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Rektörden

Benzer şekilde; üniversite ve toplumun buluşması noktasında başlattığımız sü-
reçte kurumsal adımlar attık ve bu yolda önemli mesafe katettik. Hayata ge-
çirdiğimiz ve ilk toplantısını yaptığımız “Üniversite Danışma Kurulu”ndan çıkan 
verilerin, üniversite-şehir ve üniversite-sanayi buluşması konusunda önümüze 
yeni imkânlar sunacağı ve ufuklar açacağına inanıyorum. Aynı zamanda bu ku-
rulun, üniversitemizin kurumsal kültürü içinde istişarenin ne denli önemli oldu-
ğuna dikkat çekmesi açısından da çarpıcı bir adım olduğunu düşünüyorum. 

Değerli OMÜ Bülten Dergisi  
Okuyucuları,

Üniversitemizin en uzun soluklu yayınlarından 
biri olan OMÜ Bülten dergisinin 68. sayısına 
ulaşmış bulunuyoruz. Dört ayda bir yayınlanan 
dergimiz, Rektörlüğün kurumsal yayın organı 
niteliğinde olsa da konulara ve içeriğe baktı-
ğınız zaman göreceksiniz ki aynı zamanda bir 
“kurumsal hafıza” görevi görüyor. Üniversite-
mizde yürütülen çalışmalar, akademik, sosyal, 
kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili birçok haber, 
kampüsün değerlerinin başarı hikâyeleri, bilim 
insanlarımızın başarı öyküleri ve mezunlarımızla 
röportajların yer aldığı dolu dolu yeni sayıyı be-
ğeneceğinizi umuyorum.  

Büyük ailemizin değerli üyeleri, bildiğiniz üzere 
geçen yıl Ağustos ayında göreve başladım. Gö-
reve başladığımızdan bu yana geçtiğimiz süre 
zarfında “insanı önceleyen”, huzurlu ve güvenli 
bir çalışma ortamını hedefleyen bir toplumsal 
iklimi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalış-
maya koyulduk. Sizden aldığımız geri bildirim-
ler de bizim doğru yolda olduğumuz ve belli bir 
aşama kaydettiğimizi gösteriyor. Bu da bizlere 
çalışma ve çabalarımızı daha da yoğunlaştırma 
noktasında cesaret ve şevk vermektedir.
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Göreve geldiğimizden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka 
konu da atama ve yükseltmelerde adalet ve liyakatin hakiki anlamda hayata 
geçirilmesi konusundaki kararlılığımız oldu. Bu konudaki temel prensibimiz; pe-
şinde koşmadan ya da başkaca bir arayışa girmeden hak edenlerin hakkını 
alacakları bir süreci işletmek oldu. Her ortamda dile getirdiğim bu ilkeyi, bugü-
ne kadar yapmış olduğumuz uygulamalarla da somut olarak ortaya koyduk ve 
bu konudaki yansımaların da çok olumlu yönde olduğuna ilişkin geri dönüşler 
aldık. 

Samsunumuza ikinci bir üniversitenin kurulması konusunda desteğimizi de her 
daim ifade ettim. Ancak bu üniversitenin vakıf üniversitesi olarak hayata geçiril-
mesi gerektiği hususundaki yaklaşımımızı her ortamda vurguladım. Bu görüşü-
müzün, toplumda yavaş yavaş konuşulmaya başlandığını ve karşılık bulduğunu 
görmek ise bizim için ayrı bir değer taşıyor. 

Önümüzdeki süreçte hedef olarak belirlediğimiz “Kalite Güvence Sistemi” ve 
“Bilgi Yönetim Sistemi”nin inşasında hep birlikte aynı ritimle, aynı özveriyle ve 
aynı yöne odaklanmış olarak çalışmamız gerekecektir. Bu sistemlerin kurula-
bilmesi ve hayata geçirilebilmesi noktasında üniversitemizin her bir ferdinin bu 
süreci sahiplenmesi ve desteğini ortaya koyması kilit bir önem arz etmektedir. 
Bu bağlamda desteğinizi esirgemeyeceğinize ve her bir çalışanımızın kendi bilgi 
ve becerileri doğrultusunda samimiyetle taşın altına elini koyacağına yürekten 
inanıyorum. Bu sayede  Ondokuz Mayıs Üniversitesi yoluna emin adımlarla de-
vam edecektir. 

Yeni sayılarımızda sağlıklı ve huzur içinde buluşmak ümidiyle… 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Rektör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Toplu 
Açılış Töreni ve programı için 28 Mart Salı günü 
Samsun’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ha-
vaalanında Samsun protokolü tarafından kar-
şılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsunlularla bir 
araya geldiği ve yoğun ilgi gösterilen programa 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç de iştirak etti. Program kapsamında 
Rektör Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi hak-
kında bilgiler paylaşma fırsatı da buldu.

Samsunlular meydana sığmadı

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene Sam-
sunlular yoğun ilgi gösterdi. Meydanı dolduran 
kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “İstiklal Harbimizin müjdecisi 
Samsun, inşallah ülkemizin yeni döneminin 
de öncüsü olacaktır.” dedi. Erdoğan, “Samsun 
aynı zamanda bir şehitler diyarı. Son 1,5 yılda 
15 şehidi var. Fırat Kalkanı’nda 3 şehit verdi. 
Samsun’un 15 Temmuz darbe girişiminde de 
3 şehidi bulunuyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.” diye konuştu.

“Terörle mücadelede kararlı gidiyoruz”
Terörle mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Terörle mücadelede kararlı gidiyo-
ruz. Son günlerde Güneydoğu’da Tendürek, 
Cudi, Gabar’da silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, 
korucularımız evelallah inlerine girdi. Şu anda 
bunların lider kadrolarını yakalıyorlar ve etki-
siz hâle getiriyorlar. Bu millet; asker, polis, ve 
korucusuyla hükümetinin arkasında oldukça 
ezer geçeriz. Aynı şey Fırat Kalkanı’nda olmadı 
mı? Gaziantep’te 56 yavrumuzu, kardeşimizi 
öldürdüler, yeter artık dedik, Cerablus’a gir-
dik. DEAŞ temizlendi. PYD, YPG bunları da 
şu anda temizliyoruz. Şu anda Münbiç’teyiz. 
Koalisyon güçleriyle görüşmelerimiz devam 
ediyor. ABD ve Rusya ile görüşmelerimiz de-
vam ediyor. Diyoruz ki buralarda tehdit devam 
ettiği sürece bizim çekilmemiz mümkün değil.” 
açıklamasında bulundu.

“Samsun’a şehir hastanesi müjdesi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 
Samsun’un da bir şehir hastanesine kavuşa-
cağı müjdesini verdi. Konuşmanın ardından 
kurdele kesilerek, Samsun’a yapılan toplam 
1,5 milyar liralık yatırımın toplu açılışı gerçek-
leştirildi.

