiz?

2002 yılında aktif okçuluk sporunu bıraktım. 
İşin artık uluslararası hakemlik ve antrenörlük 

boyutuna geçeceğim.  Aktif olarak şu anda ok 
atmayı düşünmüyorum. Kendi adıma antren-
man yapıyorum ama yarışmalara, müsabaka-
lara katılmayı düşünmüyorum. Kızım geliyor 
benim arkamdan,  geçen sene ve ondan ön-
ceki sene yapılan Minikler Türkiye Şampiyo-
nalarında ilk yarışmasında o da 2. oldu. Kızım 
gittiği ikinci yarışmasında ise 1. oldu. Şimdi 
hedefim onu yetiştirmek. 

Kaç çocuğunuz vardı hocam bu arada?

İki kızım var ve ikisi de okçuluk sporuyla ilgile-
niyor. Anne sporu, anne branşı olduğu için ikisi 
de şu anda okçuluk sporuyla ilgilenmek istiyor.

Samsunda okçuluk sporuyla ilgili yeni bir 
saha yapılıyor. Samsun okçuluk sporuna 
ne kadar ilgili?  

Açık söylemek gerekirse okçuluk sporuna ilgi 
artıyor Samsunda.  Hatta Atakum’da özel bir 
kulüp bile açıldı. Samsunda ilgi ne kadar artar-
sa o kadar iyi. Çünkü Samsun okçuluk adına 
Türkiye’de  her dönem milli takıma  sporcu ve-
ren, bilinen bir bölgedir. Bu anlamda gayet ba-
şarılı bir bölgeyiz.  Yapılacak olan tesiste İşitme 
Engelliler Olimpiyatlarından sonra bize kala-
cak. Samsunun uluslararası anlamda okçuluk 
adına müsabaka yapılabilmesi için muazzam 
bir tesis olacak. 

Şampiyon Annenin Şampiyon Kızları
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Okçu Olacaksanız Yüzmeyle 
Başlayın

Okçuluk sporuna yeni başlayanlara neler 
önerebilirsiniz?

Bu spora başlamadan önce mutlaka yüzme 
sporu ile ilgilenmelerini öneririm. Çünkü aynı 
kas grupları çalışıyor.  Bu sebeple birkaç sene 
yüzdükten sonra okçuluk sporuna başladıkla-
rında daha başarılı oluyorlar. Daha kolay kavrı-
yorlar her şeyi.

Üniversitemizde okçulukla ilgili altyapı 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üniversitemizde seçmeli ders olarak okçuluk 
dersleri var.  Fakültemizde okçuluk branşıy-
la ilgilenen öğrencilerimiz var. Hemen hemen 
hepsi milli takım düzeyinde. Seçmeli ders ola-
rak verdiğimiz okçuluk eğitiminde öğrencilerin 
ilgisi de yoğun bir şekilde sürüyor ve bu dersi 
aldıkları için mutlular. Memnun olarak bu dersi 
bitiriyorlar. 

Kahramanım Amazon Kadınları

Destanlarda ok ve yay kahramanların 
kişiliğini değerlendiren bir motif olarak 
görülüyor. Sizin kahramanınız kim?

Kahraman olarak tabi ki bölgemize has özelli-
ğiyle Amazon Kadınlarını görüyorum.

Ne Yazık ki 3 Ok Birden Atamıyoruz!

Tarkan, Kara Murat, Robin Hood, William 
Tell size ne ifade ediyor?

Tabi ki okçuluğu ifade ediyor. Ama şu kanıyı 
bilmemiz gerekiyor.  Cüneyt Arkın’ın filmlerinde 
2 ok birden ya da 3 ok birden aynı anda atma 
gibi bir şey söz konusu değil. Onu belirtmek 
istiyorum; çünkü öğrenciler ilk derslerde mut-
laka “Aynı anda 3 ok atabiliyor muyuz?” soru-
suyla başlıyorlar. Böyle bir şey yok. O kanıyı 
silelim. Ne yazık ki 3 ok birden atamıyoruz.

Son olarak hem baba hem antrenör 
ilişkisi bir arada yürüyebiliyor mu? Ne gibi 
zorluklar yaşıyorsunuz?

Babamla spor camiası içinde antrenör spor-
cu ilişkisi içindeyiz. Kesinlikle baba kız olarak 
değil. Gerektiğinde babam bana kızdı, gerek-
tiğinde beraber sevindik. Hiçbir zaman ayrım-
cılık yapmamıştır. Ben de hiçbir zaman çizgimi 
bozmadım o anlamda. Babamdır diye rahat 
davranmadım.  Hatta şöyle söyleyeyim; okçu-
luğa ilk başladığım zamanlarda herkes yaz ta-
tilinde tatile giderken ben antrenmana gidiyor-
dum, herkes denize gidiyordu ben antrenmanı 
tercih ediyordum. ‘Bugün antrenmana gitme-
yeyim babam bir şey demez’ diye hiçbir za-
man düşünmedim, o disiplini hep korudum ve 
bu disiplin sayesinde başarılarıma kavuştum.

Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür edi-
yorum Deniz Hocam. Başarılar diliyorum ka-
riyerinizde… 
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Etkinlikler    Akademik
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Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü-
nün organize ettiği “Rehber Hemşire Eğitimi” temalı 
konferans, Sağlık Yüksekokulunun Konferans Salo-
nunda yapıldı. Konferansı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ferşat Kolbakır, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Nermin Kılıç, Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Özen Kulakaç, öğretim üyeleri ve öğrenciler izledi.

Rehber hemşire, okul ile uygulama alanı 
arasında bir köprüdür 

Açılış konuşmasında söz alan Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Nermin Kılıç, öğrencilerin meslek 
yaşamlarında kendilerinden beklenen rolleri yerine 
getirebilmesi için günümüzdeki hemşirelik eğitimin-
de, artık öğrenciyi gelecekteki konumuna hazırlaya-
cak, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlayacak 

yaklaşımların hâkim olduğunu vurguladı. Kılıç bu 
uygulamaları, Sağlık Yüksekokulu olarak üç dönem-
dir yürüttüklerini ifade ederek geri dönüşümlerle bu 
yaklaşımların çok yararını gördüklerini söyledi.

Nasıl öğreteceğinizi bileceksiniz

Eğitimcinin eğitim programlarına katılmasının öne-
mine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kol-
bakır da her meslekte olduğu gibi işin içine girildiği 
zaman, söz konusu mesleğin bir metodolojisi ile 
karşılaşıldığını öne çıkararak “İnsana nasıl yaklaşa-
cağınızdan mesleği nasıl uygulayacağınıza kadar 
metodolojinin gerekliliğini görüyorsunuz. Bu çerçe-
vede nasıl öğreteceğinizi bileceksiniz.” dedi.

Çok düşünmeye ve anlamaya ihtiyacımız var

Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç ise bazı hemşire 
adaylarının kısa bir sürede, bazılarının da uzun bir 
sürede ustalık aşamasına geldiğine değinerek “Usta 
olmak için çok düşünmeye ve anlamaya gerek var.” 
ifadelerini kullandı. 

Prof. Kulakaç görseller eşliğinde hemşirelik gelişim 
aşamalarını katılımcılarla paylaşarak pratik anlamda 
hemşirelik eğitiminde acemiliği yaşayan hemşirele-
rin rehberliğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.  

Rehber Hemşire Eğitimi

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneğinin Ulusal Katılımlı 
Bölgesel Toplantısı, Üniversitemizde yapıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim 
Dalı ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Kemik ve Eklem Cer-
rahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şener, Toplantı 
Başkanı Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Pişkin ve yurt içinden ortopedi ve travmatoloji uzmanları 
katıldı. 

Programın açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Sü-
leyman Kaplan, bu tarz toplantıların bilgi ve birikimlerin 
aktarılması noktasında çok büyük önem arz ettiğini söy-
ledi. 2016 yılının ilk toplantılarını Samsun’da gerçekleş-
tirdiklerini söyleyen Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şener, bu tip toplantılar düzen-
lenmesindeki amacın, bilimsel paylaşımın yanı sıra mes-
lek sorunlarının konuşulması olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan ortopedi ve travmatoloji uzmanları; 
Erişkin Omurga Travmaları, Erişkin Pelvis ve Asetabulum 
Travmaları, Kalça ve Diz Protezi Revizyonları ve Kıkırdak 
Problemleri ve Çözüm Yöntemleri başlıkları altında su-
numlar gerçekleştirdi.

Kemik ve Eklem Cerrahisi Toplantısı  
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Amasya’daki Bimarhane, Mehmet Paşa Camii ve 
Mustafa Bey Hamamı gibi üç anıtsal yapıya komşu 
alanda “İpekçilik Geliştirme, Eğitim ve Konaklama 
Merkezi” kurmayı tasarlayan Mimarlık Fakültesi Mi-

marlık Bölümü, proje alanını yerinde belirlemek ve 
incelemek için Dekan-Bölüm Başkanı ve Proje Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Derya Oktay, stüdyo ekibi Cem 
Ayık, Hilal Parlak Arslan, Murat Sefer Özdurmuş ve 
öğrencilerle birlikte Amasya’da araştırma-inceleme 
gezisi düzenledi.

Gezide, Amasya’nın deneyimli uzmanı Mimar Hak-
kı Göztaş kılavuzluğunda kentin gizli mahallesi 
Helkis’in mahalle dokusu incelenerek, özgün yerel 
karakteristiklere sahip bir de konak ziyaret edildi. 
Ayrıca Amasya’nın geleneksel konut ve mutfak kül-
türü hakkında bilgi alındı. 

Ziyaret süresince, tarihi Hatunya mahallesinin öz-
gün otelinde tüm ekibi ağırlayan, eski Amasyalı yapı 
teknikeri Kemal Kavlak, ekibe yerel kültüre dair çok 
değerli bilgiler verdi. 

Önemli olan ipek üreticiliğini yeniden 
canlandırmak

Projeyle ilgili konuşan Prof. Oktay, yerinde görüp 
öğrenmenin Mimarlık eğitiminin en etkili eğitim yön-
temlerinden biri olduğunu ve öğrencilerden de bunu 
yansıtan çok olumlu geri bildirimler aldıklarını söyle-
di. Oktay, proje aracılığı ile geçmişte yabancı serma-
yeyi bile çeken, Amasya’nın çok önemli bir ekonomi 
unsuru olan, fakat gitgide yok olan ipek üreticiliğinin 
yeniden canlandırılmasının da önemli olduğunu söz-
lerine ekledi.

İpekçilik Geliştirme Eğitim ve 
Konaklama Merkezi Tasarımı
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Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin - Whitewater 
Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim elemanı Yrd. Doç. 
Dr. Özgür Yavuzçetin, Mühendislik Fakültesinde  
“Nanofotonik’ten Beyin Dalgalarına” konulu semi-
ner verdi. 

Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Engin 
Burgaz’ın öncülüğünde düzenlenen seminere De-
kan Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

Seminerde nanofotonik hakkında bilgi veren Özgür 
Yavuzçetin, fotonik yapıların fabrikasyonu ve kulla-
nım alanları ile ilgili araştırmalarını aktararak, fotonik 
sensörlerin beyin dalgaları ölçümünde nasıl kullanı-
labileceğini anlattı.

Nanofotonikten Beyin Dalgalarına

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneğinin Ulusal Katılımlı 
Bölgesel Toplantısı, Üniversitemizde yapıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim 
Dalı ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Kemik ve Eklem Cer-
rahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şener, Toplantı 
Başkanı Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Pişkin ve yurt içinden ortopedi ve travmatoloji uzmanları 
katıldı. 

Programın açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Sü-
leyman Kaplan, bu tarz toplantıların bilgi ve birikimlerin 

aktarılması noktasında çok büyük önem arz ettiğini söy-
ledi. 2016 yılının ilk toplantılarını Samsun’da gerçekleş-
tirdiklerini söyleyen Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şener, bu tip toplantılar dü-
zenlenmesindeki amacın, bilimsel paylaşımın yanı sıra 
meslek sorunlarının konuşulması olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan ortopedi ve travmatoloji uzmanları; 
Erişkin Omurga Travmaları, Erişkin Pelvis ve Asetabulum 
Travmaları, Kalça ve Diz Protezi Revizyonları ve Kıkırdak 
Problemleri ve Çözüm Yöntemleri başlıkları altında su-
numlar gerçekleştirdi.

İmmünoloji ve Nöroimmünoloji 
Öğrenci Okulu 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve 
Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OKTAM) Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 
cezaevindeki kadınları ziyaret etti.

Yönetim Kurulundan Doç. Dr. Hatice 
Kumcağız ve Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay, 
etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen 
konferanslarla cezaevindeki kadınları ay-
dınlattı. Doç. Dr. Kumcağız, “İletişim ve 

Çatışma Çözümü”, Yrd. Doç. Dr. Altay ise “Meme ve Serviks Kanserinin Erken Tanısı” konularında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM), Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Öğrenci Topluluğu ile ortaklaşa “Kampüsümü Seviyorum” başlığı altında etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Üniversitenin çeşitli fakültelerinde açılan stantlarda öğrenciler, kampüs içerisindeki 
sosyal hayat, çevre ve güvenlikle ilgili konularda beklentilerinin istendiği form doldurdular. Öğrencilerden 
toplanan önerilerin incelenmesinin ardından OKTAM’ın öğrencilerin isteklerini yöneticilere ileteceği belirtildi.

Kampüsümü Seviyorum

OKTAM’dan Anlamlı Ziyaret



Etkinlikler    Akademik
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

Te
m

m
uz

 2
01

6
S

ay
ı 6

6

44

Türkiye Radyoloji Derneği (TRD) Samsun Şubesi’nin 
düzenlediği Karadeniz’in ilk ‘Pediatrik Radyoloji 
Sempozyumu’ Samsun’da toplandı.

Sempozyuma TRD Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya, 
TRD Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Çetin Çelenk, 
Sempozyum Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Pediatri Radyoloji Bili Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Ceyhan Bilgici, radyolojinin duayenlerinden Prof. Dr. 
Ercan Tuncel, radyoloji alanında birçok kitap yazan 
Prof. Dr. Barış Diren, OMÜ Tıp Fakültesinden Prof. 
Dr. Mustafa Bekir Selçuk ve Türkiye’de bu pediatri ve 
radyoloji alanının önde gelen uzmanları katıldı.

Programda konuşma yapan OMÜ Pediatri Radyolo-
ji Bili Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhan Bilgici Pediatrik 
radyoloji, radyolojinin pediatrik klinik branşlarla en 
çok iç içe giren ve en çok işbirliğine ihtiyaç duyu-
lan branşıdır. Dolayısıyla biz de bunu göz önünde 

bulundurarak program konularını hem radyolojiden 
hem de pediatristlerin faydalanacağı, günlük prati-
ğimizde sık karşılaştığımız sorunları dikkate alarak 
hazırlamaya çalıştık.” dedi.

Tuncel: “Radyologların En İyi Diyalog Kurduğu 
Sınıf Pediatristlerdir”

Prof. Dr. Ercan Tuncel, “Bizim zamanımızda radyo-
logların radyologluğu tamamen kendi değer yargı-
larına bağlıydı. Bizim zamanımızda rapora ihtiyaç 
duymazlardı. Ama bunun tek bir istisnası vardı pe-
diatristler. Radyologların en iyi diyalog kurduğu sınıf 
pediatristlerdir. Benim gözlemim bu. Pediatristler 
hastalarını en fazla seven, egolarını değil de hasta-
larını en fazla öne çıkaran gruptur. Dolayısıyla eğer 
materyal değerliyse o zaman radyoloğun yorumları 
da değerlidir.” ifadelerini kullandı. 

Karadeniz’in İlk Pediatrik Radyoloji 
Sempozyumu Düzenlendi

Ses Sağlığı Paneli

Devlet Konservatuvarı, “Dünya Ses Günü” etkinlikleri kapsamında “Ses Sağlığı” başlıklı panel düzenledi. 

Panelin konukları; OMÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür 
Kemal ve OMÜ Sağlık Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem 
Yaşar sesin ve ses sağlığının önemine dikkat çekti.



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
Te

m
m

uz
 2

01
6

S
ay

ı 6
6

45

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile North Dakota State Üniver-
sitesi arasında, Mevlana Programı çerçevesinde imzalanan 
anlaşma sebebiyle Üniversitemize gelen North Dakota Sta-
te Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Sreekala Bajwa “Agricultural Applications of Unmanned 
Aircraft Systems at North Dakota” konulu seminer verdi. 

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mü-
hendisliği Bölümünde yapılan seminere, Doç. Dr. M. Serhat 
Odabaş’ın yanı sıra konuya ilgi duyan akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

North Dakota State Üniversitesinden 
Prof. Dr. Bajwa’dan Seminer

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) 
ve Türk Stereoloji Derneği işbirliği ile Tanzanya’nın Arus-
ha şehrindeki Nelson Mandela Afrika Uluslararası Bilim 
ve Teknoloji Enstitüsünde “2. Sinir Bilim, Stereoloji ve 
Bilimsel Yazım Sempozyumu” yapıldı.

15-19 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen sem-
pozyumda, dünyanın birçok ülkesinden sinir bilimleri, 
stereoloji yöntembilimi ve bilimsel yazı yazma konula-
rında uzman araştırmacılar bir araya geldi. Sempozyu-
mun açılış konuşmasını kurs başkanları Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman 
Kaplan ve Nelson Mandela Afrika Uluslararası Bilim ve 
Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Burton L.M Mwa-
mila yaptı.

Prof. Dr. Süleyman Kaplan, konuşmasında, bilimsel 
araştırmalarda tarafsız ve güvenilir sonuçlara ulaşıl-
masını sağlayan stereoloji yöntembiliminin, Türk bilim 
insanları tarafından geliştirilmesi ve kullanılmasının ve 
bilimsel makale yazımı alanındaki bilimsel birikimlerin 
karşılıklı olarak paylaşılmasının önemini vurguladı. Kap-

lan, özellikle Afrika ve Orta Doğu’daki bilimsel iş birliği-
ni arttırmak için o bölgelerden bilim insanlarının davet 
edildiğini, bu etkinlikler vasıtasıyla bir köprü vazifesini 
üstlendiklerini dile getirdi.  

Sempozyumda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, 
OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman 
Aksoy, OMÜ öğretim üyeleri ile doktora ve yüksek li-
sans öğrencileri de çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Dört gün süren sempozyuma, Türkiye’den başka İngil-
tere, ABD, Tanzanya, Hindistan, Somali, Suudi Arabis-
tan, Sudan gibi ülkelerden çok sayıda konuşmacı ve 
ilgili katıldı.

Stereoloji Nedir?

Stereoloji, üç boyutlu örneklerin (biyolojik yapılar, meta-
lurjik örnekler vb.) iki boyutlu kesitlerinden elde edilen 
verilere dayanarak, onların gerçekteki üç boyutlu özel-
likleri ile ilgili yorumlar yapılmasını sağlayan bilim dalıdır.

2. Sinir Bilim, Stereoloji ve Bilimsel 
Yazım Sempozyumu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi ve Uy-
gulama Merkezi, Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde düzenlenen törenle yeni yılın ilk mezunlarını 
verdi. 

2013 yılında eğitim ve öğretime başlayan Merkez; 
3. yıl 3. döneminin ilk mezunları olan 18 öğrenciyi 
yabancı uyruklu öğrenciyi mezun ederek yoluna de-
vam ediyor. 

Mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Se-
vilhan Mennan ile Prof. Dr. Şenol Eren, Fakülte De-
kanları, Bölüm Başkanları, OMÜ Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Doç. Dr. Nalan Kızıltan, OMÜ Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Yakup Poyraz, öğretim görevlileri, okut-
manlar ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Mezun öğrenciler adına duygularını ifade eden 
Arnavutluk’tan Megi Caca, OMÜ Türkçe’deki ilk 
gününü dün gibi hatırladığını, zaman geçtikçe ve 
Türkçe öğrendikçe etrafındaki duvarları kırmaya 
başladığını söyledi. Caca, “Artık kendimi yalnız his-
setmiyorum çünkü biliyorum ki OMÜ Türkçe bir aile 
gibi her zaman bizim yanımızda. Şimdi benim için 
Türkiye’ye döneceğim tarih, memleketime dönece-
ğim tarih kadar önemli oldu.” dedi.

İlk 7 üniversite arasındayız

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Yakup Poyraz, OMÜ Türkçe’nin Üni-
versitenin en temel stratejik hedeflerinden birisi 
olan “uluslararasılık” misyon ve vizyonuna hizmet 
ettiğini vurguladı. Poyraz OMÜ’nün uluslararası öğ-
renciler bakımından yapılan son araştırmalara göre 
Türkiye’de ilk 7 üniversite arasında yer aldığına dik-
kat çekerek bu yönüyle OMÜ’nün göz dolduran bir 
üniversite olduğunu kaydetti. Poyraz “Dünya Dili 
Türkçe” sloganıyla yola çıkan Merkezin 50’den faz-
la ülkenin vatandaşlarını öğrenci olarak misafir etti-
ğine değinerek şu bilgileri paylaştı: “Geçen yıl 150 
olan öğrenci sayımız bu sene ikiye katlanarak 300’ü 
aşmıştır. Kurumumuz çağdaş eğitim teknikleri ve 
dersliklerle eğitim verip tamamı uzman olan öğretim 
elemanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel 
faaliyetler kapsamında şehir içi ve dışı uygulama ge-
zileriyle de muhteşem bir aileyiz.” diye konuştu.

Törende mezun öğrenciler, Samsun âşıklık geleneği-
nin önemli temsilcilerinden Âşık Obalı olarak bilinen 
Mustafa Bilir’in sazı ve türküleri eşliğinde mezuni-
yetlerini kutladılar.

Uluslararası Öğrenciler Türkçe 
Öğrendi 
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Tütün üretimi yapan ailelerin çocuklarının tarlada çalış-
masının önüne geçerek okullaşma oranlarını arttırma-
yı ve çiftçi ailelerinin sektöre yönelik ilgi ve becerilerini 
geliştirmeyi amaçlayan AB destekli “Tütün Yorgunu 
Çocuklar” projesinin açılış ve tanıtım toplantısı Bafra 
Öğretmenevinde yapıldı.

Bölge için oldukça önemli olan projenin açılış toplan-
tısına; Bafra Kaymakamı Halis Arslan, Bafra Belediye 
Başkanı Zihni Şahin, Alaçam Belediye Başkanı Hadi 
Uyar, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bay-
ram, Proje Koordinatörü Bafra Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Eğitim Fakültesi ve 
Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, siyasi parti ve çeşitli 
meslek örgütü temsilcileri ile tütün üreticileri katıldı.

170 bin avroluk proje 

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, projenin 
önemi, amacı ve kapsamı hakkında bilgiler vererek 
Karadeniz Bölgesi için çok stratejik bir ürünün üreticisi 
çiftçileri ve onların aile birliği ile ilgili çalışmayı kapsadı-
ğını dile getirdi. Ayan, projenin ortalama bütçesinin 170 
bin avro olduğunu, ve 3 ilde (Samsun, Tokat, Amasya) 
ve 4 ilçede (Bafra, Alaçam, Erbaa, Gümüşhacıköy) yü-
rütüleceğini ifade etti.  

Okullulaşma oranını arttırmak istiyoruz

Projenin Eğitim Koordinatörü Yavuz Bayram ise ço-
cukların okullulaşma oranına katkı sağlamayı hedefle-
diklerini belirtti. Bayram, ”Gerçekçi, empatik, samimi, 
dengeli bir yaklaşımla en güncel bilgi teknolojileri ve 
araç-gereçleriyle, en etkili iletişim yöntemleriyle çalış-
maya özen göstereceğiz.” dedi. 

Tütün Yorgunu Çocuklar Okullu 
Oluyor

Öğrencilerden Tarihe Yolculuk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “Eski Çağ Dilleri ve Kül-
türleri Öğrenci Sempozyumu”nun dördüncüsüne ev 
sahipliği yaptı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde gerçekleşen Sempozyuma 11 farklı üniversite-
den öğrenciler katıldı.

Sempozyumunda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Recep Tapramaz, OMÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Vedat Keleş, akademisyenler ve öğrenciler yer 
aldı.

İki gün süren Sempozyumda “Parion Roma Hamam-
ları”, “İmparatorluk Kültü ve Anadolu Eyaletleri İmpa-
ratorluk Tapınakları”, “Helen’de Müzik”, “Erken Tunç 
Çağında Orta Karadeniz Ölü Gömme Gelenekleri”, 
“Troya Savaşı ve Bu Savaşın Tarihsel Süreçteki Algısı” 
ve daha pek çok ana başlık yer adı. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversite-
si, Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 
Karabük Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniver-
sitesi Arkeoloji, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Eski Çağ 
Tarihi, Latin Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden öğrencile-
rin sunumlarıyla zenginleşen Sempozyum; ilk gün dört, 
ikinci gün ise üç oturumda gerçekleşti.

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Sempozyumları serisinin 
ilki Akdeniz Üniversitesi, ikincisi İstanbul Üniversitesi, 
üçüncüsü ise Ankara Üniversitesinde düzenlenmişti.
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Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğunca Dünya 
Veteriner Günü Etkinliği vesilesiyle “Tek Sağlık Kon-
septinde Sürdürülebilir Eğitim” başlıklı konferans 
düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bi-
limler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Altıntaş’ın ko-
nuşmacı olduğu konferansının açılış konuşmasını 
yapan OMÜ Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Denizcan Karaman, tek sağlık kavramının 
unsurlarından biri olan veteriner hekimlerin, zoonoz 
(hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıkların ön-
lenmesinde ve kontrolünde beşerî hekimlerle be-
raber ülkesel stratejiler geliştirerek etkin çözümler 
ürettiklerini söyledi.

İnsanlardaki enfeksiyon hastalıklarının yüzde 
60’ı zoonoz kaynaklı

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı 
Mahmut Çetinkaya enfeksiyon hastalıklarının yüzde 
60’ının zoonoz kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, 
“Bu duruma duyarsız kalmamız, ileride bu hastalık-
lardan kaynaklanan salgınlara maruz kalabilme ola-
sılığını güçlendirmektedir.” dedi.

Veteriner fakültelerinin eğitim-öğretim 
programları 5 yılda bir güncellenmeli

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman 
Aksoy, veteriner fakültelerinin eğitim-öğretim prog-
ramlarının beş yılda bir mutlaka güncellenmesi ge-
rektiğine vurgu yaparak, söz konusu güncellemenin 
derslerin isimlerinin değiştirilmesiyle değil, içerik-
lerinin değiştirilmesi yoluyla olması gerektiğini dile 
getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır da vete-
riner fakültelerinin sayısının değil, kalitesinin önemli 
olduğunu öne çıkararak, “Belki veteriner fakülteleri-
nin yetiştirdiği öğrenci sayısının artmış olması tabii 
hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili ülkemizdeki sorun-
ları çözmek için yeterli olacaktır diye düşünüyorum.” 
dedi.

Veteriner hekimlik eğitimi daimîdir

Konferans konuşmacısı Prof. Dr. Arif Altıntaş ise ve-
teriner hekimlik eğitiminin daimî bir süreç olduğuna 
dikkat çekerek, meslekte yenilik ve değişimin öne-
minden bahsetti. Altıntaş tek sağlık konseptindeki 
beklentilere dair “Proaktif yaklaşımlarla veteriner ve 
tıbbi meslekler arasındaki mevcut ilişki güçlendiril-
meli, farklı disiplinlerde ve meslek genelinde pay-
daşlar ile etkili ve verimli iletişim kanalları oluşturul-
malıdır.” ifadesinde bulundu.     

Tek Tıp, Tek Sağlık,Tek Dünya
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü Acil Tıp Hemşireciliği Ana-
bilim Dalı ve Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalının 
8-10 Nisan tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği 
“Acil Tıp Hemşireciliği Bahar Sempozyumu”, yoğun 
bir katılımla Tıp Fakültesi Konferans Salonunda ya-
pıldı.  

Sempozyum Başkanları Prof. Dr. Yücel Yavuz ve 
Doç. Dr. Latif Duran, katılımcıların sempozyum sa-
yesinde Mekanik Ventilasyon, İleri Kardiyak Yaşam 
Desteği ve EKG (Elektrokardiyografi) Değerlendir-
me Kursları ile acil servislerde yapılan işlemler konu-
sunda, deneyimli uzmanlar eşliğinde birebir uygula-
ma şansı yakaladıklarını söyledi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Ebelik Haftası” nedeniyle 
bir dizi etkinlik düzenledi.

İlk etkinlikte, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Deniz Sayıner “Doğumun Desteklenmesi” 
konulu konferans verdi. 

İkinci etkinlik ise panel şeklinde gerçekleşti. Piyano 
resitali ile başlayan panel, OMÜ Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi öğretim elemanlarının konuşmalarıyla devam 
etti.

Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay’ın yaptığı 
“Ebeliğin Kalbi: Kadınlar ve Yenidoğanlar” başlıklı 
panelde; Yrd. Doç. Dr. Serap Topatan “Ebelik Eğitim 
Süreci”, Öğr. Gör. Neşe Karakaya “Yenidoğan Gü-
venliği”, Öğr. Gör. Nazlı Baltacı “Küreselleşme ve 
Kadın Sağlığı”, Ebe Hatice Alaftam ise “Anne Dostu 
Olmak ve Ebelik” başlıklı konuşmalarıyla katılanları 
bilgilendirdi. 

Panelin sonunda,  Samsun Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi çalışanlarının organize ettiği 
halk oyunları ekibi, Karadeniz yöresinden oynadık-
ları oyunla büyük beğeni topladı.

Ebelik Haftası Etkinlikleri

Acil Tıp Hemşireciliği 
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İletişim Fakültesi, Çalışan Gazeteciler Günü’nde 
tecrübeli habercileri öğrencilerle buluşturdu. Fakülte 
Konferans Salonunda düzenlenen “Çalışan Gazete-
ciler Günü: Sahadan Sesler” adlı söyleşide, haber-
ciler tecrübelerini öğrenciler ve akademisyenlerle 
paylaştı. 

Moderatörlüğünü Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Onur Bekiroğlu’nun yaptığı söyleşide; Sabah 
Gazetesi Samsun Bölge Müdürü Murat Alhan, TRT 
Samsun Temsilcisi Mehmet Gençali, Doğan Haber 
Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Murat Sandıkçı konuş-
macı olarak yer aldı. 

Ajans muhabirliğinin en önemli farkı “hızlı” 
olmasıdır

DHA Bölge Müdürü Murat Sandıkçı, öğrencilere 
ajans muhabirliğinin nasıl yapıldığını ve doğru haber 
yapmanın önemini anlattı. Sandıkçı, “Ajans muha-
birliği, gazete ve televizyon muhabirliğine göre bi-
raz daha farklıdır. En önemli farkı ise hızdır. Ajansta, 
haberi ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde verirseniz 
dünya gündeminde de o kadar söz sahibi olursu-
nuz. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde herkesin 
cep telefonlarıyla görüntüleri çekip anında gönder-
me imkânları var. Dolayısıyla sokaktaki her insan si-
zin bir rakibiniz.” dedi. 

Haberi yaparken her şeye dikkat ederiz

TRT Samsun Temsilcisi Mehmet Gençali ise “Tek-
noloji çok gelişti, artık tek tıkla haber atabiliyor ve 
gündemi takip edebiliyoruz. Gazetecilik görsel an-
lamda dikkat çeken hareketli bir meslek. Mesleğimiz 
genel anlamda görüntü üzerine olduğu için dikkatli 
olmalıyız. Örneğin, sigara içen birini çekemeyiz ya 

da arkada bir reklam varsa orayı almamaya gayret ederiz. 

Yani kısaca haberi yaparken her şeye dikkat ederiz.” ifa-

desini kullandı.