Cumhurbaşkanı 
Samsun’da

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan  
Toplu Açılış 
Töreni ve 
Programı için  
28 Mart Salı 
günü Samsun’a 
geldi
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Projenin 
2018 yılının 
Ekim ayına 

kadar 
bitirilmesi 

planlanıyor

Raylı Sistem için  
İlk Kazma Vuruldu

Öğrencilere, çalışanlara ve Samsun halkına 
önemli bir imkân sağlayacak olan hafif raylı 
sistemin kampüse çıkarılması projesi Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’in attığı ilk adımlardan biri 
oldu. Üniversite-şehir buluşmasının sembolik 
adımlarından biri olan bu proje kapsamında 
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile protokol im-
zalanarak 1 Mart 2017’de, yaklaşık 6 kilomet-
relik bir güzergâha sahip olan tramvayla ilgili 
çalışmalara başlandı. Hafif raylı sistem hattının 
inşaat protokolünün imzalanmasıyla da temel 
atma aşamasına gelindi.

Proje noktalandığında; OMÜ, Türkiye’de ray-
lı sistem ile ulaşımın sağlandığı 3. üniversite 
olurken, bütün birimlere raylı sistem ile ulaş-
manın mümkün olduğu ilk üniversitelerden biri 
olacak. Öğrenciler, şehirden yurdun kapısına 
kadar tramvayla gidebilecek. Üniversiteye 6 
bin 31 metre uzunluğunda iki şeritli toplam 
12 bin 862 metre tren yolu inşa edilecek ve 10 
adet istasyon olacak. Proje kapsamında Tıp 
Fakültesi Hastanesi durağında hastane ula-
şımını sağlayan 160 metre uzunluğunda yaya 
tüp geçidi de bulunuyor.

Projenin 2018 yılının Ekim ayına kadar bitiril-
mesi planlanıyor.

“Estetik dokunun güzelleşmesini 
istiyoruz”

Yüklenici firma ile yapılan imza töreninde ko-
nuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç hat yapılır-
ken, estetik dokunun da güzelleşmesini ümit 
ettiklerini kaydetti. Bilgiç, “56 bin öğrencimiz, 
6 bin 500 çalışanımız, günlük hasta ve ziya-
retçi hareketliliğiyle çok aktif bir alana sağlıklı, 
medeni, konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. 
Öğrencilerimiz de vatandaşlarımız da bu konu-
da oldukça şanslılar. Dünyanın 101 ülkesinden 
öğrencilerimiz var. Bunlar çok yoğun bir şe-
kilde kampüsümüzde yaşıyor. Burası onların 
geleceklerinde örnek bir yaşam alanı olarak 
hafızalarında iz bırakmalı. Başkanımızın ve iha-
leyi alan firmanın bu konuda göstereceği has-
sasiyetin ulaşımı kolaylaştırıp güzelleştirirken, 
kampüsümüzün daha da güzelleşmesine ve-
sile olmasını temenni ediyor ve hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Üniversite 
Durağı

Yeni raylı sitem hattı
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Üniversitemizin iki büyük yatırımı “Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve 
Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Hizmet Binası” ve 
“Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi” artık hizmete hazır. Diş Hekimliği 
Fakültesi ve Hastanesi yeni binasında mayıs ayından itibaren hizmet 
vermeye başlarken, Onkoloji Hastanesi çok yakında kapılarını 
hastalarına açacak. 

Yeni Binalar ile  
Daha Kaliteli Hizmet

Haber Turu
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Yakında hizmete açılacak birimlerden biri de 
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi. Teslim aşa-
masında olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, 
hastalardan gelen yüksek standartta sağlık 
hizmeti talebinin bir yansıması.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi; 2 bodrum kat, 
zemin kat ve 4 normal kattan oluşuyor. Toplam 
inşaat alanı 11,800 m2 olan merkezin yan tara-
fında 2 katlı 540 m2 alanlı teknik merkez de inşa 
edildi. Radyasyon Onkoloji, Tıbbi Onkoloji ve  

 

Hematoloji Bölümleri ile hizmet verecek On-
koloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 3 radyoterapi, 
birer adet CT ve Brachiteraphy, 33 hasta kapa-
siteli kemoterapi odaları bulunuyor. Ayrıca Tıbbi 
Onkolojiye ait 33 yataklı hasta odaları, 6 yatak 
kapasiteli yoğun bakım ve 8 yatak kapasiteli 
nötropeni odası da mevcut. Merkezde Radyas-
yon Onkolojisi Bölümüne ait 20 yataklı hasta 
odası, Hematoloji Bölümüne ait 17 yataklı has-
ta odası, 8 yatak kapasiteli nötropeni odası yer 
alıyor. Ayrıca Hematoloji Bölümüne ait kemik 
iliği transplantasyon (KİT) koridoru bulunmakta 
olup, 39 yataklı hasta odaları hizmete hazır hâle 
gelecek. Binada 7 de asansör bulunuyor. 

23 Mayıs itibariyle hizme-
te açılan Diş Hekimliği Fa-
kültesi yeni hizmet binası 
vatandaşa daha nitelikli 
hizmet konusunda atılan 
adımlardan biri. Hasta-
ne kısmında; toplam 239 
adet ünitte aynı anda te-
davi yapılabilecek tesisat 
ve altyapıya sahip olan 
Diş Hekimliği yeni hizmet 

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Yeni Hizmet Binası 

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi  
Yakında Açılacak

binasında 2 adet ameliyathane, lokal girişim 
odası, 6 adet 30 m2’lik ve 12 yataklı hasta ya-
tak odası, 8 adet 600 m2’lik gelişmiş klinik, 84 
adet 14 m2’lik öğretim elemanı odası, 7 adet 
24 m2’lik anabilim dalı başkanlığı odası, 1 adet 
108 m2’lik ve 4 adet de 34 m2’lik toplam 5 adet 
seminer salonu bulunuyor.

Zemin katta; 165 m2’lik, 5. katta ise 360 m2’lik 
olmak üzere 2 adet kafeterya, erkek ve kadın 
mescidi, 200 m2’lik halk sağlığı ağız bakım bi-
rimi bulunuyor.

Derslik ve Fakülte kısmında ise 180 m2’lik 4 
adet amfi, 370 m2’lik 2 adet preklinik, 14 m2’lik 
10 adet objektif yapılandırılmış klinik sınav ve 2 
adet 26 m2’lik probleme dayalı öğrenme oda-
ları yer alıyor.

Öte yandan; engelli erişimine uygun olarak ya-
pılan Diş Hekimliği Fakültesi yeni hizmet bina-
sında tüm girişlerde uygun eğimde rampalar, 
hasta odalarında ve her katta 12 adet engelli 
tuvaleti bulunuyor. Asansörler de engelli geçi-
şine uygun sesli uyarı sistemiyle donatıldı.
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Plaketler Fidana, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 12’inci madde-
sinde yer alan “çevre sorun-
larına çözüm getirici öne-
rilerde bulunmak” hükmü 
doğrultusunda üniversitede 
düzenlenecek etkinliklerde 
katılımcılara plaket yerine fi-
dan sertifikası verilmesi için 
yeni bir düzenleme yaptı.

Bu düzenlemeye göre; üni-
versitede düzenlenen et-
kinliklerde bireylere doğayı 
koruma ve ağaçlandırmaya 
özendirmek için fidan ser-
tifikası verilmeye başlandı. 
Oluşturulan fidanlıklara ki-
şiler adına dikilen fidanları, 
sahipleri sertifika üzerinde 
yer alan konum bilgisi, web 
sitesi veya “karekod” aracılı-
ğı ile mobil cihazlardan takip 
edebiliyorlar.