Medya etiği önemlidir

Sabah Gazetesi Samsun Bölge Müdürü Murat Alhan, 

basın sektöründe “medya etiği” konusundan bahsetti ve 

üniversitede alabilecekleri en iyi eğitimin etik konusu oldu-

ğunun altını çizdi. 

Tecrübeli basın mensupları söyleşinin sonunda öğrencile-

rin sorularını cevapladı. 

Çalışan Gazeteciler Okuyan 
Gazetecilerle Tecrübelerini Paylaştı

Uluslararası İlişkiler Birimi, yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrenci ve akademis-
yenler için “Fulbright Bursları ve Amerika’da Eğitim” semineri düzenledi. 

Seminerin sunumunu, Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu çalışanlarından eğitim danışmanı Aybüke Uzun-
ca yaptı. Uzunca, katılanlara Fulbright bursları, burslara başvuru şartları ve bursu kazandıktan sonraki süreç 
hakkında detaylı bilgiler verdi. Amerika’daki üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul 
şartlarını da açıklayan Uzunca, kabul edilebilmek için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği hususunda reh-
berlik etti.

Fulbright Bursları ve Amerika’da 
Eğitim Semineri
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) akade-
mik personel için düzenlediği Eğiticilerin Eğitimi 
Kursu’nun sekizinci dönemi tamamlandı.

01 - 05 Şubat tarihleri arasında; Ali Fuat Başgil Hu-
kuk Fakültesinden 15, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fa-
kültesinden 5, İletişim Fakültesinden ve Diş Hekim-
liği Fakültesinden 10’ar akademisyen olmak üzere 
toplam 40 akademisyenle gerçekleştirilen Eğitici-
lerin Eğitimi Kursu, OMTEL Otelde gerçekleştirilen 
sertifika töreniyle sona erdi.

Sertifika törenine katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, öğretmenliğin dinamik bir süreç oldu-
ğunu ve kendileri de birer öğretmen olan akademis-
yenlerin sürekli bir şekilde bilgilerini güncellenmesi 
gerektiğini söyledi. Hüseyin Akan, üniversitede gö-
rev yapan bütün akademisyenlerin verilen eğitim-
lerden yararlanması gerektiğini de sözlerine ekledi. 
Eğitim kursunu düzenleyen öğretim üyelerinin yak-
laşık iki yıldır hiçbir karşılık beklemeden bu eğitimleri 
verdiklerini belirten Akan, kursu düzenleyenlere te-
şekkür ederek katılımcılara sertifikalarını verdi. 

Projenin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Bayram Özer ise 
yaptığı konuşmada, “Şimdiye kadar Üniversitemiz 
bünyesinde, ilki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
olmak üzere Sivil Havacılık Yüksekokulu ve birçok 
fakülteden, toplam 189 akademisyenle verilen eği-
timlere olan katılım, bu eğitimle birlikte toplam 229 
akademisyene ulaşmıştır.” dedi.  Özer, projenin bu 
eğitimle birlikte tamamlandığını ifade etti.

Eğiticilerin Eğitimi Projesi 
Tamamlandı

Kök Hücre Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Kök Hücre Öğrenci Topluluğunun düzenlediği konferansta ele alındı. 
Konferansın konuk konuşmacısı  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Turgay İsbir oldu. 

Yeditepe Üniversitesinde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Multidisipliner Moleküler Tıp Yüksek Lisans ve Doktora Prog-
ramları Sorumlusu ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten 
Turgay İsbir, moleküler tıp alanındaki son gelişmeler hakkında bilgiler 
aktardı. 

2012’de Nobel Fizyoloji ve Tıp ödülünü alan Shinya Yamanaka ve Sir 
John B. Gurdon’un çalışmalarına atıfta bulunan İsbir, konuşmasında 
kök hücrenin kanser oluşturma riski üzerinde durdu.

Kök Hücre Tedavisinde Güncel 
Yaklaşımlar 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Melih Usta , “Eskici Dükkanı” ismini verdiği 
ilk fotoğraf sergisini Piazza AVM Sanat Galerisinde açtı.

Sergiye OMÜ İletişim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan, Güzel Sanatlar Kampüsü Şube Müdürü 
Ersin Erge ve öğrenciler katıldı.

Tamamı 18 adet siyah-beyaz fotoğraftan oluşan serginin açılış kurdelesini Usta, Ersin Erge ile beraber kesti. 
Melih Usta fotoğraf çalışmalarında Samsun’un sokaklarını, yaşantısını ve insanlarını odak almış.

Melih’in Eskici Dükkanı! 

Samsun 19 Mayıs Devlet Konservatuvarı öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Seyhan Bulut, Doç. Dr. Fatih Akbu-
lut ve konuk sanatçı Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut 
İspanyol ve Latin esintileri taşıyan konserleriyle ko-
nuklara müzik ziyafeti sundu.

Flütte Seyhan Bulut, gitarda ise Fatih Akbulut’un 
performanslarını sergilediği “Flüt ve Gitar Duo Kon-
seri” başlıklı etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Merkezi Küçük Salonda düzenlendi. Konuk 
sanatçı Muzaffer Özgü Bulut’un sahnede “beden müziği” ile konsere eşlik etmesi de sanatseverlerden 
büyük beğeni aldı.

İspanyol ve Latin müziklerinin flüt, gitar ve beden müziği ile hayat bulduğu konserde birçok ünlü Latin 
kökenli bestecinin eserleri sanatseverlere hitap etti. 

Flüt Gitar Duo Konseri
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğiti-
mi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hasbi 
Aslan, 5. kişisel sergisini Çorum Be-
lediyesi Sanat Müzesi ve Sergi Salo-
nunda açtı. Aslan, 30 eserden oluşan 
afiş sergisinde kadının toplum içindeki 
önemine dikkat çekti. 

Çorum Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, 
Daire Amirleri, Çorumlu sanatseverler 
ve çok sayıda öğretmen ve öğrencinin 
katıldığı açılışta konuşan Yrd. Doç. Dr. 

Hasbi Aslan, afiş çalışmalarında “toplum” ve onun önemli temsilcisi konumundaki “kadın” vurgusu ele 
aldığını dile getirdi. 

Kadın ve Toplum Afiş Sergisi 
Çorum’da 

Geçen yıl birincisi düzenlenen “Karadeniz Kitap 
Fuarı”, ikinci kez Samsun’da kapılarını açtı. Etkinlik 
kapsamında birçok yayınevi, yazar ve sivil toplum 
kuruluşu kitapseverlerle buluştu.  

23 – 28 Şubat tarihleri arasında, Türkiye Yayıncılar 
Birliğinin desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezinde yapılan fuarı 110 binin üzerinde kitapse-
ver ziyaret etti. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da yerini aldı. OMÜ açtığı stantta fakülte ya-
yınları, üniversite dergileri, kitapları ve tanıtım mater-

yallerini sergileyerek üniversite adaylarının sorularını 
yanıtladı.

Bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar 
sunan Samsun Kitap Fuarı’na katılan 150 yayınevi 
ve sivil toplum kuruluşu, fuar boyunca panel, söy-
leşi, atölye çalışması ve çocuk etkinlikleri gibi 50’ye 
yakın kültürel aktivite düzenledi.

Pek çok yazar, söyleşi imza günü ve okur-yazar bu-
luşması vesilesiyle fuarda okurlarıyla ve kitapsever-
lerle buluştu.   

OMÜ Kitap Fuarında
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Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğ-
rencileri tarafından “İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinlikleri kap-
samında OMÜ Atatürk Kültür Merkezinde “Kuvayı-
milliye Destanı” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Sergilenen oyuna Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yavuz Bayram, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Recep Tapramaz, Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademisyenler ve çok sa-
yıda izleyici katıldı.

İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemin şartlarını ortaya 
koyan, Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayımilliye Destanı” 
adlı şiirinden esinlenilerek hazırlanan oyunun danış-
manlığını Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran 
yaptı.

Kuvayımilliye Destanı Sahnelendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi tarafından, Karadeniz 2. Kitap Fuarı’nda “Değerler 
Eğitimi Açısından Türkçe ve Edebiyat Eğitimi” konulu panel düzenlendi.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yönettiği panelde, Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yavuz Bayram, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, Türkçe Eği-
timi Bölümü araştırma görevlilerinden Muhammed İkbal Güler ve yüksek lisans öğrencisi öğretmen Tuğba 
Emirhan konuştu.

Eğitim Fakültesi Kitap Fuarında 
Panel Düzenledi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (OMÜÇEM), 9-15 Yaş Gru-
bu Karikatür Sergisi’ni Güzel Sanatlar Fakültesinde 
açtı.

OMÜÇEM’in öncülüğünde başlatılan, OMÜ Karika-
tür Topluluğunun katkısıyla “Karikatür Öğreniyorum” 
adı altında verilen dört haftalık kursun sonunda il-
köğretim öğrencilerinin çalışmaları sergilendi. 15 
öğrencinin 73 karikatür çalışmasından oluşan sergi-
nin açılışına OMÜÇEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail 
Gelen, Karikatür Topluluğu Akademik Danışmanı ve 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, öğretim üyele-
ri, veliler ve ilköğretim öğrencileri katıldı.

Açılış, sergide çalışması bulunan öğrencilerin ve ve-
lilerinin konuşmalarıyla başladı. Karikatür kursunun 
oldukça eğlenceli geçtiğini söyleyen öğrenciler, dört 
haftalık süreyi kısa bulduklarını dile getirerek kursun 
devam etmesini istediler.

“Kursun devamlı olması için hazırız”

Açılışta konuşan Tarık Yazar, OMÜÇEM’e destek 
vermek amacıyla kurs çalışmasına başladıklarını 
belirterek, kursun devamlı olması için Karikatür Top-
luluğu olarak hazır olduklarını söyledi. 

“Her çocuk parmak izi gibi kendine has bir 
cevherle donanmıştır”

OMÜÇEM Müdürü İsmail Gelen ise konuşmasında, 
“Her çocuk parmak izi gibi kendine has bir cevher-
le donanmıştır. Bizim görevimiz o cevherleri ortaya 
çıkartıp geliştirmektir.” diye konuştu. Bu cevherlerin 
küçük yaşta keşfedilmesinin önemine değinen İs-
mail Gelen, etkinliklerini de bu yönde hazırladıklarını 
belirtti. Gelen, karikatür etkinliğini mizah, eleştirel 
düşünce ve beceri barındırdığından dolayı farklı bir 
etkinlik olarak nitelendirdi. 

 Karikatür Öğreniyorum

UNİVİZYON Sinemaları Yaşam Merkezi için de perde-
lerini açtı.

Üç sinema salonu, 335 kişilik rahat koltukları, Dolby 
Dijital ses sitemi, dijital makineleri ve gümüş perdeleri 
ile dikkat çeken sinemanın ilk film gösterimine Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan başta olmak üzere davetliler 
katıldı.

Sinemanın ilk filmi  Batman ve Superman Adaletin 
Şafağı’na eşi ile birlikte gelen Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, “Burası tam bir sosyal merkez oldu. Üniversite-
mize gelen diğer rektör arkadaşlarıma burayı mutlaka 
gösteriyorum. Öğrenciler için çok gurur verici. Sinema salonu eksikti o da tamamlandı.” dedi.

UNİVİZYON Sinemaları Yaşam 
Merkezinde Açıldı
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Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünden 
emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aydın 
Kaptan, kişisel “Gravür Resim” sergisini Güzel Sa-
natlar Sanat Galerisinde açtı.

44 Gravür eserin yer aldığı serginin açılışına Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, OMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağatay İnam 

Karahan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Tomak, Yrd. 

Doç. Dr. Tarık Yazar, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Öğre-

tim Üyeleri Prof. Dr. Metin Eker, Prof. Dr. Memduh 

Erkin, Doç. Dr. Ali Seylan, 19 Mayıs Konservatuvarı 

Müdürü Doç. Dr. Can Karahan, Resim Bölümü öğ-

retim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Gravür Resim Sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Ensti-
tüsü Müdürü, çağdaş Türk resim sanatının en 
önemli uluslararası kadın temsilcilerinden Gülten 
İmamoğlu’nun özgün eserlerinin yer aldığı resim 
sergisi Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde açıl-
dı.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Can-
dan, Belediye Sanat Danışmanı Nilgün Ayşecik 
Çevik, Çorumlu Ressam Bünyamin Balamir ve 
çok sayıda sanatsever katıldı. Prof. Dr. Gülten 
İmamoğlu, davetlilere sergiyi gezdirerek eserler 
hakkında bilgi verdi.

Özgün tarzıyla adından söz ettiren ve pek çok uluslararası ödüle sahip olan Gülten İmamoğlu bugüne kadar 
New York, Miami, Londra, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Florida, Chicago, Washington, Hollanda, 
Bulgaristan ve Pakistan’da birden fazla önemli sergiler gerçekleştirdi. Las Vegas South Nevada Fine Art 
Museum daimi koleksiyonunda iki eseri yer alan İmamoğlu’nun ayrıca Almanya Hagen Osthaus Museum 
ve Baksı Müzesi’nde birer eseri bulunuyor.

İmamoğlu Çorum’da Sergi Açtı
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Türk müziğinin duayen isimlerinden TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Melihat Gülses “Dünya Ses Günü” 
etkinlikleri vesilesiyle  Üniversitemizde  Türk müziği tutkunlarına uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir 
konser verdi.    

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki kon-
serde; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ordu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, OMÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Mennan ve Prof. 
Dr. Ferşat Kolbakır, akademisyenler, öğrenciler 
ve çok sayıda davetli yer aldı.

Melihat Gülses konser öncesi OMÜ Vakfı Ko-
lejini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Şar-
kılarını seslendirmeden önce müzikseverlere 
ve Üniversite yönetimine şükranlarını sunan 
Türk musikisinin güçlü ve beğenilen sesi Meli-
hat Gülses, aileleri ile konsere gelen minik dinleyicilerle de sohbet etti. 

Şarkılarıyla uzun yıllardır aşkları anlatan, âşıkları heyecanlandıran, örnek alınan ve hayranlarınca takdir edi-
len Melihat Gülses, konserinde yine çok sevilen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman konukların da kendi-
sine eşlik ettiği Gülses, unutulmaz bir konsere daha imza attı.

Melihat Gülses Akşamı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji ve Satranç 
Federasyonunun iş birliğiyle,  Samsun ve diğer il-
lerden gelen satranç sporcuları için “23 Nisan Sat-
ranç Turnuvası” düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu, 
OMÜ Vakfı tarafından da desteklenen turnuvaya 
satranç sporcuları kadar veliler de ilgi gösterdi.

İki gün süren etkinlik süresince çok güzel zaman 
geçirdiklerini, organizasyondan ve ev sahipliğinden 
çok memnun kaldıklarını söyleyen sporcular ve aile-
leri, OMÜ Vakfı Kolejine teşekkür etti.

Kupa törenini onurlandıran OMÜ Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Boz turnuvada yaptığı 
konuşmada, OMÜ Vakfı Kolejinin böyle organizas-
yonlara ve sportif faaliyetlere çok önem verdiğini, 
bundan sonra da bu tip organizasyonların artarak 
devam edeceğini belirtti. 

Turnuva sonunda, tüm satranç sporcularına turnu-
vaya katılım belgesi verilirken dereceye giren spor-
culara da 6 kategoride kupa, madalya ve başarı bel-
gesi ile çeşitli hediyeler verildi.

Kolejde 23 Nisan Satranç Turnuvası

Ünlü piyanist ve müzik teorisyeni Hacettepe Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünden Prof. Dr. Osman 

Türev Berki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Kon-

servatuarına konuk oldu.