İlk fidan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan adı-
na Rektörlük binası önünde 
oluşturulan fidanlığa dikildi.

Fidanlar Ağaca…

Haber Turu
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Fidanlar Ağaca…
Üniversitemizin, çevre sorunlarına farkındalık oluşturmak ve çevre duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla 

başlattığı plaket yerine fidan sertifikası uygulaması kapsamında ilk fidan adınıza 

 toprak ile buluşarak hayat bulmuştur. 

28/03/2017

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Rektör

Sertifika No: 001

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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Bilimsel Projeler ve  
Sanayi İş Birliğinde

HEDEFLER BÜYÜDÜ

Türkiye’nin bilim ve teknolojide atılım yapmasının yolunun araştırma ve geliştirme faali-
yetlerinden geçtiğine, bilimsel üretimde bulunarak bunu da paylaşmak olduğuna inanan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimi bu yönde yoğun çalışma içinde. Üniversite, öğretim 
üyelerinin ve girişimci çalışmalarının önünü açarak yapılan AR-GE ve inovasyon çalışma-
larının sanayimiz ve ülkemiz için ekonomik faydaya dönüştürülmesi amaçlanıyor..

Geçen dokuz aylık dönemde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, her platformda bu görüşünü dil-
lendirerek kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari iş birliği zemininin oluşturulması için 
yoğun bir gayret içine girdi ve somut adımları peş peşe attı. Üniversitemizde Doğa Bilim-
leri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bi-
limler alanlarında projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için öğretim elemanları 
ve öğrencilerin yapacakları araştırma projelerine destek arttı. 
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Güçlü ve zayıf yönlerini tespit eden OMÜ, öz ge-
lirini kullanarak sağlık, tarım, hayvancılık ve mü-
hendislik disiplinleriyle ön plana çıkarken çevre, 
biyoloji, gıda, tarım ve makine endüstrisi ile ilgili 
alanlarda dış kaynak kullandı. Beraberliğin ve iş 
birliğinin bilincinde ve farkında olan, dolayısıyla 
ne kadar donanımlı olunursa bu iş birliklerinin o 
kadar uzun ömürlü olacağını öngören OMÜ üst 
yönetimi; üniversitenin gelişim, dönüşüm ve iler-
lemesi adına kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerine 
ulaşmak için;

 ü AR-GE çalışmaları kapsamında yürürlük-
teki 435 proje için; öz gelirden sağlanan 
22,29 milyon TL, TÜBİTAK’tan temin edilen 
14,95 milyon TL, diğer ulusal kuruluşlarca 
tedarik edilen 0,27 milyon TL ve uluslarara-
sı fonlardan (AB ve benzeri) aktarılan 2,52 
milyon TL ile toplamda 40,03 milyon TL’lik 
bütçe ayırdı.

 ü Teknoloji Transfer Ofisini (OMÜ–TTO) yeni-
den yapılandırma sürecine girdi. Böylelikle 
Samsun TEKNOPARK ve OMÜ–TTO’yu 
daha aktif kılarak girişimcilik ve yenilikçilik 
endekslerinde iddialı bir konumda olmayı 
hedeflendi.

 ü Uluslararasılaşma konusunda çalışmaları 
emin adımlarla daha üst çıtalara taşımak 
hedefiyle ikili anlaşmaların, uluslararası 
öğrenci sayısının ve ülke yelpazesinin her 
geçen yıl genişletilmesi yönünde arayışla-
ra girdi. Yine bu çerçevede Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş 
Sınavı’nın (OMÜ – YÖS) kapsamının geniş-
letilmesi için girişimlerde bulundu.

 ü Gelişen dünyada eğitimin bir ömre yayıldı-
ğının bilincinde olarak yurt dışında yaşayan 
Türk vatandaşlarının açık öğretim hizmet-
lerine erişiminin sağlanması konusunda 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire 
Başkanlığı ile 10 Şubat 2017 günü görüşme 
gerçekleştirdi.

 ü Üniversite-şehir bütünleşmesinin örneği 
olarak Büyükşehir Belediyesi ile raylı siste-
min üniversite etabı projesini hayata geçirdi.

 ü Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Planlama 
ve Geliştirme Kurulu 2017 yılı 1. toplantısına 
ev sahipliği yaptı.

 ü Engelli öğrencilerin eğitim ve hayat stan-
dartlarını yükseltmek için kampüste “en-
gelsiz” bir yaşam alanının optimum dü-
zeyde tesis edilmesine dönük proje ve 
çalışmalar yürütmeye başladı.

 ü Samsun’un spor alanında en önemli mar-
kası olan Samsunspor ile iş birlikleri geliş-
tirdi.

 ü Çevre duyarlılığı oluşturmak ve çevre so-
runları hakkında farkındalık üretmek için 
plaket yerine fidan sertifikası uygulamasını 
başlattı.

 ü Üniversitede kalite güvence sisteminin yer-
leştirilmesi ve işler hâle getirilmesi adına 
kalite standartlarını belirledi.

Üniversitenin 
gelişim, 

dönüşüm ve 
ilerlemesi 

adına 
belirlenen 

hedefler 
doğrultu-

sunda 
adımlar  

atıldı

HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA ATILAN ADIMLAR
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* OMÜ Yönetim Kurulunun 20.04.2017 tarihli ve 2017/245 sayılı kararı ile belirlendi.

 � İbrahim ŞAHİN (Samsun Valisi)

 � Yusuf Ziya YILMAZ  
(Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı)

 � Prof. Dr. Sait BİLGİÇ (OMÜ Rektörü)

 � Salih Zeki MURZİOĞLU  
(Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı)

 � Sinan ÇAKIR (Samsun Ticaret Borsası Başkanı)

 � Ahmet BAHADIR (Bahadır Tıbbi Aletler A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı)

 � Erkan MALKOÇ  
(Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği Başkanı)

 � Tarık ALTUNCU  
(SAMPA Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

 � Adnan ÖLMEZ  
(BORSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

 � Zafer ARAL  
(Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu 
Başkanı)

 � Kaya AŞÇI (ASTAŞ Holding Genel Başkan 
Yardımcısı)

 � Hikmet YEŞİLYURT  
(Yeşilyurt Demir Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı)

 � Tülay ULUSOY (Hayırsever)

 � Ali Cüneyt ARPACIOĞLU (ADEKA Temsilcisi)

 � Bahri KESİCİ (Sivil Havacılık Genel Müdürü)

 � Osman TURAL (Danıştay Üyesi)

 � Prof. Dr. Halil KÜTÜK (OMÜ Vakfı Başkanı)

 � Prof. Dr. Mehmet KURAN  
(Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

 � Prof. Dr. Ömer ANDAÇ  
(Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı)

 � TÜBİTAK Temsilcisi

 � Ekrem YÜCE (Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı)

 � Ahmet DURSUNOĞLU (KOSGEB Başkanı)

 � Mevlüt ÖZEN (OKA Genel Sekreteri)

 � Dr. Bülent TURAN (TKDK Koordinatörü)

 � Prof. Dr. Vedat CEYHAN (OMÜ Rektör 
Yardımcısı)

 � Doç. Dr. Menderes KABADAYI (OMÜ Genel 
Sekreteri)