Analiz Atölyesi interaktif bir yapıdır

Prof. Berki, “Analiz Atölyesi” adı altında üçüncüsünü 

düzenlediği atölye çalışmasında akademisyenler ve 

öğrencilerle buluştu. Analiz Atölyesini interaktif bir 

çalışma projesi olarak tanımlayan Berki, bu çalışmalarının sayının 60’ı bulmasını hedeflediğini söyledi. Berki, 

“Farklı üniversitelerde gerçekleşen analiz atölyelerinde, seçilen bir eserden bir kesit belirleniyor ve inceleni-

yor. Buradan farklı ve ilginç çıkarımlar yapılmaya çalışılıyor. Standart bir analiz yapılmıyor, aksine ilk bakışta 

yakalanması mümkün değilmiş gibi görünen şeyler bulunuyor ve irdeleniyor. Aslında müziğin ne kadar ciddi 

bir temeli olduğu gösterilmeye çalışılıyor.” dedi.

Ünlü Piyanist ve Müzik Teorisyeni
Türev Berki ‘den Analiz Atölyesi
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Dünya Sanat Gününde
Resim Sergisi Açtık

OMÜ Karikatür Topluluğu Güzel Sanatlar Fakültesi 
ve Eğitim Fakültesinin iş birliği ile Baskı Atölyesinde 
workshop düzenlendi. İstanbul Işık Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Basri Erdem’in katıldığı work-
shopta, Erdem’in sergisi açılarak söyleşi yapıldı. 

Workshopa misafir olarak katılan ilkokul öğrencileri-
ne taş baskı, gravür ve yağlı boya uygulamaları yap-
tırıldı. Workshopta konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Çağatay İnam Karahan, bu tür etkinlikleri 
başka üniversitelerle de iş birliği yaparak arttırmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Prof. Basri Erdem Resim Sergisi

Workshopun ardından Prof. Basri Erdem Resim 
Sergisi’nin açılışı gerçekleşti. Basri Erdem, sergiyi 
15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle aştığını vur-
gulayarak 35 yağlı boya, dört de taş baskı ve gravür 
tekniğinde yapılmış eser olduğunu söyledi.  

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Karikatür Topluluğu Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler resim sergisini gezdi.
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Temel Tasarım ve Desen Sergisi

Müzik Öğretmenlerinin Yıl Sonu 
Konseri İzleyenleri Büyüledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana 
Bilim Dalı 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Temel Tasa-
rım ve Desen Sergisi”, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü 
Resim-İş Ana Bilim Dalı Binasında sanatseverlerin be-
ğenisine sunuldu.

Önemli Olan Altyapının Sağlam Olması

Ders Danışmanı Öğr. Gör. Murat Ağçiçek’in öncülü-
ğünde hazırlanan serginin açılış konuşmasını Resim-İş 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Koyuncu 
yaptı. Sergide yer alan çalışmalarla deneyim kazanan 
öğrencilerin, sağlam bir temel oluşturduğunu söyleyen 
Koyuncu, “Temel atıldıktan sonra nasıl bir bina oluştu-
racağınıza karar veriyorsunuz. Bu resim, grafik ya da 
heykel olabilir. Önemli olan altyapının sağlam olması.” 
dedi. Yapılan bir çalışmanın üzerinde konuşmanın öne-

mine de değinen Koyuncu, bu tür sergilerin buna vesile 
olduğunu ifade etti. Koyuncu, “Bir çalışmayı yapmak 
ne kadar kıymetliyse, onu sergilemek, paylaşmak ve 
eleştirileri almak da o kadar kıymetli.” diye konuştu.

Bizim En Zor İşimiz Kendimizi Anlatabilme 
Becerimizdir

Serginin geçen senenin Temel Tasarım ve Desen dersi 
çalışmalarından oluştuğunu belirten Ağçiçek, “Bizim 
en zor işimiz kendimizi anlatabilme becerimizdir. Öğ-
rencilerimizin yaptığı çalışmalar size kendileri hakkında 
fikirler verecektir.” dedi. Bu tür çalışmaların, sanat eği-
timine yeni başlayan öğrencilerin üst sınıflara hazırlan-
ması aşamasında önemli olduğunu vurgulayan Ağçi-
çek katılanlara, çalışmaların hazırlanmasında kullanılan 
teknik hakkında bilgi verdi.

Müzik öğretmenlerinden unutulmaz yıl sonu konseri. 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 
Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri Büyükşehir Belediye-
si Sanat Merkezinde yıl sonu konseri verdi.

Konser, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen te-
rör saldırıları yüzünden şehit düşen güvenlik görevlileri 
için saygı duruşu ile başladı.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölü-
münde Türk Halk Müziği Korosu, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Alper Varış 
yönetiminde, Türk Sanat Müziği Korosu 
Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Hülya Uzun yönetiminde Türk 
sanat ve halk müziğinin ölümsüz eserle-
rini seslendirdi. 

Konserin ikinci bölümünde ise yine Doç. 
Dr. Yakup Alper Varış yönetimindeki or-

kestra, Klasik Batı ve pop müziği eserlerini icra etti. 
Konser sonrası koro ve solistlerden oluşan öğrenci eki-
bi, performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Konsere; Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, OMÜ 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bayram ile çok 
sayıda öğretim görevlisi ve davetliler katıldı.
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Etkinlikler    Sosyal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Mes-
lek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğ-
rencileri tarafından hazırlanan  “Her Yerde Kütüpha-
ne” projesinin açılışı Çamlık Park’ta yapıldı.  

Bu dönem uygulamaya konan Topluma Hizmet 
Uygulamaları Dersi kapsamında hazırlanan projey-
le, hafta sonunu parkta geçiren Vezirköprü halkının 
kitaplardan faydalanmasını amaçlayan öğrenciler, 
Çamlık Park’ta kurdukları kütüphaneyle projenin ilk 
etkinliğini tamamladı.

Etkinliğe; İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Gar-
nizon Komutanı Ömer Aydoğan, Belediye Başkanı 
İbrahim Sadık Edis, Başsavcı Vekili Ferit Yamer, İlçe 
Emniyet Müdürü Mehmet Yücel Karahasanoğlu, Ve-
zirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Gonca Özdemir Tarı, öğretim görevlileri ve öğrenciler 
katıldı.

Her Yerde Kütüphane 

İletişim Fakültesi ve Canik Kent Konseyinin iş birliği ile “Medyanın esiri olmayın, Medya okuryazarı olun” sloganıy-
la Medya Okuryazarlığı Semineri düzenlendi.

Canik Kent Konseyinde gerçekleştirilen seminere Canik Belediye Başkanı Osman Genç, İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nurdan Öncel Taşkıran, öğretim üyeleri Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz, Yrd. Doç. 
Dr. Ömer Çakın, Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya, Yrd. Doç. Dr. M. Nur Erdem, Uzman Nursel Bolat, Canik Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Reşat Kılınçarslan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 
bilginin iktidar olduğu bir dönemin ya-
şandığını vurgulayarak bilginin belirleyici 
olduğu çağda, dünyadaki her alandaki 
gelişmeleri doğru okumanın şart oldu-
ğunu söyledi. 

Medya Okuryazarlığı Dersini 
İletişimciler Vermeli

Açılış konuşmasının ardından söz alan 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur-
dan Öncel Taşkıran, medya okuryazarlığının önemine değindi. Bilinçsiz medya kullanımının çocuklar üzerinde teh-
likeli etkiler bıraktığını söyleyen Taşkıran, Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitiminin geliştirilmesi gerektiğini ifade 
etti. Taşkıran, okullarda Medya Okuryazarlığı dersini en iyi İletişim Fakültesi mezunlarının verebileceğini dile getirdi. 

İki gün süren etkinlikte, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından katılımcılarla “Medya Okuryazarlığı”, “Bilinçaltı 
Reklamlar”, “İnternet Gazeteciliği”, “Tüketim Kültürü ve Reklamlar”, “Haber Fotoğrafı ve Manipülasyon”, “Güvenli 
İnternet Kullanımı – Anne ve Baba Rehberi”, “Sosyal Medya Okuryazarlığı”, “Televizyon Dizileri Üzerinden Yaşam 
Düzeyi Pazarlaması” başlıklı konular hakkında bilgi verildi.

Medyanın Esiri Olmayın Medya 
Okuryazarı Olun



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
N

is
an

 2
01

6
S

ay
ı 6

6

62

Etkinlikler    Sosyal

Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), sosyal so-
rumluluk kapsamında “Mandala Workshop”u 
gerçekleştirdi. Workshop’a Öğretim Görevlisi 
Mustafa Türkmen, Samsun Meslek Yüksekokulu 
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencileri ve 
özel sektör çalışanları katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat 
Merkezinde gerçekleştirilen atölye çalışması-
nı Bedi Banu Damcı verdi. Katılımcılar, mandala 
hakkında bilgi edinmenin yanı sıra mandalanın 
nasıl yapıldığını eğlenerek öğrendi.

Mandala nedir?

Bireyin duygularını dışarıya yansıtma aracı olarak 
bilinen mandala, küçük parçaların birleşimiyle 
bütünün görülmesini, böylece bireyin farkında-
lığını arttırarak konsantrasyonunu sağlamasını 
amaçlıyor.

OMÜSEM’den Mandala Atölyesi

Güvenilir Gıda Mavi Yıldız Simgesiyle 
Buluştu
Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü tarafından geliştirilen 
“Mavi Yıldız Projesi” kapsamında dü-
zenlenen yarışmanın ilk ödül töreni 
yapıldı.

İnsan sağlığına ve tüketici haklarına 
saygı gösteren, nitelikli ve temiz tu-
ristik işletmelere verilmesi amaçlanan 
Mavi Yıldız ödülünün ilkini, törene ev 
sahipliği yapan Serra Otel Turizm İş-
letmesi aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Gıda Bölümünün de önemli bir katkı sağladığı pro-
jeyi ayrıca; Samsun Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 
Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanlığı da destekledi.

OMÜ Mavi Yıldız ve Berat Ödülü Değerlendirme 
Komisyonunda

İçlerinde Gıda Mühendisliği Bölümünden uzmanla-
rın da yer aldığı 11 kişiden oluşan Mavi Yıldız ve Be-

rat Ödülü Değerlendirme Komisyonunun ödüle layık 
gördüğü Serra Otel’in İşletme Müdürü Gafur Turan, 
ödülünü Vali İbrahim Şahin’in elinden aldı. Törenin ar-
dından mavi yıldız simgesi bulunan bayrak göndere 
çekildi. 

Ödül törenine Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Kadir Güven, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İlka-
dım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Sahil Güvenlik 
Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, ilçe 
ilgili odalarının yetkilileri ve işletme sahipleri katıldı.
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Tıp Bayramında Birlik Beraberlik 
Vurgusu

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları dolayısıyla On-
dokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde 
program düzenlendi. OMÜ Tıp Fakültesinde düzen-
lenen programa; Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf 
Köksal, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğ-
lu, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Men-
nan ve Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tıp Fakültesi De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Samsun 
Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Fatih Özkan, Samsun 
Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, öğretim görevlileri 
ve öğrenciler katıldı.

Merkez Konseyine Uyarı

Toplantıda konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı 
Doç. Dr. Fatih Özkan, “Bir asır önce emperyalizme 
karşı savaşan ve Cumhuriyeti kuran kadrolar içinde 
yer alan Tıbbiyeliler, emperyalist güçlerin uşağı ve ta-
şeronu bölücü terör örgütlerine karşı bugün de aynı 
heyecanla ülkemizin birlik ve beraberliği için görev 
başındadır. Cumhuriyet değerlerinin bölgenin yitir-
diği etnik ve mezhep çatışmalarına karşı güvence 
olduğunun bilincindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen, 
bu bilinçte olmayan ve etnik bölücü unsurların etkisi 
altında kalan Merkez Konseyini bir kez daha uyarı-
yoruz. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin aksine 
Samsun Tabip Odası olarak teröre karşı ulusça ve-
rilen mücadeleyi desteklediğimizi ve terör eylemle-
rinin biran önce bitirilmesi talebimizi ilan ediyoruz.” 
dedi.

Köksal: “Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı 
kurtarmakla eş değer sayan anlayışın 
sahipleriyiz”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle açıklama yapan İl 
Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Köksal, “Bugün 14 Mart 
2016, tıp öğrencilerin işgale başkaldırısının 97. yılı. 

Ezelden beri hür yaşamış milletimizin işgale boyun 
eğmeyeceğini haykırdığı ve tıbbiye öğrencilerinin 
yaktığı bağımsızlık meşalesinin yıl dönümündeyiz. 
İşgale karşı bağımsızlık mücadelesinin gizli adı oldu 
‘Tıp Bayramı’. Bu milletin hekimleri, bu milletin yeni-
den dirilişi için o gün nasıl kenetlendi ise bugün de 
büyük ve güçlü Türkiye idealimize her zamankinden 
daha çok bağlı olduğumuzu, hekimler olarak bütün 
dünyaya ilan ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, biz he-
kimler ve sağlık çalışanları, insan hayatının kıymeti-
ni en iyi bilen insanlarız. Bir canı kurtarmayı, bütün 
insanlığı kurtarmakla eş değer sayan anlayışın sa-
hipleri olarak gece gündüz insanımızın sağlığı için 
hizmet sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Terör olay-
larına da değinen Köksal, “Biz hekimler her zaman 
milletimizin yanında olduk. Dün Çanakkale’de oldu-
ğu gibi bugün de yaralılarımızın yanındayız. Tüm tıp 
camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, meslekte 30-40-50-55. 
yılını doldurmuş doktorlara plaket takdim edildi.
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Etkinlikler    Sosyal

Miniklerden Tıp Bayramı Kutlaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji ana sınıfı öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, OMÜ 
Tıp Fakültesini ziyaret etti.

Ana sınıfı öğrencileri, başta başhekim olmak üzere merkez müdürü, başhemşire ve sağlık çalışanlarının bu 
özel gününü unutmadıklarını gösterdi. 

İnsan hayatında önemli bir rol üstlenen doktorlara ve sağlık görevlilerine karanfillerle teşekkür eden minikler, 
kutlama ziyaretlerine doktor kostümleriyle gittiler ve orada şarkılar söyleyerek günün anlam ve önemini ifade 
ettiler.

Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) “Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi” 
verdi.

Toplam 48 saat süren eğitimin sonunda ka-
tılımcılara törenle belgeleri verildi. Törene, 
OMÜSEM Müdürü Prof. Dr. Canan Kazak, 
OMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mus-
tafa Tiftik, öğretim üyeleri ve eğitimciler ka-
tıldı.

Verilen eğitimle, arabuluculuk yoluyla hukuk 
uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde aktif rol 
ve sorumluluk üstlenecek hukukçulara, usul 
hakkında ve metodolojik yönden bilgi verildi. 
Eğitimin sonunda katılımcılar “Arabuluculuk 
Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

OMÜSEM’den Arabuluculuk Eğitimi 
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OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi (OMÜ UİB) ve 
Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Koordinatörlüğü, 
Üniversitemizde “Avrupa Gönüllü Hizmeti Tanı-
tım Toplantısı” düzenledi. Öğrencilerin gönüllü 
olarak oluşturduğu Europan Voluntary Service 
(EVS) Samsun Grubunun da katkısının olduğu 
toplantıya, 550’nin üstünde kişi katıldı.

17-30 yaş arası gençleri kapsayan, mezuniyet 
ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, bir yıla kadar 
gençlerin Avrupa’da diledikleri bir ülkede gönüllü 
faaliyetlerde yer alarak yabancı dillerini geliştire-
bilmelerini ya da yepyeni bir dil öğrenebilmelerini sağlayan değişim programı olan AGH toplantısının açılış 
konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan yaptı. Mennan, etkinliğin önemi ve katılımdan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AGH’nin öğrencilere ve Samsunlu gençlere kazandıracaklarına ilişkin 
düşüncelerini aktardı. 

Toplantıda Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Doç. Dr. Nalan Kızıltan uluslararası gönüllü faaliyetlerinin kül-
türel alışveriş açısından önemine değindi.

Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Topluluğunun dü-
zenlediği panelin başkanlığını Prof. Dr. Kurtman Er-
sanlı yaptı. Panele; İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. 
İbrahim Turan, Edebiyat Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. 
Ömer Saraç, Felsefe Bölümünden Doç. Dr. Sait Kur-
şunoğlu ve Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. İbra-
him Gül panelist olarak katıldı.