 � Prof. Dr. Rıdvan KIZILKAYA (OMÜ Öğretim 
Üyesi)

 � Prof. Dr. Bekir BATI (OMÜ Öğretim Üyesi)

 � Prof. Dr. Birol ELEVLİ (OMÜ Öğretim Üyesi)

 � Prof. Dr. Şaban SARIKAYA (OMÜ Öğretim Üyesi)

 � Prof. Dr. Koray TOPGÜL  
(OMÜ Mezunlar Derneği Başkanı)

 � Muhsin OĞUL (OMÜ Öğrenci Konsey Başkanı)

OMÜ Danışma Kurulu Üyeleri*

Üniversite 
Yönetim 
Kurulu 
Danışma 
Kurulu 
üyelerini 
belirledi 

Prof. Dr. Bilgiç, hem şehir ve üniversitenin her 
kesim tarafından arzu edilen buluşmasını sağla-
mak hem de üniversitede üretilen bilgiyi iş dün-
yasına taşımak amacıyla şehrin siyaset, sanat, 
medya, ekonomi, iş dünyası, sağlık, eğitim ve 
spor gibi tüm aktörleriyle ziyaretler ve etkinlik-
lerde buluştu ve görüşlerini paylaşarak üniversi-
teden beklentileri dinledi. Bu birlik ve beraberlik 
iklimi, istişare toplantısını 22 Şubat’ta geniş bir 
katılımla gerçekleştiren “Üniversite Danışma 

Kurulu” sayesinde kurumsal ve sürekli bir nitelik 
kazanmış oldu.

Üniversite Danışma Kurulu’nun ilk resmi top-
lantısı ise 9 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Üniversite 
Danışma Kurulu, üniversitenin paydaşlarıyla olan 
ilişkilerini güçlendirmesinin ve Türkiye’de ve dün-
yada yaşanan gelişmeleri takip ederek üniversi-
tenin geliştireceği politikalara katkı sağlamanın 
en temel mekanizması olarak öne çıktı. 

ÜNİVERSİTE DANIŞMA KURULU HAYATA GEÇTİ
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OMÜ’nün en temel hedeflerinden biri de sana-
yi ile AR-GE’ye dayalı iş birliğini geliştirmek ve 
bilgiyi üretime mümkün olduğunca fazla kata-
bilmektir. Bu kapsamda söz konusu hedefi ger-
çekleştirebilmenin en temel mekanizması olan 
TEKNOPARK ve Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-
TTO), yeniden yapılanma sürecine sokuldu. 
Yeniden yapılandırma süreci doğrultusunda bu 
alanda güçlü üniversitelerle mentorlük (yönder-
lik) konusunda görüşmeler ve anlaşmalar ger-
çekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, göreve başlamasının 
hemen ardından OMÜ’nün girişimcilik endeks-
lerindeki durumu ile ilgili bir çalışma yapılmasını 
talep etti. Bu bağlamda; OMÜ’nün girişimcilik 
endeksi bağlamındaki durumunu görmek için 
OMÜ-TTO’nun güçlü ve zayıf yönleriyle önün-
deki fırsat ve tehdit potansiyelleri (SWOT analizi) 
değerlendirildi. Analiz sonucunda 2014 yılında 
kurulan OMÜ TTO’nun yeniden yapılanma süre-

cine girmesine öncelik verildi. TTO yapılanması 
kapsamında Sabancı Üniversitesi, Araştırma 
ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (Sabancı 
ALP), Yıldız Teknik Üniversitesi TTO (Yıldız TTO) ve 
Özyeğin Üniversitesi TTO (ÖzüTTO) ziyaret edildi 
ve sunumlar alındı.

Benzer şekilde; İstanbul Teknik Üniversitesi Tek-
noloji Transfer Ofisi (ITUNOVA) Ondokuz Mayıs 
Üniversitesini ziyaret ederek TTO yapılanması 
konusunda deneyimlerini aktardı ve nihayetinde 
ÖzüTTO ile ön mentorlük anlaşması imzalanarak 
TTO yapılanmasına başlandı.

Bu yapılanma süreci içinde oldukça önemli bir 
diğer adım ise TÜBİTAK 1601 Kodlu “Teknoloji 
Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve 
Kapasite Artırımı Sağlanması” projesine başvu-
rulması oldu. Projenin kabulü hâlinde Sabancı 
ALP mentorlüğünde OMÜ-TTO faaliyetleri de-
vam edecek.

OMÜ TEKNOPARK VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YENİDEN 
YAPILANDIRILIYOR

Üniversite 
ve toplum 

arasında birlik 
ve beraberlik 
iklimi sürekli 

bir nitelik 
kazandı
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Kısa 
sürede 
birçok 
proje 
üretildi 

Üniversitelerin esas görevi bilimsel üretimde bu-
lunmak ve bunu paylaşmak olduğu için buradaki 
başarı, hem alandaki endekslerde üst sıralarda 
olmayı hem de AR-GE projelerinde çıtayı yük-
seltmeyi gerektiriyor. Bu kapsamda 2016 yılı için-
de yürütülen bilimsel araştırma projelerine yöne-
lik desteklerde artış sağlandı.

OMÜ’nün sanayi ile AR-GE’ye dayalı iş birliğini 
TEKNOPARK ve Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-
TTO) aracılığıyla geliştirme hedefi doğrultusunda 
OMÜ-TTO yeniden yapılanma sürecine sokuldu. 
Bu bağlamda, yeniden yapılandırma süreci için 
güçlü üniversitelerle mentorlük konusunda gö-
rüşmeler ve anlaşmalar da yapıldı. Yeniden yapı-
lanma sürecinin önemli bir adımı olarak “Tekno-

loji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç 
ve Kapasite Artırımı Sağlanması” projesine baş-
vuruldu.

Bir üniversitenin en önemli üretim alanlarının ba-
şında gerek bilimsel gerekse sosyal alanlarda 
çeşitli türden proje üretimi gelmektedir. Bu bağ-
lamda OMÜ, Avrupa Birliği projelerinden Doğu 
Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (ÜNİ-DOKAP) 
projelerine ve diğer kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülen sosyal içerikli projelere kadar 
önemli çalışmalara imza atıyor.

Bu kapsamdaki çalışmaların temel amacı; hem 
araştırma-geliştirme faaliyetlerini daha işlevsel 
hâle getirmek hem de sosyal anlamda katma 
değer üretmektir.

BİLİMSEL ÜRETİMDE HEDEF ÜST SIRALAR 

AB PROJELERİ KAPSAM

OMÜ Havacılık Tasarım, AR-GE, Test ve 
Sertifikasyon Merkezi Projesi (AB)

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı 

Karadeniz Projesi (AB) Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş birliği Programı 

Kapasite Geliştirme Projesi  
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Rekabetçi ve Yenilikçi Sektörler Operasyonel 
Programı 

ÜNİ-DOKAP kapsamında da bölgesel kalkınmaya ve gelişmeye önemli bir katma değer sağlamayı 
hedefleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, aşağıdaki projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ÜNİ-DOKAP PROJELERİ KAPSAM

Turizm Bölgenin turizm gelişimine bağlı olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli 
işgücü kapasitesi oluşturulacaktır.

Tarım Lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacaktır.

Tarım Çay ve fındık ürün kalitesi artırılacaktır.

Sanayi, Girişimcilik, AR-GE Sınır ötesi iş birliğinin yapılması amacıyla gerekli etüd çalışmaları 
yapılacaktır.

Ulaştırma Bölgede bulunan limanların etkin kullanım stratejileri geliştirilecektir.

Tarımsal ve Kırsal Altyapı Bölge sulama sistemlerinin performansı izlenecektir.

Tarımsal ve Kırsal Altyapı Basınçlı sulama sistemleri ve etkin su kullanımı konusunda çiftçi ve 
teknik eleman eğitimi yapılacaktır.

Enerji Bölgede yenilenebilir enerji çalışmaları desteklenecektir.

Kültür Kültür hizmetlerine erişim artırılacaktır.

Yerel Düzeyde Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi

Kurumsal Kapasitenin Artırılması Eylemleri 
(Bilgi Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi)

OMÜ’nün hayata geçirmek için üzerinde çalıştığı projeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yer aldığı bir başka proje ise; Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının ni-
hai faydalanıcısı olduğu “Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı” projesidir. OMÜ söz 
konusu proje için kurulacak olan işletmeci şirkette %10 katılım payı ile ortak olarak yer aldı.O
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Sivil Havacılıkta Önemli İşlere İmza 
Atıyoruz

OMÜ’nün imza attığı önemli AR-GE ve İnovas-
yon projelerinden bir diğer alan da sivil havacı-
lık ve bu kapsamda geliştirilen projelerdir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerde-
dir” vecizesi doğrultusunda havacılığa geniş bir 
perspektiften bakıp bu yönde faaliyetler yürüten 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik, araştır-
ma ve uygulama birimlerinin eş güdümle çalışa-
bileceği Ballıca Havacılık Yerleşkesi ile geleceğe 
emin adımlarla yürüyor.

Ballıca Yerleşkesi’ndeki Havacılık ve Uzay Bilim-
leri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu gibi 
akademik birimlerin yanı sıra kurulan Havacılık ve 
Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (UZAYTEM) de Türkiye için büyük önem arz 
eden havacılık alanında yüksek katma değerli 
AR-GE projeleri yürütmeyi hedefliyor.

İki Kişilik Genel Havacılık Uçağı: Doğan

UZAYTEM AR-GE Merkezi’nce tasarımı ve ima-
latı yapılan ve yüzde 100 yerli olma özelliğine 

sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yetkinliğini is-
pat eden OMÜ; tasarlayan, üreten ve geliştiren 
üniversite misyonu doğrultusunda Doğan adlı 2 
kişilik genel havacılık uçağı projesiyle de iz bıra-
kacak.

Doğan, üniversitenin bilimsel araştırma projeleri 
bütçesinden desteklenen ve ülkemizde “Genel 
Havacılık Uçağı” tasarım ve üretim kabiliyetini 
arttırmak için yürütülen bir proje. Bulunduğu sı-
nıfta uluslararası düzeyde rekabetçi olması he-
deflenen Doğan’ın tasarım ve üretimi, modern 
tekniklerle UZAYTEM bünyesinde devam ediyor.

Yüksek performans, uzun menzil, güçlü motor, 
modern dijital aviyonikler (uçak üzerindeki tüm 
elektronik sistemler) ve toplanabilir iş takımları 
gibi nitelikleriyle görücüye çıkacak olan Doğan, 
uluslararası pazarda hususi pilotların seyrüse-
fer ve sportif uçuşlarına cevap verecek olmakla 
birlikte, ülkemizde sivil ve askerî pilotaj eğitimin-
de de etkin bir çözüm olacak. Bunun yanı sıra 
Doğan bu donanımıyla Hürkuş’tan sonra yüzde 

yüz yerli özgün ta-
sarıma sahip ikinci 
uçak olma özelli-
ğiyle de farkını or-
taya koyacak. 750 
kg kartuş ağırlığına 
sahip olan Doğan 
projesinin 2018 so-
nunda tamamlan-
ması öngörülüyor.

OMÜ, Ballıca 
Havacılık 

Yerleşkesi 
ile geleceğe 

emin 
adımlarla 

yürüyor
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AR-GE ve 
inovasyon 
projeleri 
hayata 
geçiriliyor 

Altın Buzağı-Can Sütü Projesi

Üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin ilk meyvele-
rinden biri olacak projelerden olan “Altın Buzağı-
Can Sütü Projesi” heyecan uyandırdı. Veteriner 
Fakültesince buzağı ölümlerinin önüne geçmek 
amacıyla geliştirilen ve ülke ekonomisine büyük 
katkısı olması beklenen “Buzağı İkame Tozu” 
projesi üniversite-kamu-sanayi iş birliğiyle hayata 
geçiriliyor.

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Duygu Dalğın, Doç. Dr. 
Diğdem Pekmezci  ve Doç.Dr. Yücel Meral tara-
fından geliştirilen projeyle yıllık 600 milyon euro 
kayba yol açan buzağı ölümlerinin önüne geçil-
mesi hedefleniyor.

Veteriner Fakültesi, Türkiye’deki buzağı ölüm ora-
nının yüzde 15 olmasının hem ekonomiye hem 
de Türkiye’deki büyükbaş hayvan varlığına olum-
suz etkide bulunmasının önlenmesi amacıyla ha-
rekete geçti. 2016 verilerine göre Türkiye’de yıllık 6 
milyon buzağı doğduğu ve bunlardan 900 bininin 
öldüğü biliniyor. Sıfır bağışıklıkla doğan buzağının 
hastalıktan korunmasının tek yolu, doğumdan 
sonraki ilk birkaç saat içinde anneden yeterli ve 
kaliteli kolostrum (ağız sütü) almasıdır. Bu sağlan-
madığı takdirde “pasif transfer yetmezlik” denilen 
olay ortaya çıkar ve buzağı kolayca çevredeki adi 
bakterilerle bile ölüme gidebilir. En az üçüncü 
doğumunu yapmış ve gebelikte gerekli aşıları 
yapılmış sağlıklı ineklerden toplanarak, pastörize 
edildikten sonra toz hâline getirilerek raf ömrü 
uzun hâle gelen, kalitesi ve bağışıklık proteini içe-
riği önceden belirlenmiş, önemli hastalıklara kar-
şı bağışıklığı test edilmiş ve absorbsiyon etkinliği 
arttırılmış “buzağı ikame tozu” anneden gelen 
ağız sütü yeterli ve kaliteli olmadığı durumlarda 
kullanılarak buzağının yaşama şansını önemli 
ölçüde arttıracak ve yetiştiricilerimize önemli bir 
ekonomik katkı sağlayacaktır.

Can Toric Marker

Günümüzde kataraktı olan hastalara Premium 
Katarakt Cerrahisi uygulanmaktadır. Gözünde 
hem kataraktı hem de astigmatı olan hastalarda 
bu iki sorunu aynı anda ortadan kaldırmak için 
ameliyatta göz içine Torik mercekler yerleştirilir. 
Torik merceklerin ameliyatta uygun bir eksenle 
yerleştirilmesi için ameliyat öncesinde hastanın 
gözünün ön kısmının (kornea) işaretlenmesi ge-
rekir. Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Can tarafından ge-
liştirilen bu buluş sayesinde Torik Mercek veya 
Multifokal Torik Mercek konulacak olan hasta-
larda ameliyattan hemen önce tek alet ile ve tek 
hamlede çok daha doğru ve güvenli bir işaretle-
me yapılması mümkün olmaktadır.