İhtiyacımız olan ortak akıl, ortak irade ve 
önyargılardan sıyrılmış bir yapıdır

Doç. Dr. İbrahim Turan, “Diyanet-Alevilik İlişkileri” 
başlıklı konuşmasında “Alevilik nedir, cemevi ve ce-
mevlerinin statüsü nedir, Alevilik Diyanet içerisinde 
temsil edilmeli mi edilmemeli mi?” gibi konulara da 
değindi. Turan, “Şu dönemde inanıyorum ki Alevi-

likle ilgili sorunların çözüme kavuşturula-
bileceği her türlü argümana sahibiz. Tek 
bir şeye ihtiyacımız var, ortak akıl, ortak 
irade ve önyargılardan sıyrılmış bir yapı-
dır.” dedi.

Yürü yürü bir avuç toprak ol

Felsefe Bölümünden Doç. Dr. Sait Kur-
şunluoğlu, “Doğu Düşüncesinde Hacı 
Bektaş-ı Veli”  konusunu anlattı. Kur-
şunluoğlu, “Hacı Bektaş-i Veli, ‘Makalat’ 
isimli eserinde insanları dört sınıf olarak 
nitelendirir: Hava, su, ateş ve toprak ehli. 
Bunların en üstü toprak ehlidir. Hz. Hasan 

efendimizin ‘Yürü yürü bir avuç toprak ol.’ sözü bunu 
çok güzel tanımlar. Hem insanın hayattaki mücade-
lesini anlatır hem de toprağın en üst derece olduğu-
nun altını çizer.” dedi.

İnsan-ı kâmil olmak çok kolay

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül “Eğitim ve Alevilik” başlıklı 
konuşmasında Aleviliğin temel prensiplerinden olan 
edep üzerinde durdu. Edebi, “diline, eline ve beline 
sahip olma” olarak tanımlayan Gül, bu kavramları 
tek tek açıkladı.” Bu üç organa dikkat edildiğinde 
insan-ı kâmil olmak son derece kolay.” diye konuştu.

Panele OMÜ öğrencisi Mehmet Şahin, bağlaması 
ve sesiyle ayrı bir renk kattı.

Avrupa Gönüllü Hizmeti Toplantısı 
Yoğun ilgi Gördü

Çeşitli Boyutlarıyla Alevilik 

Etkinlikler    Öğrenci Toplulukları



Etkinlikler    Öğrenci Toplulukları
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

Te
m

m
uz

 2
01

6
S

ay
ı 6

6

66

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu “Çocuk 
İstismarı” konulu konferans düzenledi.

Eğitim Fakültesinde düzenlenen konferansa aka-
demisyenler ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü öğrencileri katıldı. Konferans öncesi konu-
şan topluluk danışmanı Doç. Dr. Hatice Kumcağız, 
“Tüm dünyada olduğu gibi maalesef kendi ülkemiz-
de de zaman zaman medyadan çocuk istismarı ile 
ilgili haberler duymaktayız. Biz özellikle bu konuda 
rehber öğretmenlerin kilit noktada durduğunu düşü-
nüyoruz. Öğretmenlerimiz öğrenci ile her gün ileti-
şim halindeler. Dolayısıyla öğrencideki değişiklikleri 
fark edebilecek noktadalar. Biz de Topluluk olarak 
çocuk ihmal ve istismarı konusunda geleceğin reh-
ber öğretmenlerine bilimsel bilgi aktarmanın doğru 

olacağını düşündük.” dedi. 

Konuşmanın ardından Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Yasin Gümüş, “çocuk istismarını tanımla-
yarak başladığı konuşmasında istismarın nasıl fark 
edilebileceği ve önlenebileceği üzerinde de durdu. 
Cinsel istismarın sıklığından da bahseden Gümüş, 
ayrıca çocukların maruz kaldığı fiziksel istismar ka-
dar önemli bir problem olarak kabul edilen duygusal 
istismara (çocuğa yeterli sevgi vermemek, çocuğu 
küçümsemek ve hakarette bulunmak vb.) da dikkat 
çekti.

Son günlerde sıkça dile gelen ensest ve çocuk ge-
linler hakkında da bilgi veren Gümüş, kanunlarımız-
da cinsel istismarın yerinden de bahsetti.

Tasavvufi Düşünce ve Milli Kanaat Topluluğu, “Sul-
tan Güç ve Hassasiyet” başlıklı konferans için davet 
ettiği yazar Ahmet Uçar’ı  İlahiyat Fakültesi Konfe-
rans Salonunda ağırladı.

“Konumuz II. Abdülhamid Han”

Tarihi olayları, dönemin şartlarına göre değerlendir-
mek gerektiğinin altını çizerek konuşmasına baş-
layan Ahmet Uçar, konferansın konusunun II. Ab-
dülhamid Han olduğunu söyledi. II. Abdülhamid’i, 
modern Türkiye’nin oluşmasını sağlayan padişahlar-
dan biri olarak nitelendiren Uçar, II. Abdülhamid’in 
çok olumsuz bir dönemde başa geçtiğini de ayrıca sözlerine ekledi. Uçar’ın tüm ayrıntılarıyla II. Abdülhamid’i 
anlattığı konuşmasının ardından konferans sona erdi.

Çocuk İstismarı İrdelendi

Sultan Güç ve Hassasiyet
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Karabağ’ın işgali ve Hocalı Katliamı Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansla anıldı.

Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından düzenle-
nen “Hocalı Soykırımı” konulu konferansa Rektör 
Yrd. Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Doç. Dr. Nalan Kızıltan, Tarihçi Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Uluslararası İlişkiler Top-
luluğu Başkanı Gashgay Abbaszada, Azerbaycanlı 
öğrencileri temsilen Haydar Ahmedov, öğrenciler ve 
akademisyenler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Gashgay Abbas-
zada yaptı. 26 Şubat 1992 yılında yaşanan ve 613 
insanın öldürülmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ 
bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan soykırım 
hakkında konuşan Gashgay Abbaszada, “Azerbay-
can, Türkî cumhuriyetler içinde ilk bağımsız devlet-
tir. Kurucusu Mehmed Emin Resulzade demiştir 
ki “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez”. Biz 
eminiz ki en kısa sürede bu şanlı bayrak yine Dağlık 
Karabağ’da, Hocalı’da dalgalanmaya devam ede-
cektir. Hocalı’da hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum.” dedi.

Rektör Yrd. Prof. Dr. Mennan ise “Gönül isterdi ki bu 

sahnede hep güzel şeyleri konuşalım. Sevinçlerden, 
başarılardan, umutlardan bahsedelim. Ama öyle 
gençler yetiştirmişiz ki bize acılarımızı paylaşmayı 
da hatırlatıyorlar.” diye konuştu.

Uluslararası Hukuk Nerede? 

Tarihçi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Dağlık 
Karabağ’ın ve Hocalı’nın bölgesel olarak stratejik 
öneminin altını çizdiği bir konuşma yaptı. Çağlayan, 
Hocalı katliamının dünyada yarattığı tepkiyi sorgu-
larken, “Uluslararası Hukuk nerede? Bu konuda 
hâlâ kör ve sağırlar. Hâlbuki biz ‘İnsanı yaşat ki dev-
let yaşasın.’ diyen bir milletin mensubuyuz. Bazıla-
rı ise ‘Öldür ve yok et ki biz yaşayalım.’ felsefesinin 
mensupları olarak var oluyorlar.” dedi.

Konuşmaların ardından, Karadeniz Teknik Üniver-
sitesinden Nezrin Resulzade’nin hazırladığı, Hocalı 
Katliamı tanıklarının konuşturulduğu belgesel izlen-
di.  

Ayrıca Hocalı’nın canlı tanıklarından Dilber Sultano-
va, Agil Memmedov ve Ayna Allahyargızı da o gün-
lere ait anılarını anlattı.

Hocalı Katliamı Anıldı
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Gençlik Topluluğu “İletişim ve Gelişim Zirvesi”nde 
TRT hafta sonu Ana Haber sunucusu Işıl Açıkkar ve 
TÜRKNET Genel Müdür Yardımcısı konuşmacı-ya-
zar Şermin Yılmaz’ı ağırladı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda iki otu-
rum şeklinde gerçekleşen konferansın ilk oturumun-
da Işıl Açıkkar öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. 
OMÜ’nün doğal güzelliklerine ve kampüse hayran 
kaldığını dile getiren Açıkkar, öğrencilere “Çok gü-
zel bir yerde okuyorsunuz, çok şanslısınız.” dedi. 

Konuşmasında kendi öğrencilik yıllarına da değinen 
Açıkkar, medya sektöründen ve bu alanda karşılaş-
tığı zorluklardan bahsetti. Açıkkar, öğrencilere gü-
vencesi olan bir mesleğe sahip olmalarını önererek 
konuşmasını sonlandırdı.

Şermin Yılmaz ise oturuma katılanlara bulunma ne-
denlerini sorarak beklentilerine yönelik bir konuşma 
gerçekleştirmek istediğini söyledi. Öğrencilerden 
gelen soruları yanıtlayan Yılmaz, bilgi ve tecrübelerini 
katılımcılara aktardı. 

Gençlik Topluluğu, Eğitim Fakültesi Kon-

ferans Salonunda VİNE (İnternet) Feno-

menleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve 

Fatih Yasin ile söyleşi düzenledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinli-

ğin açılış konuşmasını, Gençlik Topluluğu 

Başkanı Ertan Atasayar yaptı. Atasayar 

konuşmasında, “Gençlik Topluluğu, 2011 

Ocak ayında etkinliklerine start verdi. 

2011 yılından bugüne kadar 86 etkinlik 

düzenledik ve bugün 87. etkinliğimize imza atıyoruz. 87 etkinlikle birlikte hem Karadeniz üniversiteleri toplu-

lukları arasında hem de Üniversitemizde lider durumdayız. Bugün bu kalabalık hem yaptığımız etkinliğin ne 

kadar doğru olduğunu kanıtlıyor hem de topluluğumuzun markasını tekrar ispat ediyor.” dedi. 

Hancı, Özyurt ve Yasin’e yöneltilen sorularla devam eden etkinlikte, Bilal Hancı’nın seslendirdiği şarkılar 

salonu coşturdu. 

İletişim ve Gelişim Zirvesi 

İnternet Fenomenleri OMÜ’de
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Mühendislik Fakültesi Özgür Yazılım 
ve Açık Kaynak Topluluğu tarafından 
11-24 Nisan İnternet Haftası dolayı-
sıyla “Türkiye’de İnternet ve Özgür 
Yazılımın Gelişimi” başlıklı seminer 
düzenlendi. Mühendislik Fakültesi 
Konferans Salonunda düzenlenen 
ve İNETD Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Akgül’ün konuşmacı olarak katıldığı 
seminere bölüm başkanları, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

İnternetin ve yazılım sistemlerinin Tür-
kiye’deki gelişim aşamalarını anlatan 

Doç. Dr. Mustafa Akgül, yazılım ve İnternet konusunda Türkiye’nin çok eksikleri olduğunu vurguladı. Akgül, 
“Özgün yazılımda belli bir yere geldik ama istenilen noktada değiliz. Olmak istediğimiz yerin epey uzağın-
dayız. İndexlerde ilk 50’de bile değiliz. Çok yol katetmemiz lazım. Bilişim, yüksek teknoloji, eğitim alanında 
iyi durumda değiliz. 4.5G konusunda geç kaldık. 4.5G’nin fiber altyapısı yetersiz. Daha fazla fiber yatırımı 
yapmamız gerekir…” şeklinde konuştu.

İnternet ve Özgür Yazılımın Gelişimi 
Konuşuldu

İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu, 
Kudüs üzerine çalışmaları bulunan 
araştırmacı Musa Biçkioğlu’nu   “Kut-
salların Başkenti Kudüs” başlıklı kon-
ferans için İlahiyat Fakültesi Konfe-
rans Salonunda ağırladı. 

Biçkioğlu konferansta genel olarak 
Kudüs’ün dinî tarihini, semavi dinler 
açısından önemini, İsrail işgali ile de-
ğişen demografik yapısını ve Filistinli-
lerin mücadelesini anlattı.

Musa Biçkioğlu konuşmasında, Filis-
tin davasının hâlâ taş atmaktan ibaret 
olduğunu sandığımız için Kudüs’e bu anlamda ihanet edildiğini söyledi. Kudüs’ün İslam dünyasının sanatsal 
ve anıtsal olarak ilk yapıtı olduğuna işaret eden Biçkioğlu, Kudüs’ün mimari manada eşi benzeri olmayan bir 
şehir olduğunu, tarihi itibariyle birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve çok kadim bir geçmişi bünyesinde 
barındırdığını belirtti.

Kudüs’un tarihsel, mimari, sanatsal, dinî, sosyolojik ve jeopolitik rolünün altını çizen Biçkioğlu “İslam dünya-
sı olarak hâlâ arkeolog, sanat tarihçisi, mimarımız yok. Hâlâ Kudüs’ü öğrenecek, bilecek, anlatacak bir tane 
bile rehberimiz yok.” serzenişinde bulundu.

Kutsalların Başkenti Kudüs
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Uçak ve Uzay Mühendisliği Öğrenci Topluluğu 
(UUMK) “Model Roket Eğitimi” etkinliği düzenledi. 

Eğitmen Oktay Poyraz’ın Türkiye 
ve Dünya genelinde roketle-
rin tarihçesi ve günümüz 
model roketçiliği hakkın-
daki sunumuyla başla-
yan etkinlik, model roket 
yapım eğitimi ile devam 
etti. 

Yoğun ilgi gören üç günlük etkin-
likte Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencileri, 
roketlerini bitirerek fırlatmaya hazır hâle getirdi. Et-
kinliğin sonunda başarıyla fırlatılan roketler, kapalı 

havada bulutlar içinde gözden kayboldu. Paraşütle-
rinin açılmasıyla yere sapasağlam inen roket-

ler, daha sonra yeniden fırlatılmak 
üzere toplandı. 

Model roket eğitimiyle, 
gelecekteki havacılık 
kariyerlerinin temel-
lerini atmayı hedef-

leyen Uçak ve Uzay 
Mühendisliği öğrencileri, 

ülkemizde bu tür eğitimin yay-
gınlaşmasını, böylece havacılık ve uzaya 

olan ilginin artarak sektörün gelişimine katkıda bu-
lunmak istediklerini belirttiler. 

Uçak ve Uzay Mühendisliği 
Öğrencileri Roket Fırlattı

Türk Halk Müziği Topluluğu, OMÜ Sahnesinde verdi-
ği konserle Türk halk müziğinin hafızalarda yer eden 
ve yüreklerde iz bırakan türküleriyle Türk halk müziği 
sevenlerinin beğenisini kazandı.

Büyük ilgi gören konseri OMÜ akademik ve idari 
personeli ile Samsunlu türkü severler izledi. Ayrıca 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Türk Halk Müziği Bölümünden katılan konuk sanatçı 
Öğr. Gör. Osman Fethi Ark da sergilediği performan-
sıyla programa ayrı bir renk kattı.

Rumeli’den Erzurum’a, Afyon’dan Hatay’a ve Doğu 
Anadolu’ya kadar farklı yörelerden türkülerinin ses-
lendirildiği konserde, izleyiciler icra edilen türkülere 
zaman zaman hep bir ağızdan eşlik etti. Topluluk 

üyelerinden bazı sanatçılar da solo performanslarıy-
la göz doldurdu. 

Memleket Kokan Türküler
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Üniversitemiz Sanat Tarihi Topluluğunun ev sahipli-
ğinde düzenlenen “4. Sanat Tarihi Öğrenci Kongre-
si”, 17 farklı üniversiteden gelen öğrencilerin katılı-
mıyla yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesinde yapılan kongrenin açılı-
şına; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Tapramaz, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Özkurt, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı. 