Bu alet ile kazanımlar:

Zaman kazancı (üç hamle yerine tek hamle)
 ü Maliyet azalması (üç alet yerine tek alet)
 ü Ölçüm hatalarının en asgari seviyeye in-

dirgenmesi (bu alet ile tek hamlede doğru 
işaretleme yapılabilir)

 ü Çok daha ergonomik kullanım

Buluş, dünyada göz cerrahisi konusunda lider 
birkaç firmadan biri olan Fransız MORIA firma-
sı tarafından üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Birçok Proje ile Ülke Kalkınmasına Katkı 
Sağlayacak

AR-GE ve İnovasyon projeleri yukarıda sayılan-
larla ibaret değildir. Daha birçok proje yürütücü-
leri tarafından hayata geçirilirken yakın zamanda 
paydaşlarla değerlendirilerek günlük yaşamda 
ticari bir ürün olarak yer alması sağlanarak ülke 
kalkınmasına katma değer yaratılacak, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin bilimsel proje hedeflerine 
ulaşmasında katkısı olacaktır. 
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YÖK, Sağlık Söyleşilerine 
OMÜ’de Başladı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) öğrenci ve akademisyenlere yönelik 
düzenlediği YÖK Sağlık Söyleşileri’nin ilki, 5 Ocak 2017’de üniversite-
mizin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aş-
kın tarafından gerçekleştirilen “Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı” konu-
lu söyleşiye, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Başkan 
Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, çevre 
illerdeki üniversitelerin rektörleri, kamu kurum temsilcileri, dekanlar, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
N

is
an

 2
01

7
S

ay
ı 6

8

19

Özel Haber



“Sağlık Söyleşileri ilk defa Samsun’dan 
başlatıldı”

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, “YÖK’ün son yıllarda üni-
versitelerimizin çalışanları adına attığı çok isa-
betli adımların nice örneklerini yaşamaktayız. 
Bunlardan birisi de sosyal programlar başlığı 
altında üniversitemiz çalışanları ile buluşmaları 
ve sosyal söyleşiler gerçekleştirmeleridir. Bu 
kapsamda planlanan sağlık söyleşilerinin ilki-
nin Samsun’da düzenlemesinden dolayı mut-
luyuz. Samsun’da çok değerli iki kardeşimizi 
görevleri başında kaybettik. Bu şiddet sadece 
sağlıkta değil, değişik alanlarda da baş gös-
termektedir. Şiddetin diğer bireysel türlerine 
de üniversite olarak odaklanmamız gerekiyor. 
Şiddetin sebeplerinin üzerine giderek, şiddetin 
kaynağını kurutarak bu konuyu çözebileceği-
mize inanıyorum. İki kardeşimize de Allah’tan 
rahmet diliyorum. Tekrarının bir daha olmama-
sını ümit ediyorum.” dedi.

“Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama 
riski 16 kat daha fazla”

Konuşmasına üniversitemizde olmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek başlayan YÖK 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, “Samsun 
kıymetli iki hekimini 2015 yılında menfur bir 
saldırıyla kaybetmişti. Bu vesile ile Dr. Kamil 
Furtun ve Dr. Aynur Dağdeviren’i de rahmetle 
anıyoruz.” dedi.

Literatüre göre, sağlık çalışanlarının şiddete 
uğrama riskinin diğer hizmet sektörü grupla-
rına göre 16 kat daha fazla olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Saraç, “Bu çok yüksek ve ürkü-
tücü bir rakam. Tıp alanı, tabii ki insan çelişki-
lerinin, toplumsal düzendeki 
bozuklukların görülebilirliği 
en kolay olan ve gün yüzü-
ne kolay yansıdığı bir alan. 
Bütün bu zorluklar tıp ala-
nında, sağlık hizmetlerinde 
daha hızlı ve daha çok or-
taya çıkıyor. Çünkü hizmet 
alanı doğrudan insanın ken-
disi.” ifadelerini kullandı.

Saraç sözlerine şöyle de-
vam etti: “Son yıllarda, bu-
günkü konumuzu ve bizi 
ilgilendiren önemli bir kav-
ram, Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından 2011’de Rio 
Zirvesinde gerçekleştirilen 
sağlığın sosyal belirleyici-
leri üzerine yoğunlaşılma-
sı kavramıdır. Gerçekten 
de zirvede sağlığın sosyal 

belirleyicileri deklarasyonu kabul edilmiş ve 
yayınlanmıştır. Bu deklarasyona imza atan ül-
keler, sağlığın sosyal, ekonomik, çevresel ve 
davranışsal belirleyicileri üzerine eşitsizlikleri 
giderme odaklı kamu sağlığı politikaları oluş-
turmuşlar ve uygulamaya koyma gayreti içeri-
sindedirler. Sağlık ile ilgili ulusal ve uluslararası 
çalışmalarda, vatandaşlar arasındaki mevcut 
eşitsizliklerin giderilebileceği yönündeki anla-
yışlar, daha iyimser sosyal politikalar vaat et-
mektedir.”

Sağlık ile ilgili hizmetlerin iyileştirilmesi, re-
formların ve gelişmelerin sağlanabilmesi için 
yapılan toplumsal düzeydeki çalışmaların 16. 
yüzyıla kadar dayandığını belirten YÖK Başka-
nı Saraç, “Bu bağlamda, 1839 yılında Padişah 
Abdülmecid’in İstanbul Üst Sağlık Konseyi-
ni Kurması, 1840 Tanca Sağlık Konseyi, 1843 
İskenderiye Sağlık Konseyi, 1851 Paris’te ilk 
uluslararası sağlık konferansı ve 1948’te Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün kurulması, bu alandaki 
etkin çalışma tarihleridir.” diye konuştu.

Sağlıkta kalitenin, hem fiziksel hem de ruhsal 
açıdan sağlıklı olmanın ülkelerin geleceğini et-
kileyen en önemli kavramlardan biri olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Saraç, üniversiteler de ye-
tiştirdikleri yaklaşık 7 buçuk milyon gence bu 
bilinci yerleştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

“Eğitimde kaliteden hiç ödün verme-
mek yeni YÖK olarak önümüze koydu-
ğumuz birinci sayfadır”

YÖK olarak hedeflerinin toplumun sağlığını 
koruyan, hastalandığında onlara iyi bakan, 
memleketini iyi tanıyan yetenekli hekimler ye-
tiştirmek olduğunun altını çizen Saraç, söz-

“Sağlıkta 
kalite,  
ülkelerin 
geleceğini 
etkileyen 
en önemli 
kavramlardan 
biridir.”

Özel Haber
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“Hedefimiz, 
toplumun 

sağlığını 
koruyan, 

hastalandığında 
onlara iyi

bakan, 
memleketini 

iyi tanıyan 
yetenekli 
hekimler 

yetiştirmek.”

lerine şöyle devam etti: “Yetiştirdiğimiz genç 
hekimlerden beklediğimiz; hizmet sunmayı 
esirgememeleri, karar verici olmaları, tüm dün-
yayı ama özellikle hizmet verdikleri toplumu iyi 
tanımalarıdır. Tıp öğrencileri Türkiye’nin sağlık 
sorunlarını bilmeli ve mezun olduktan hemen 
sonra bu sorunların üstesinden gelebilecek 
bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış olmalıdır-
lar. Mevcut sıkıntıların da bilincindeyiz, ancak 
özellikle eğitimde kaliteden hiç ödün verme-
mek, yeni YÖK olarak önümüze koyduğumuz 
birinci sayfadır. Hepimizin amacı, nitelikli ve 
işlevsel üniversite hastanelerini oluşturmaktır.”

Prof. Dr. Saraç, “Sağlık Bakanlığı 2015 yılı ve-
rileri; Türkiye’de hastanelere yatan hastaların 
yüzde 15’i, polikliniğe başvuranların da yüzde 
8’inin üniversite hastanelerinde tedavi olduğu-
nu göstermektedir. Bu hastaların neredeyse 
tamamı başka hastaneler sonrası başvurulan 
son noktadır. Bu çerçevede, bilmekteyiz ki 
üniversite hastanelerimiz diğer sağlık kuru-
luşlarında tanı, tedavi ve izlemi yapılamayan 
hastalara hizmet sunan kurumlar niteliğinde-
dir. Dolayısıyla, bu kurumların işlem hacmi ve 
doğal olarak işlem maliyeti diğer hizmet su-
nan kuruluşlar ile farklılık gösterebilmektedir. 
Bilinen bir diğer gerçek, OECD ülkelerinde 
son 10 yıllık dönemde kamu sağlık harcama-
ları reel olarak yıllık bazda yüzde 4,1 oranın-
da artarken Türkiye’de bu oran yüzde 9,1 ile 

Lüksemburg’un arkasından ikinci sırada çık-
mıştır. Sağlık hizmetlerindeki bu maliyet artış-
ları doğal olarak Üniversite Hastanelerini de 
etkileyerek, finansal sorunlarla karşı karşıya 
kalınmasına neden olmuştur. Biraz önce de 
ifade etmeye çalıştığım gibi üniversite has-
tanelerinin ana amacı eğitim ve araştırmadır. 
Tabii ki hizmet sunumu da görevlerinden bi-
ridir. Ancak, üniversite Hastaneleri finansal 
sorunlarının temelinde, gelirlerin giderleri kar-
şılayamadığı, sonuçta hizmet sundukça artan 
oranda zarar eden ve borçlanan bir bilançoya 
sahip olunduğu akademik çalışmalarla göste-
rilmiştir. Bu durum, sadece son beş yılda, 2.7 
misli bir artışla toplamda Üniversite Hastane-
leri için tedarikçilere borçların 1.4 milyar TL’den 
3.8 milyar TL’ye sıçramasına yol açmıştır. Bu 
ekonomik değerlendirmelerin sadece para 
ile ölçülen tespitler şeklinde algılanmamasını 
dilemekteyim. Ülkemiz sağlık sisteminin ge-
leceğindeki muhtemel riskleri vurgulamak ve 
eğitim kalitesinde olumsuzluklar yaratmadan 
bu konulara hep birlikte ve ivedilikle çözüm 
bulabileceğimizi ifade etmek istiyorum.” dedi.

“Bu yıl önümüze koyduğumuz önemli 
başlık araştırma üniversiteleridir”

Devletin ‘Güçlü Türkiye’ hedefine ulaşabilme-
si için nitelikli insan gücü ile katkı sunmaya 
ve meydan okuyan adımlar atmaya devam 
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edeceklerini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, 
“Türkiye’de yükseköğretim özellikle son 10 
yılda sayısal açıdan çok önemli büyüme gös-
terdi. Türk yükseköğretiminin bundan sonraki 
aşaması nitelik ve kalite bakımından büyüme-
dir. Bu yıl 2016 ve 2017’de bu iki önemli projeyi 
güçlendirmek üzere nitelikli insan kaynağını 
yetiştirme ve geliştirme çalışmalarını önümüze 
koyduk. Ülkemiz için öncelikli olan ve öğretim 
üyesi ihtiyacı olan belli alanlarda ihtisaslaşacak 
araştırma görevlisi alımı için ilana çıktık. Ayrıca, 
ülkemizin doktoralı insan ihtiyacını karşılamak 
üzere 100 önemli ve disiplinler arası alanda 2 
bin kişiye burs projesi olan 100/2000 Doktora 
Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu yıl önümüze 
koyduğumuz önemli başlık araştırma üniversi-
teleridir ve bunun için de çalışmalarımız başla-
mıştır.” dedi.

“Sağlık çalışanlarına şiddet tüm 
dünyanın sorunu”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Rüstem Aş-
kın, “Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı” konulu 
söyleşiyi gerçekleştirdi. Sağlık sisteminin ge-
lişmesi ve sağlığa erişimin kolaylaşmasıyla 
birlikte hekimlere uygulanan şiddetin günde-
me geldiğini belirten Prof. Dr. Rüstem Aşkın, 
“Sağlık sektörü çalışanlarına uygulanan şiddet 
sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu-
dur.” dedi.

Şiddete neden olan biyolojik, psikolojik ve sos-
yal sebepleri ayrıntılı olarak açıklayan Aşkın, bu 
konuda yaptıkları bilimsel araştırmalardan da 
bahsetti. Sağlık sektöründe yaşanan şiddet 
olaylarının daha çok acil servislerde ve yoğun 
bakım servislerinde meydana geldiğine dikkat 
çeken Aşkın, sadece Türkiye’de hastalardan 
çok hasta yakınlarının şiddet göstermeye me-
yilli olduğunu söyledi.

Hekimlerin sıkıntılarından ve hastaların sorum-
luluklarından da söz eden Prof. Dr. Rüstem 
Aşkın medyanın da sağlık sektörüyle ilgili ha-
berlerde şiddeti kışkırtıcı davrandığını sözleri-
ne ekledi.

“Bizim kültürümüz bilgi ve sevgi 
kültürüdür”

Sadece sağlık alanında değil, toplumun her 
alanında yaşanan şiddete de değinen Aşkın, 
“Bizim kültürümüz şiddet kültürü değil, bilgi ve 
sevgi kültürüdür. Sevmek, çalışmak ve şükran 
duymak ilkelerimizi unutmayalım.” dedi.

Söyleşinin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. 
A. Yekta Saraç, Prof. Dr. Rüstem Aşkın’a he-
diye takdim etti. YÖK Başkanı Saraç, ayrıca 
2015 yılında şehit edilen Dr. Kamil Furtun’un eşi 
Operatör Dr. Funda Furtun’a, eşinin mezuniyet 
belgesini sundu.

Prof. Dr. Rüstem Aşkın’ın söyleşisinin ardından 
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, aka-
demisyenlerle ve öğrencilerle samimi bir soh-
bet gerçekleştirdi.

Rektör 

Prof. Dr. Sait Bilgiç, 

YÖK Başkanı  

Prof. Dr. M. A.  