Yurt Dışındaki Eserlerimiz Restore Edilmek İçin 
Sizi Bekliyor

Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Özkurt, 
yaptığı konuşmada “Yurt dışında gözlemlediğim ka-
darıyla, özellikle Balkanlarda bulunan eserlerimiz pe-
rişan vaziyette ve restore edilmek için sizleri bekliyor. 
Yine aynı şekilde yurt dışına kaçırılan eserlerimizin, 
tekrar Türkiye’ye dönmesi için sizin çabalamanız ge-
rekiyor. Gelecek yıllarda sizlerle Londra’da, Paris’te, 

Şam’da, Kudüs’te, Buhara’da, Semerkant’ta veya 
başka bir şehirde birlikte iddialı ve güzel şeyler ya-
pacağımıza olan inancımı samimiyetle ifade etmek 
istiyorum.” dedi.

OMÜ Sanat Tarihi Topluluğu Başkanı Sümeyra Coş-
kun ise “Sanat Tarihi Bölümü olarak sosyal disiplin-
ler içerindeki önemimize nispeten, sosyal ve kültürel 
faaliyetleri yürütmek ve etkin kılmak için çok değerli 
hocalarımızın desteği ile topluluğu oluşturmanın 
kıvancı içerisindeyiz.” diyerek Sanat Tarihi Öğrenci 
Kongresi’nin dördüncüsünü düzenlemiş olmaktan 
son derece memnun olduklarını dile getirdi.

OMÜ öğrencisi Batuhan Dökener’in “Samsun Göğ-
celi Camii” sunumuyla başlayan Kongre, “İslam Ön-
cesi Türklerde Mezar Geleneği Balballar”, “Hristiyan-
lıkta Kuru Kafa Motifi”, “Safranbolu Çeşmelerinden 
Örnekler”, “Amisos Antik Kenti” gibi farklı başlıklar 
altındaki sunumlarla devam etti.

Sanat Tarihi Öğrenci Kongresi 
OMÜ’de Toplandı
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Tiyatro 22 Yıldır OMÜ’de Yaşıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun, 1988 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü “Ulusal 
Tiyatro Festivali”nin 22.’si Nisan  

Güzel Sanatlar Fakültesi OMÜ Sahnesinde düzenlenen festival, Bafra Devlet Hastanesi Tiyatro Topluluğu-
nun “Lütfen Kızımla Evlenir misin?” adlı oyunuyla başladı. 20-28 Nisan arasında düzenlenen festivalde, 
dokuz gün boyunca her gün iki seans olmak üzere iki tiyatro gösterisi sergilendi.

Türkiye’nin ara vermeden en uzun süre 
yapılan festivali

Festival hakkında bilgi veren OMÜ Tiyat-
ro Topluluğu Başkanı İbrahim Alıcı, “Bu 
sene 22. yapılan festivalle, Türkiye’nin ara 
vermeden en uzun süre yapılan festivali 
meşalesini taşıyoruz. OMÜ Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığının verdiği des-
tekle beraber kendi spor ve dekor oda-
mızda, kostümlerimizi ve dekorlarımızı 
hazırlayarak dokuz günlük festivalimizi 
bugün başlattık.” dedi. 

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ga-
latasaray Üniversitesi Tiyatro Grubu ve İstanbul Üniversitesi Tiyatro Grubu dâhil olmak üzere, toplam 10 
grubun katıldığı festivalde oyunlar sadece öğrencilere değil, halka da açık oynandı.
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Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uluslararası Öğrenciler 
Topluluğu tarafından düzenlenen kapsamlı etkinliğe; 
Türkmenistan Büyükelçiliği Başkâtibi Murat Akmam-
medow, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, 
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Nalan Kızıl-
tan, Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası Öğrenciler 
Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç, Farabi 
Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, aka-
demisyenler ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Türkmen gençleri eğitimde OMÜ’yü tercih ediyor

Etkinlikte konuşan Murat Akmammedow, “Türkiye 
genelinde 7 bine yakın Türkmenistanlı öğrencimiz eği-
tim görüyor. OMÜ ise bizim Türkmen gençlerimizin en 
yoğun ve kalabalık eğitim gördüğü üniversitedir. Bu 
Üniversitenizin başarısıdır. Biz Büyükelçilik olarak bu 
eğitimde emeği geçen tüm akademisyenlere verdikleri 
emekten dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Sevilhan Mennan ise konuşmasına Türkiye’nin 
ve Türkmenistan’ın dost ve kardeş ülkeler olduğunu 
vurgulayarak başladı. Mennan, “Biz dost ve kardeş 
ülkeyiz. Ülkelerimizin adlarının ilk heceleri bile ortak.” 
ifadesini kullandı. Mennan, “OMÜ’de eğitim gören 300 
Türkmen öğrencinin hiç biri bize sorun olarak dönmedi. 
Hepsi öğrenciliklerini başarıyla tamamladıktan sonra 
ülkelerinde Üniversitemizi çok güzel temsil etti. Özellik-
le Türkmen öğrencilerimizi bu konudaki başarılarından 
dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Konsolosumuzun nez-
dinde Türkmenistan’ın bağımsızlığını ve bugüne denk 
gelen Bayrak Bayramını kutluyorum.” diye konuştu.

Türkmenistanlı öğrencilerin millî dansları ve müzikleriyle 
oldukça eğlenceli geçen kutlamalara, öğrencilerin ha-
zırladıkları skeçler ve şiirlerle de ayrıca renk kattı.

Türkmenler Bayrak Bayramını Kutladı
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OMÜ Halk Oyunlarının Başarısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sanat Grubu Türk Halk Müzi-
ği Korosu, Fakültenin konferans salonunda Çanakkale Zaferi’ni 
Anma Konseri düzenledi.

Etkinliğe Dekan Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, Dekan Yardımcıları, 
Samsun Türkiye Harp Malulleri Derneği üyesi Ali Gümüş, Kuzey 
Yıldızı İlkokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, akademis-
yenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kore halkı bize minnettar...

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Samsun Türkiye 
Harp Malulleri Derneğinden Kore Savaşı Gazisi Ali Gümüş, Kore 
Savaşı’na gidiş sebeplerini ve savaşta yaşadıklarını anlattı. Babası 
da Kurtuluş Savaşı gazisi olan Gümüş, “Kore halkı, onlar için yap-
tıklarımız için bize minnettar ve çok saygı duyuyor.” dedi.

Bu türkülerin hepsi aslında birer ağıt

Etkinlikte konuşan Dekan Ebül Muhsin Doğan, “Biz bugün buraya kim olduğumuzu hatırlamak ve bize bu gün-
lerimizi veren Çanakkale Savaşı şehitlerimizi anmak için geldik. Bugün bile bu vatan için şehit vermeye devam 
ediyoruz. En son Ankara’da çocuklarımızı şehit verdik. Bu acı olaydan sonra etkinliği iptal etmeyi düşündük ama 
teröre teslim olmak istemediğimiz için manevi baskı altında da olsa yapmaya karar verdik. Sonuçta programda 
yer alan türkülere baktığınızda aslında hepsinin birer ağıt olduğunu göreceksiniz.” dedi. Dekan Doğan konuşma-
sını, “Siz şehit torunlarına aydınlık ve güzel günler diliyorum.” temennisiyle bitirdi.

Halk Oyunları Topluluğu, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’ı ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil-
han Mennan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Halk 
Oyunları Topluluğu Başkanı Hakan Çelik ve Halk 
Oyunları ekibi kazandıkları kupa sevincini Rektör 
Prof. Dr. Akan ile paylaştı.

OMÜ Halk Oyunları Topluluğu Ordu ilinde 31 
Mart- 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu Halk Oyunları 
Yarışması’nda Horonlar Stilize Dal Kategorisin-
de ikinci oldu. Böylece elde ettiği bu sonuçla 
Antalya’da 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye Finali’ne de katılmaya hak kazandı.

Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri 
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 
öncülüğüyle düzenlenen “Arşiv Mevzuatı ve Uygu-
lamaları Eğitimi”, idari personelin katılımıyla Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

OMÜ’nün kurumsallaşma çabaları kapsamında yü-
rütülen hizmet içi eğitimin önemli sacayaklarından 
biri olan “Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi” 
konusunda sunumunu yapmak üzere Devlet Arşiv-

leri Genel Müdürlüğü Personellerinden Mehmet To-
runlar söz aldı. 

Görseller eşliğinde katılımcılara “Arşiv nedir?”, “Ar-
şivciliğin doğuşu ve önemi” gibi alt başlıklar halinde 
kısa bilgiler aktaran Torunlar, genel olarak Türkiye’de 
arşivlemede yaşanan sorunlar, izlenmesi gereken 
mevzuat hakkında konuştu.

Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları 
Eğitimi

Ege Üniversitesinin organize etti-
ği Üniversitelerarası Dağ Bisikleti 
Yarışması’nda birincilik kupasını 
kazanan Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Bisiklet Topluluğu öğrenci-
leri, Rektörlüğü ziyaret etti.

Kazandıkları kupayı Rektör Vekili 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan’a tak-
dim eden öğrencilere, Üniversi-
teyi temsilen hediyeler verildi.

OMÜ Bisiklet Topluluğu geçen yıl 
da Tekirdağ Namık Kemal Üni-
versitesinde, önceki yıl da ODTÜ 
de kürsüye çıkma başarısı gös-
termişti. 

Şampiyon Takımın Rektörlük Ziyareti

OMÜ’den
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Samsun’a gelen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik 
İş Birliği Örgütü Genel Sekreteri Seyed Ali Moham-
mad Mousavi, Üniversitemizde “Küresel Rekabette 
Entegrasyona Doğru D-8’in Rolü” başlıklı konferans 
verdi.    

Konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı 
makamında ziyaret eden Mousavi’nin Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezinde verdiği konferansı; Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Sevilhan Mennan, öğretim üyeleri ile öğrenciler takip 
etti.

Erbakan çok dikkatli ve stratejik bir seçim yaptı 

D-8 Genel Sekreteri Mousavi konuşmasında,  D-8’in 
merhum Başbakan Necmettin Erbakan tarafından 
İstanbul’da yapılan zirveyle kurulduğunu hatırlata-
rak temel ilkelerinin barış, diyalog, iş birliği, adalet, 
eşitlik ve demokrasi olduğunu kaydetti. Mousavi 
konferansta D-8’in yapısı, işleyişi, vizyonu, hedefleri, 
tüzüğü, dış ilişkileri hakkında katılımcıları aydınlattı.

Mousavi, hemen hemen her üniversitede kendisine 
yöneltildiğini belirttiği “Niçin D-8 hala sekiz ülkeden 
oluşuyor, neden sayısı artmıyor?” sorusuna “Rah-
metli Erbakan bu sekiz ülkeyi çok dikkatli ve stratejik 
bir şekilde seçmiştir. Çünkü bu ülkeler, İslam dünya-
sının ilk sekiz ekonomisini oluşturan, siyasi olarak da 

en önemli ve en güçlü ülkeleri. Öyle zannediyorum 
ki merhum Erbakan, İslam İş Birliği Teşkilatının eko-
nomik anlamda çalışmadığını görünce farklı bir yapı 
kurmak istedi. Malumunuz İslam İş Birliği Teşkilatı, 
Filistin Meselesi üzerine kurulmuştu ama hem bu 
konuda hem de ekonomik alanda başarılı olamadı.” 
dedi.

Küresel Rekabette Entegrasyona 
Doğru D-8’in Rolü 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Valiliği ve Bü-
yükşehir Belediyesi iş birliğiyle 21 - 23 Nisan tarihleri 
arasında Uluslararası Göç Kongresi düzenlendi. 

Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen “Türkiye’ye 
Zorunlu Göçler/Mülteciler, Yerel Karşılama ve Uyum 
Uygulamaları” başlıklı kongreye Samsun Valisi İbra-
him Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Vekili Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mahmut Aydın, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen aka-
demisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Göç konusunda bir yol haritası çıkartacağız

Kongrenin açılış konuşmasını Düzenleme Kurulu 
adına Prof. Dr. Mahmut Aydın yaptı. Aydın, “Bilim 
insanının tek görevi eğitim, öğretim ve araştırma 
yapmak değildir. Aynı zamanda sosyal sorunlara 
eğilmek ve bu sorunlara çözüm getirici çalışmalar 
yapmaktır. Biz de bu görevimizden yola çıkarak mül-
tecilerin sorunlarıyla ilgili acaba ne yapılabilir sorusu-
nu kendimize sorduk ve bu sorudan yola çıkarak bu 
kongreyi düzenledik. Ülkemizde son yıllarda yoğun 
bir mülteci akını var. Sivil toplum örgütlerimizin de 
bu konuda ciddi çalışmaları ve gayretleri var. Mülte-
cilerin barınma, eğitim, çalışma, hukuk sorunları ve 
gittikleri ülkeye entegre olabilme sorunlarını konuşa-
cağız. Kongrenin sonunda bunları bir rapor haline 

getirerek çözüm konusunda bir yol haritası çıkara-
cağız.” dedi.

Burada ilk yapılacak şey kendimizi mültecilerin 
yerine koymak

Konuşmasına “Zorunlu göç keşke olmasaydı.” diye-
rek başlayan Prof. Dr. Sevilhan Mennan ise “Biz iki 
gün boyunca, bu hassas konuyu insani, vicdani, hu-
kuksal, sosyolojik, dinî, uluslararası katmanlarıyla ele 
alacağız ve tüm bu sorunlara çözüm bulmaya çalı-
şacağız. Ülkemizin son dönem ana konularından biri 
mülteciler. Burada ilk yapılacak şey kendimizi onların 
yerine koymak. Hiçbiri buraya gelmek istemiyordu. 
Hepsi vatanlarını, evlerini, komşularını bırakıp geldi-
ler. Bu nedenle kayıp bir nesil halinde gelip yurdunu 
bırakmak zorunda kalan göçmenleri, gurbet ve sıla 
kavramlarını hissettirmeden nasıl rehabilite edebiliriz 
hep beraber bunu düşünmemiz gerekiyor.” ifadele-
rini kullandı.

Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ın 
da zorunlu göç ve mülteci sorunlarıyla ilgili konuşma 
yaptığı kongrede “Uluslararası Göç Hareketleri, Yeni 
Göç Alan Ülkelerde Durum: Ulusal Politikalar ve Ye-
rel Uygulamalar, Göçmenlerin Gündeme Getirdikleri 
Konular, Göç ve Sağlık, Samsun’daki Yeni Göçmen-
lerin Gözüyle Geçmiş” konulu oturumlar ve çeşitli 
atölye çalışmaları yapıldı.

Göç ve Mültecilik Sorunu Konuşuldu
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Bir-
leşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Sı-
ğınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin 
ortaklaşa düzenlediği “Yabancılarla İlgili Gönüllülük 
Çalıştayı”, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezin-
de yapıldı.

Kent ortamında yaşayan, uluslararası korumaya 
muhtaç ihtiyaç sahiplerine yönelik koruma strate-
jilerinin geliştirilmesi amacıyla proje yürütüldüğünü 
ifade eden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslara-
rası Koruma Başkanlığı Uzman Yardımcısı Gamze 
Kurtul, çalıştayın da bu proje kapsamında düzen-
lendiğini söyledi. Kurtul, “Genel Müdürlüğümüzün 

faydalanıcısı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinin ise uygulayıcısı olduğu projeye bağlı 
olarak bugün burada bulunuyoruz. Hepinize katıldı-
ğınız için teşekkür ederim.” dedi.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, ulusla-
rarası koruma, geçici koruma ve Alo 157 hattı gibi 
konularda bilgi veren Gamze Kurtul’un ardından 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
üyesi, dernek faaliyetlerini ve çalışmalara katılmak 
için nasıl gönüllü olunabileceğini anlattı.

Kurum temsilcilerinin, katılan yabancı öğrencilerin 
sorularını yanıtlamasının ardından çalıştay sona erdi.

Yabancılarla İlgili Gönüllülük Çalıştayı

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği 
(TET) tarafından düzenlenen AR-GE Proje Pazarı’nın 
beşincisi düzenlendi. Proje Pazarı’na toplam 501 
proje başvurusu yapıldı ve bunların 115’i sergilen-
meye değer bulundu. OMÜ’yü Proje Pazarı’nda Dr. 
Murat Emir temsil etti.

TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçli-
oğlu, TET Proje Pazarı’nın hedefini anlattı. Ebiçlioğlu 
hedefin; Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörünün 
yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatı-
nın sürdürülebilir kılınması olduğunu söyledi. Ebiç-
lioğlu ayrıca üniversite-sanayi iş birliği kültürünün 
yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak 
isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcilerini, üniver-
siteler, AR-GE kuruluşları, teknopark çalışanları ve 
araştırmacılarla bir araya getirerek aralarındaki ileti-
şimi arttırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Dr. Murat Emir, Proje Pazarı’nda arıcılık sektöründe 
tespit ettiği koloni yaşamının iç ve dış unsurlarında 
arıcılara kestirimci bakım aracı olacak “Arıcılık Bilgi 
Sistemi”ni ilgililere tanıttı.

OMÜ 5. TET AR-GE Proje Pazarında
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi ve Arap Üniversiteler Birliği iş birliğiyle 
İstanbul’da düzenlenen 2. Türk-Arap Yükseköğretim 
Kongresi’ne (TACHE 2016) katıldı.

Yükseköğretimin uluslararasılaşmasını amaçlayan, 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yanı 
sıra Türk ve Arap üniversitelerinden birçok rektör ve 
akademisyenin katıldığı kongrede, Rektör Hüseyin 
Akan “Uzaktan Eğitim: Bugünü ve Yarını”  başlıklı 
konuşma yaptı.

Uzaktan Eğitim Büyük Fırsatlar Sunuyor

Uzaktan Eğitimi tanımlayan Rektör Akan, “Teknoloji-
yi eğitim ortamına entegre etme girişimleri arasında 
uzaktan eğitim, son zamanlardaki popüler yakla-
şımlardan biri olmuştur. Uzaktan eğitim, dersliklerde 
verilen geleneksel eğitime çeşitli nedenlerden dolayı 
erişmekte zorluk çekenlere yeni fırsatlar sunmakta 
ve bu kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu 
sebeple, birçok gelişmiş ülke uzaktan eğitimi gele-
neksel okul sistemlerine entegre etmeye çalışmak-
tadır.” dedi.

Uzaktan eğitimin bütün potansiyeline ve umut veren 
avantajlarına rağmen, teknolojiyi kullanmakta bece-
rikli eğitimciler ve öğretmenler olmadan anlamsız 

olacağının altını çizen Akan, “Bu yüzden de uzaktan 
eğitim, üniversiteleri geleneksel eğitim yapılarını de-
ğiştirmeye zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda 
da eğitimcileri, eğitim bilimlerini değiştirmeye ve de 
eğitim bilimlerine yönelik yeni yaklaşımlara hazır ol-
maya da zorlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Ulusal ve Uluslararası Alanda Uzaktan Eğitimde 
Öncü Kurumlardan Birisi Haline Geldik

OMÜ’nün uzaktan eğitim merkezini, 2009 sene-
sinde bir ulusal diploma programı ile kurduğunu 
hatırlatan Akan,  “O tarihten bu yana OMÜ, teknik 
altyapısını geliştirmeye ve farklı alanlardaki personel 
kapasitesini arttırmaya çalışmaktadır. Günümüzde 
ise 15 diploma programında, sertifika ve kampüs içi 
kurslarda yaklaşık olarak 15.000 öğrenciye hizmet 
vermekteyiz. Bunlara ilaveten, üç farklı üniversiteye 
de uzaktan eğitim hizmetleri sağlamaktayız.” şeklin-
de konuştu.

Akan, “OMÜ olarak uzaktan eğitim alanındaki ge-
lecek hedeflerimiz, programlarımızın kalitesini arttır-
mak; kampüs içi kurslarımızla ilgili bilgiyi mümkün 
olduğunca yaymak ve son olarak da uluslararası 
platformda dersler ve programlar sağlamak adına 
diğer üniversitelerle işbirlikleri yapmaktır.” dedi.

Rektör Hüseyin Akan 
2. Türk-Arap Yükseköğretim 
Kongresi’nde Konuştu



OMÜ’den
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

Te
m

m
uz

 2
01

6
S

ay
ı 6

6

80

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi idari personel için Personel Daire Başkanlığı 
ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı öncü-
lüğünde Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlendi. Eğitim-
lere 300’e yakın personel katıldı. 

Personel Daire Başkanlığının hazırladığı programda mali 
işler, taşınır mallar ve kamu ihalesiyle alakalı birimlerin çalı-
şanlarına eğitim verilirken Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı, personelini arşiv mevzuatı ve uygulama-
ları hususunda bilgilendirdi.  

Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor

Tasarla İstihdamda Kal

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından fi-
nanse edilen, başvuru sahibi ve hibe faydalanıcısı-
nın Ondokuz Mayıs Üniversitesinin olduğu Mobilya 
Sektöründe Genç İstihdamın Arttırılması Projesi’nin 
(MOBİGEN) açılış toplantısı OMÜ Mühendislik Fa-
kültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Sam-
sun İŞKUR İl Müdürü Hasan Kılıçaslan, Samsun 
Mobilya İmalat ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ali 
Akman, Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanları, 
sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler ka-
tıldı.

Bu sektörü ayağa kaldırmamız lazım

Toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
Samsun’un mobilya endüstrisinde önemli bir potan-
siyele sahip olduğunu vurgulayarak “Samsun’da bu 
sektörü ayağa kaldırmak için tasarım süreci sanırım 
önemli bir sacayağını oluşturmakta. Tasarım süreci 
bu anlamda bir nevi roket gibi ateşleyici role sahip 
olacak. O açıdan bu proje çok önemlidir diye düşü-
nüyorum.” dedi.

Bu proje bir milat olabilir

Samsun Mobilya İmalat ve İhracatçıları Derneği 
Başkanı Ali Akman da bu projenin mobilya sektö-
rünü daha iyi noktalara getirmek için bir başlangıç 
olduğunu ifade ederek “Samsun’da bu tür proje ve 
organizasyonlara çok ihtiyacımız var. Samsun mo-

bilya sektöründe sayılı şehirlerden biri ancak mar-
kalaşma noktasında gerçekten sıkıntılarımız var. Bu 
iş tasarımla başlayacak, bu proje bir milat olabilir. 
Samsun ileride bu sektörün önemli bir marka şehri 
haline gelebilir.” ifadelerini kullandı.

Bütçesi 222 bin avro ve 12 ay sürecek

OMÜ Bilgisayar Mühendisliğinden Proje Koordina-
törü Yrd. Doç. Dr. Nurettin Şenyer ise Projenin uy-
gulanacağı yerin TR-83 Karadeniz Bölgesi olduğunu 
vurguladı. 

Şenyer, Projenin hedeflerini özetle şöyle sıraladı: 
Genç işsizlere nitelik ve beceri kazandırarak yeni iş 
imkânlarının sağlanması ve bu yolla istihdamın art-
tırılması, özelde üniversite mezunu genç işsizlere 
mobilya sektörünün ihtiyacı olan özgün ve modern 
tasarım yeteneğinin kazandırılması ve bu yolla yeni 
işi imkânlarının yaratılması, üniversite – sanayi iş bir-
liğinin güçlendirilmesi ve yeni rol modellerinin üretil-
mesi yoluyla da sürekliliğin kazandırılması.

Koordinatör Şenyer, Proje çerçevesinde 720 saatlik 
teorik ve 2 aylık uygulamalı eğitimin Mühendislik Fa-
kültesinde verileceğini kaydederek bu bağlamda 20 
kursiyerin seçildiğini belirtti.

MOBİGEN Projesi Açılış Toplantısı 
Yapıldı
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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak 
faaliyetlerini yürüten “Öğrenci Butiği”, 8 Mart’ta Ve-
zirköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileri için açıldı.

Sadece kimlik kartlarını göstererek kıyafet alışveri-
şi yapan öğrenciler oldukça  mutlu oldular. Öğrenci 
butiği çalışanları ise öğrencilerin butiğe olan yoğun 
ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinlik süresince Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri ile yapılan röportajlarda öğrenciler, “Bu 
tür sosyal etkinliklerin, konum itibariyle dezavantajlı 
durumda olan okulumuzda gerçekleştirilmesi başta biz öğrencileri çok memnun etmekte olup, merkez 
kampüsün uzağında olmanın verdiği eşitsizlikleri ortadan kaldırıyor. Öğrencilerin dilediğince alışveriş yap-
malarını ve bu hizmetin okulumuza ulaşmasını sağlayan OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına çok 
teşekkür ediyoruz ve en kısa zamanda yeni etkinliklerle tekrar okulumuzda görmeyi diliyoruz.” ifadelerini 
kullandılar.

Öğrenci Butiği Vezirköprü’de

Öğrenci Konseyince organize edilen Kut’ül-Amare 
konferansı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 
akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirdi.

Konferansta; 100. Yılında Kut’ül-Amare Savaşı’nın 
bilinmeyen yönleri ve tarihsel arka planı dinleyi-
cilerle paylaşıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler’in konuşmacı 
olduğu Konferansı; OMÜ Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi Başhekimi Prof. Dr. Rüştü Cankon Germi-
yanoğlu, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Kut’ül-Amare unutulan değil unutturulan bir 
zafer

Sözlerine, “Kut’ül-Amare esasen unutulan de-
ğil unutturulan bir zaferimiz.” şeklinde başlayan 
Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu, savaşla 

ilgili birtakım görseller sunarak, “İngiliz tarihinde, 
1942’deki 2. Dünya Savaşı’nda Singapur’un teslim 
olunmasına kadar en büyük hezimet Kut’ül-Amare 
Savaşı’dır. Bizim de 2. Viyana Kuşatması’ndan 
sonra en büyük zaferimiz gerçekten Kut’ül-Amare 
Zaferi’dir.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler ise Kut’ül-Amare Sa-
vaşı ile ilgili arşivlerdeki fotoğrafların Almanlar ta-
rafından çekildiğini belirtip Osmanlı Devleti’ndeki 
fotoğrafçıların ekseriyetle Ermeni ve Rum oldukla-
rını söyleyerek “İşin acı tarafı 1. Dünya Harbi’nde 
Ermeni ve Rumlarla, yüzyıllarca birlikte yaşadı-
ğımız bu toprakların insanlarıyla birtakım nifak-
lar nedeniyle sorunlar oluşmuş ve bu problemler 
nedeniyle bu fotoğrafçıların enerjisinden maalesef 
çok fazla istifade edememişiz.” dedi.

100. Yılında Kut’ül-Amare Zaferi
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Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu öğ-
rencileri Girişimcilik ve Müşteri İlişkileri Yönetimi der-
si kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. Öğrenciler, 
Öğr. Gör. Mürsel Kan ve Öğr. Gör. Tuğba Cansu ne-
zaretinde önce Üniversitenin 41. Yıl Kutlama Töreni-
ne, ardından Prof. Dr. Tahsin Tuncalı Parkının açılışına 
katıldı. 

Sosyal Güvenlik ve Çağrı Merkezi Hizmetleri ikinci 
sınıf öğrencilerinin ağırlıklı olduğu 50 kişilik grup, tö-
renlerin ardından Haber Medya Grubu ve Türkiye’nin 

500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan Bor-
san Kabloyu ziyaret etti. Ziyarette, Borsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, öğrencilerle tecrü-
belerini paylaşarak sorularını yanıtladı. Öğrencilere 
birçok tavsiyede bulunan ünlü iş adamı, bu tür zi-
yaretler ve toplantıların dünyada son dönemlerde 
“Tecrübe Paylaşımı” adı altında çok revaçta olduğu-
nu ve öğrenciler için faydalı olduğuna inandığını söy-
ledi. Ölmez, nasıl girişimci olduğunu, hangi zorluk-
larla karşılaştığını, girişimcilerde bulunması gereken 
özellikleri ve kaynaklara nasıl ulaştığını anlattı. 

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek 
Yüksekokulu Öğrencileri
Girişimciliği Sahada Öğrendi

Öğrenciler, Haber Medya ziyaretinde Borkonut Niş İş Merkezindeki çalışma ofisle-
rini, radyo ve televizyon stüdyolarını gezdikten sonra Cumhur Kocaoğlu’nun radyo 
programına konuk oldu.
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Üniversitemiz başta olmak üzere eğitime ver-
diği önemli desteklerle tanınan, 91 yaşında ve-
fat eden Çarşambalı Diş Hekimi Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu’nun cenaze töreni, adını taşıyan Kam-
püste yapıldı. 

Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Çarşamba Kay-
makamı Caner Yıldız, Çarşamba Belediye Başkanı 
Hüseyin Dündar, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan 
Tok, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, ailesi, yakınla-
rı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tüm birikimini eğitime harcadı

Törende konuşan Hüseyin Dündar, “Dünyada ve 
Türkiye’de eğitime katkı sağlayan pek çok insan 
vardır. Ama Güneşdoğdu’nun onlardan farkı hayatı 
boyunca kazandığı bütün birikimini, yani kazancının 
belli bir bölümünü değil hepsini eğitime harcamasıy-
dı.” ifadesini kullandı.

Bu bilim yuvasında Mustafa Güneşdoğdu gibi 
insanlar yetişecek

OMÜ Rektörü Hüseyin Akan ise “Burası 5-6 yıl önce 
DSİ’nin bir yerleşkesiydi. Şu an ise fakülteleriyle, 
yüksekokullarıyla, akademisyen ve öğrencileriyle 
çok önemli bir bilim ocağı. Yine aynı şekilde Kuru-

pelit Kampüsümüzde bulunan Mustafa Güneşdoğ-
du amfilerinde üç fakültemizin öğrencileri eğitim 
görmektedir. Bu geçici dünyada birinin arkasından 
söylenebilecek en güzel şey o kişinin hayırlı ve fay-
dalı bir insan olmasıdır. İşte Mustafa Güneşdoğdu 
böyle biriydi. Böyle yaşadı ve böyle göç etti. Benim 
temennim bu bilim yuvasından da kendisi gibi fay-
dalı ve hayırlı insanlarımızın yetişmesidir.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da 
“Şu an konuşurken billur gibi, âdeta damıtılmış bir 
su gibi yaşamış biriyle ilgili söylenmesi gereken söz-
ler eksik kalmış olur diye kaygı duyuyorum. Nur gibi 
yaşayan bir insan olarak dilerim ki nurlar içinde yat-
sın.” diye konuştu.

Kendi eserleri önünde uğurlanmak herkese 
nasip olmaz

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise “Kendi eserleri 
önünde uğurlanmak çok az insanın başaracağı bir 
şeydir. Bu durum her varlıklı insana nasip olmaz. 
Temennimiz ve dileğimiz Mustafa Güneşdoğduların 
sayısının artmasıdır.” dedi.

Çarşamba Rıdvan Bey Camii’nde kılınan öğle na-
mazının ardından Mustafa Güneşdoğdu, Göğceli 
aile mezarlığında sevenlerinin eşliğinde toprağa ve-
rildi.

Mustafa Güneşdoğdu Ebediyete 
Uğurlandı
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, katıldığı 2. Türk-Arap 
Yükseköğretim Kongresi’nde, Sudan’ın Zalingei Üni-
versitesi, Nile Valley Üniversitesi ve Bakht Alruda Üni-
versitesi yetkilileriyle protokol imzaladı.

Protokol, OMÜ ile protokolün imzalandığı üniversite-
ler arasında ortak bilimsel çalışmalar yapmayı, eği-
tim-öğretim ve kültürel alanda iş birliğinde bulunmayı 
hedefliyor. Ayrıca protokolü imzalayan iki üniversite-
nin öğretim elemanları ve öğrencileri arasındaki iliş-
kinin geliştirilmesi sağlanarak, bilimsel araştırma so-
nuçlarının paylaşılması da amaçlanıyor.  

OMÜ ve Sudan Üniversiteleriyle  
İş Birliği

Avrupa’nın bilim, teknoloji, politika ve uygulama-
larının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Av-
rupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP)’nın so-
nuncusu olan Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı, 
Teknopark’ta düzenlenen çalıştayla katılımcılara ta-
nıtıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sek-
reteri Mevlüt Özen ve TÜBİTAK Uluslararası İş Birliği 
Daire Başkanlığından uzmanların konuşmacı oldu-
ğu çalıştaya akademisyenler, sivil toplum kuruluşu 
ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında söz alan Teknopark 
Genel Müdür Vekili Ercan Gökgöz “Bu süreç içeri-
sinde Teknopark olarak ne yapabiliriz, Orta Karade-
niz Kalkınma Ajansı (OKA) ile nasıl birlikteliklerimiz 

olabilir diye bazı ziyaretlerimiz olmuştu. Bu çalıştay 
bu anlamda ilk çalıştay ve devamı olacaktır.” dedi.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise konuşmasının 
başında IPA 1 ve IPA 2 (Instrument for Pre-Accession 
Assistance, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) ile ilgili 
faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

Türkiye’de en fazla kaynak kullanan bölgeyiz

Genel Sekreter Özen, Horizon 2020 için OMÜ 
Teknopark’ta sunum yapmak istemelerinin temel 
nedeninin, özel sektörün ve çatı kuruluşlarının katılı-
mını sağlamak ve uluslararası ortakların kapasite ve 
uzmanlık transferini kolaylaştırmak olduğunu söyle-
di.

Teknopark’ta Ufuk 2020 Programı 
Çalıştayı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinin 
Öğrenci Uygulama Radyosu açıldı.

İletişim Fakültesinin çabalarıyla Üniversiteye kazan-
dırılan Öğrenci Uygulama Radyosu, düzenlenen 
açılış töreni ile yayına başladı. Törene Samsun Valisi 
İbrahim Şahin, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Çar-
şamba İlçe Kaymakamı Caner Yıldız, Çarşamba Be-
lediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Binbaşı Ramazan Ünal, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan ve Prof. Dr. Şenol Eren, 
Samsun Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Tah-
sin Bayar, protokol üyeleri, öğretim üyeleri ile çok 
sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Radyo stüdyosunun açılış kurdelesini birlikte kesen 
Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, açılışı yapılan radyonun ilk canlı yayın 
konuğu oldular. 

Radyo yayınında konuşan Vali İbrahim Şahin, 
Türkiye’nin televizyon ve radyo yayınları açısından 

başarılı bir durumda olduğunu ifade ederek, “İleti-
şim Fakültesi bünyesinde, Rektörümüzün destekle-
riyle gerçekten çok ciddi katkılar sağlandı. İletişim 
fakülteleri öğrencileri mezun olduktan sonra başka 
bir yerde çalışabilmeleri için çok sıkı çalışmaları ge-
rekiyor. Radyo da miadını doldurmuş gibi bir hava 
esiyorken, tam tersi bir durum oldu. Radyoların din-
lenilirliği arttı… OMÜ Radyo’nun çok fazla dinleyeni-
miz olsun gibi bir derdi olmaz. Buradaki temel espri, 
öğrencilerimizin kaliteli bir şekilde yetişmesidir.” ifa-
delerini kullandı. 

Vali Şahin’in ardından konuşan Rektör Hüseyin 
Akan, “Radyo günlük yaşamda birçok kişinin terci-
hi. Çalışanlar için olsun, araç başındakiler için olsun 
dinlenebilecek en uygun aracı, radyo olarak görü-
yorlar. İletişim Fakültesinde kurulan radyo ile birlikte 
şimdiki hedefimiz televizyon stüdyomuzu kurmak. 
Radyomuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” 
diye konuştu. 

OMÜ Radyo Yayında
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Makedonya Gostivar’da Makedonyalı Türkler tara-
fından kurulan ve Balkanlarda Türkçe öğretim yapan 
tek üniversite olan Uluslararası Vizyon Üniversitesiy-
le iş birliği ve Mevlana protokolleri imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve beraberindeki he-
yet Makedonya - Gostivar Uluslararası Vizyon Üni-
versitesini ziyaret etti.

Makedonya’nın Gostivar şehrinde  Makedonyalı 
Türkler tarafından kurulan ve Balkanlarda Türkçe 
öğretim yapan tek üniversite olan Uluslararası Viz-
yon Üniversitesiyle akademik iş birliği protokolü 

imzalandı. Akademik iş birliği protokolü ve Mevlana 
Değişim Programını, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
adına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Uluslararası 
Vizyon Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca 
imzaladı.  

İş birliği anlaşmasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Hüseyin 
Akan “Akademisyen ve öğrenci değişimleri yanında, 
ortak çalışma ve toplantılar yapmayı amaçlıyoruz. 
Ayrıca bu genç üniversitemizin ihtiyacı olan öğretim 
elemanlarının yetişmesine de lisansüstü programla-
rımızla destek olacağız.” dedi.

Makedonya Vizyon Üniversitesiyle  
İş Birliği Protokolü İmzalandı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle London Scho-
ol of Commerce (LSC Malta ve İngiltere) arasında 
Malta’da iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve yabancı dil ve ulus-
lararası işletme yüksek lisans (MBA) eğitimi veren 
London School of Commerce Malta Şubesinden 
LSC Kurum Müdürü Prof. Dr. Malcolm Bennison 
tarafından imzalanan protokole göre; ortak yüksek 
lisans programları yürütmek ve yabancı dil eğitimi 
vermek amaçlanıyor.

Taraflar arasında ayrıca, OMÜ BAP (Bilimsel Araş-
tırma Projeleri) kapsamında 11 – 31 Temmuz tarih-
leri arasında Malta’da yapılacak,  OMÜ öğrencileri, 
öğretim elemanları ve yabancı diller yüksekokulu 
öğretim görevlilerinin katılacağı “yabancı dil öğre-
nimi ve hizmet içi eğitimi” programı da ayrıntılarıyla 
görüşüldü.  

İş birliği protokolü sürecinde; Rektör Akan’ın yanı 
sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, 
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Nalan 
Kızıltan ve Öğretim Görevlisi Hiroko Kawamorita Ke-
sim de yer aldı. 

Malta’da London School of 
Commerce ile İş Birliği Protokolü
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Farabi Değişim Programı kapsamında 2016-2017 akademik 
yılında bu programdan yararlanmaya hak kazanan asıl ve 
yedek öğrencilere yönelik oryantasyon düzenlendi. 

92 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen oryantasyonda, Fara-
bi Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, konu ile 
ilgili bilgi verdi. Oryantasyonda  Farabi Değişim Ofisinin ta-
nıtımı, Farabi Programı öğrenci değişim istatistikleri, Farabi 
Değişim süreci takvimi ve öğrencilerin süreç sonuna kadar 
yapmaları gereken  işlemler hakkında konuşuldu. 

Farabi Öğrencilerine Oryantasyon 
Programı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anaokulu öğrencileri 
tarafından 2015 – 2016 öğretim yılında hazırlanan yıl 
sonu çalışmaları Atatürk Kongre ve Kültür Merkezin-
de sergilendi.

Birçok çalışmaya imza atan minik ellerin hazırlamış 
olduğu el emeği ürünler yetkililer ve ailelerinin beğe-
nisine sunuldu. Serginin açılışına Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Güngör Kural, Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürü Oktay Dinç, Anaokulu Müdürü Nazlı Gül’ün 
yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı.

Serginin açılış kurdelesinin öğrencilerle birlikte kesil-
mesinin ardından sergide yer alan ürünler incelendi. 
Çalışmalardaki ürünler, ana sınıflarında öğrencilerin 
bilgi ve becerilerini arttırmak, beden, zihin ve duygu 
gelişimine katkı sağlamak, çocuklara sevgi, saygı, iş 
birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaş-
ma davranışlarını kazandırmak gibi çok yönlü hedef-
leri içeriyor.

OMÜ Anaokulu Öğrencileri 
Hünerlerini Sergiledi 
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Ziraat Fakültesinin yürüttüğü “Tarımda Girişimcilik 
Programı”na Samsun Valisi İbrahim Şahin konuk 
oldu. 

Ziraat Fakültesi Amfisinde gerçekleşen ve son sınıf 
öğrencilerinin katıldığı programda Vali İbrahim Şa-
hin, mesleki kariyerinde girişimcilik adına yaşamış 
olduğu tecrübeleri paylaştı.

Vali Şahin, farklı ülkelerde tanık olduğu zirai metot 
ve uygulamalardan ve bunların ekonomik anlam-
daki katkılarından bahsederek öğrencilere girişimci 
olmaları konusunda cesaret verdi. TRT Genel Mü-
dürlüğü başta olmak üzere, görev aldığı tüm kamu 
kurumlarında edindiği bilgi ve birikimlerini, öğren-
cilere interaktif bir şekilde sunan Şahin, “Öncelikle 

mutlaka yabancı dil konusunu bir şekilde çözmeniz 
gerekiyor. Sonra da iş birliğinin, birlikte çalışmanın, 
girişimci ruha sahip olmanın önemini kavramanız 
gerekiyor.” dedi.

Daha akıllı insan başkalarının aklından 
yararlanan insandır

Samsun Valisi, kamu sektörünün üniversitelerle iç 
içe olması ve iş birliği yapması gerektiği hususuna 
değinerek “Daha akıllı insan başkalarının aklından 
yararlanan insan demektir. Benim hayat felsefeme 
göre, iki akıl bir akıldan üstündür. Dolayısıyla sizlerin 
bu anlamda bizleri zorlamanız, birlikte hareket et-
memiz için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız 
lazım.”  ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Vali Şahin’i 
Konuk Etti

Uluslararası İlişkiler Birimi ve ESN-Samsun (Erasmus Student Network) ekibinin iş birliğiyle Erasmus Deği-
şim Programı kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen 10 öğrenci ve Mevlana Değişim Programı vesilesiyle 
gelen 5 öğrenci için oryantasyon programı düzenlendi. Programın açılış tanıtım töreni OMTEL’de yapıldı. 

Oryantasyon programının açılış sunumunu yapan Erasmus Kurum 
Koordinatörü Emine Bolyazıcı gelen öğrencilere, üniversite ve Sam-
sun hakkında bilgiler vererek  Samsun’da okumak için gerekli resmi 
prosedürleri açıkladı. 

Sunum sonrası verilen öğle yemeğinin ardından öğrencilere kam-
püs ve şehir turu yaptırıldı.

Erasmus ve Mevlana Öğrencilerine 
Oryantasyon Programı 
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TÜBİTAK 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Pro-
jeleri Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Samsun Bölgesi ortaöğretim öğrencilerinin baş-
vurduğu 1325 proje içinden seçilerek, OMÜ Yaşar 
Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde üç gün boyunca 
sergilenen 100 projeden birinci, ikinci ve üçüncü 
olanlar OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 
açıklandı. 

Fizik, matematik, coğrafya, kimya, tarih gibi alanlar-
da dağıtılan ödüllere bu sene değerler ve teknolojik 
tasarım alanları da eklenerek toplam 11 alanda ödül 
verildi. İsimleri TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatö-
rü Prof. Dr. Hasan İçbudak tarafından açıklanan öğ-
renciler, ödüllerini OMÜ öğretim üyeleri ile il ve ilçe 
milli eğitim müdürlerinin elinden aldı. 

47. TÜBİTAK  
Samsun Bölge Ödülleri Verildi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi 
Programı öğrencileri “Ağaç dikmek değil, korumak 
sorundur” sloganıyla okul çevresinde ağaçlandırma 
çalışması yaptı. 

Çevre Koruma dersi kapsamında yapılan çalışmada 
öğrencilere, Prof. Dr. Özen Kulakaç ve Doç. Dr. İrfan 
Şaka da eşlik etti.

Daha önce dikilmiş fidanlardan kurumuş ya da kı-
rılmış olanlarının tespit edilerek yerine yenilerinin 
dikilmesinin amaçlandığı çalışmada, OMÜ Orman 
ve Çevre Düzenleme Birimi peyzaj sorumlusu ta-
rafından belirlenen yerlere 15 adet yeni çınar fidanı 
dikildi.

Eğlenceli geçen etkinlikte, dikilen fidanların bakım 
ve sorumluluğu öğrencilere verildi.

Ağaç Dikmek Değil  Korumak 
Sorundur 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye Beyazay En-
geliler Derneğinin Türkiye çapında başlattığı “ Aş-
mak için Hareket” kampanyasına destek vermek 
amacıyla Türkiye Beyazay Engeliler Derneği Sam-
sun Şubesi ile protokol imzaladı.

OMÜ Rektörlük makamında yapılan imza törenin-
de; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Türkiye Beyazay 
Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Samsun 
Şube Başkanı Mehmet Akbulut, OMÜ Engelli Bi-
rimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut ve İl-
kadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemalettin Ak 
hazır bulundu.

Protokole Rektör Prof. Dr. Akan, Türkiye Beyazay 
Engelliler Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve 
Samsun Şube Başkanı Mehmet Akbulut imza attı.

İmzalanan protokolle, engelli ve engelli olmayan 
vatandaşları kaynaştırmak, etkinliğe katılacak en-
gelli vatandaşlar arasında spor yapabilecek birey-
leri belirlemek, engelli çocuk ve gençleri yetenek-
leri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirmek 
hedefleniyor.

OMÜ, bu kampanya kapsamında düzenlenecek 
etkinliklerin yapılacağı spor salonları ve toplantı 
salonları konusunda da Samsun Beyazay Engelli-
ler Derneği Şubesine destek verecek.

Aşmak İçin Hareket Kampanyasına 
Destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdür-
lüğü arasında protokol imzalandı.

Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, 
Memeliler, Sürüngenler, İç Su Balıkları) 
ve Habitat/ Ekosistem izleme işine dair 
hazırlanan protokole; Üniversite adı-
na Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevilhan 
Mennan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
11. Bölge Müdürlüğü adına da Bölge 
Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer imza 
attı.

İmzalanan protokolde Samsun’daki da-
marlı bitkiler, omurgalı yaban hayvan-
larından kuşlar, memeliler, sürüngenler 
ve iç su balıklarının tür ve popülasyon 
düzeyinde izlenmesi amaçlanıyor. Pro-
tokol aynı zamanda, özellikli alanların 

habitat/ekosistem düzeyinde izlenmesi ve raporlanması hususlarını da içeriyor. Böylece Samsun ilindeki 
biyolojik çeşitliliğin tür/popülasyon düzeyinde ve habitat/ekosistem düzeyinde sağlıklı bir şekilde takip edil-
mesi sağlanabilecek.

Samsun’daki Biyolojik Çeşitlilik 
İzlenecek
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Üniversitemizde düzenlenen “Türkmenistan Bayrak 
Günü” etkinliğine katılmak amacıyla Samsun’a ge-
len Türkmenistan Büyükelçiliğinden bir heyet, etkin-
likten önce Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sevilhan Mennan, Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı Doç. Dr. Nalan Kızıltan ve Uluslararası İlişki-
ler Birimi Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç de hazır bulundu.

Rektör Hüseyin Akan’a misafirperverliklerinden 

dolayı teşekkür eden Türkmenistan Büyükelçiliği 

Başkâtibi Murat Akmammedow, Türkmenistan Bü-

yükelçisinin selamını iletti. 

Rektör Akan, Üniversitenin uluslararası öğrencilerle 

ilgili çalışmaları ve bu öğrencilere yapılan yardımlar 

hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Türkmenistan Büyükelçiliğinden 
Rektör Akan’a Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 
Musa Aydın, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şenol Eren, Yaşar Doğu Spor Bilimle-
ri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Ayyıldız ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meh-
met Türkmen de hazır bulundu.

Kuruluşundan günümüze kadar Türkiye’ye birçok şampiyon kazandırmış OMÜ’nün spor faaliyetlerinin ko-
nuşulduğu ziyarette, önümüzdeki dönemlerde de başarılı sporcuların yetişmesi için fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

Genç İlahiyatçılar Programı OMÜ’de
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