Yekta Saraç’a 

teşekkür ederek 

hediye takdiminde 

bulundu.
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OMÜ Öğrenci Konseyi, İlkadım Belediyesi, Samsun Genç Memur-Sen, Cihannüma Derne-
ği Samsun Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen “28 Şubat Darbesi Toplumsal Etkileri” 
konulu panel, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
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Özel Haber

28 Şubat Darbesinin 
Toplumsal Etkileri

Panele; Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un yanı sıra 
Ak Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ak 
Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, eski Devlet 
Bakanı ve Ak Parti Samsun Milletvekili Dr. Ahmet 
Demircan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Ankara Polis Akademisi Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Osman Köse, eski Ankara Emniyet 
Müdürü Cevdet Saral, Memur–Sen Samsun İl Baş-
kanı Nejdet Güneysu, Genç Memur–Sen Samsun 
İl Başkanı Ali Sarıalioğlu, Öğrenci Konseyi Başkanı 
Muhsin Oğul, Cihannüma Derneği Samsun Temsil-
cisi İlker Efe, ilçe belediye başkanları, akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi 
Başkanı Muhsin Oğul, “Ülkelerin ve milletlerin tari-
hine bakıldığında unutulması mümkün olmayan za-
man dilimleri vardır. Bu zamanların kimi aydınlık kimi 
ise birilerinin elleriyle yapılmaya çalışılan karanlık 
dönemler olmuştur. Bariz örnekleri Cumhuriyet ta-
rihimize bakıldığında 1960, 1980, 28 Şubat 1997 ve 

15 Temmuz 2016 yılı olmuştur. 28 Şubat dönemi bir 
demokrasi ayıbı ve aynı zamanda demokrasi faciası 
dönemidir. O günün yakın tanıkları ve şahitleri bugün 
bize o günleri anlatacaklar ve yaşadıklarını aktara-
caklardır.” dedi.

Rektör Bilgiç “28 Şubat kaotik bir ortam üretti”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinin, gerek tarihi öneme sahip bir şehirde kurul-
masından gerekse fiziki koşullarından dolayı büyük 
bir hacme sahip olduğunu belirterek, “Elbette ki bu 
büyük hacim, üniversitenin üzerine düşen görevle-
ri iyi ve kaliteli bir şekilde yerine getirmesiyle övü-
nülecek bir şeydir. Üniversitemizde son derece iyi 
imkânlar, kaliteli öğretim üyeleri ve çok iyi seçilmiş 
öğrenciler var. Ama geçmişten günümüze baktığı-
mızda katettiğimiz mesafede, almamız gereken yolu 
alamadığımızı görüyorum. Bu mesafeyi alamayışı-
mızdaki nedene baktığımızda ise 28 Şubat ve ben-
zeri günlerin getirdiği kaotik ortamları ve çekişmeleri 
görüyoruz.” şeklinde konuştu. 
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Türkiye’nin 28 Şubat benzeri olayları yaşaya-
rak kaybedeceği zamana ve enerjiye taham-
mülü olmadığını vurgulayan Rektör Bilgiç, “Bu 

nedenle göreve geldiğimiz günden itibaren, 
sebebini çok iyi bildiğimiz kayıp yılların tekrar 
yaşanmaması ve iyi hizmet verilmesi için per-
sonelinden öğrencisine kadar herkesin huzur 
içinde yaşayacakları bir üniversite ortamı ya-
ratmak için çalışıyoruz. Aldığımız tepkilerden 
de bu iklimi yarattığımız görülüyor.” ifadelerini 
kullandı.

“28 Şubat’ı mağduru ve şahidi olarak iyi 
biliyoruz”

28 Şubat’ın OMÜ çatısı altında analiz edilme-
sini oldukça anlamlı bulduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
dönemde neler yaşandığını, hem mağduru 
hem de şahidi olarak çok iyi biliyoruz. Ancak o 
günleri konuşmaktaki amacımız, sebep olan-
lara düşmanlık beslemek değildir. O dönem-
de bize ve insanımıza yaşatılanların, bir daha 
başkaları yaşamasın diye hatırlamamız ve ha-
fızamıza kazımamız gerektiğine inanıyorum. 
28 Şubat’ta uygulanan haksızlıkları ve hukuk-
suzlukları kendi icraatlarımıza yansıtmayacak 
kadar iyi bilmemiz gerekiyor. Biz o günlerde 
yaşanan acıları kalbimize gömdük ve bir daha 
yeşermesini asla istemiyoruz.” ifadelerini kul-
landı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş “Söz de 
karar da milletindir”

Etkinliğin konuğu Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş ise 28 Şubat darbesi 
öncesi ve sonrasında toplum üzerinde yapılan 
algı yönetimine dikkat çekti. Prof. Dr. Kurtul-
muş, “Siyaset hayatım boyunca çok konuş-
ma yapmama rağmen çağrıldığımda koşa 
koşa gittiğim yerler üniversitelerdir. Hayatımın 
önemli bir kısmını üniversitelerde geçirmiş biri 
olarak OMÜ Öğrenci Konseyi’nin bu davetini 
aldığım zaman, bu davete mutlaka icabet et-
meliyim dedim. Bu toplantının böyle anlamlı bir 
günde ve böylesi önemli bir şehirde yapılıyor 
olması da ayrıca çok değerlidir. Bundan sonra 
bir daha 28 Şubat olmasın, bir daha 15 Tem-
muz olmasın diye çaba harcayacağız, sözü de 
kararı da sahibi olan bütünüyle millete bıraka-
cağız. Onun için bu toplantılar genç kardeş-
lerimiz için yakın tarihlerini tanımaları için bir 
fırsattır.” diye konuştu.

“Dış müdahale ile Türkiye’nin rotası 
değiştirilmek isteniyor”

Türkiye’nin çok uzun darbeler geleneğine sa-
hip olan bir ülke olduğunu kaydeden Başba-
kan Yardımcısı Kurtulmuş, “27 Mayıs 1960, 
12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve arkasından 27 
Nisan. 67 yılda toplam 5 darbe. En azından 

“Türkiye’nin 
28 Şubat 
benzeri 
olayları 
yaşayarak 
kaybedeceği 
zamana 
ve enerjiye 
tahammülü
yok.”
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da beş altı darbe teşebbüsü. En sonuncu-
su 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüydü. 15 
Temmuz’un diğer darbe teşebbüslerinden ay-
rıldığı nokta şudur: Bu Anadolu toprakları tarih 
boyunca nice kahramanlıklar gördü. Nice iha-
netler gördü. Nice zaferler nice yenilgiler gördü. 
Sizi temin ederim ki bu toprakların gördüğü en 
büyük ihanet hareketi 15 Temmuz FETÖ’nün 
ihanet hareketidir. Ama bu olay milletin zaferiy-
le bitmiştir. Bu toprakların kaderinde hainler de 
vardır, kahramanlar da var olacaktır. O yüzden 
bütün bu darbe teşebbüslerinin niçin var ol-
duğunu, niçin Türkiye’de bir darbeler geleneği 
olduğunu iyi anlamak zorundayız. Türkiye’de 
darbelerin önünü açan husus, Türkiye üzerin-
deki hesaplardır ve yapılmak istenen, darbeler 
marifetiyle ve dış müdahale ile Türkiye’nin rota-
sının değiştirilmesidir.” dedi.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye sadece 
780 bin kilometrekareden ibaret değil. Türkiye 
bizim kültürümüzün ve medeniyetimizin yaşa-
dığı dünyanın her bölgesinde var olan ve hep 
ilgiyle izlenen bir ülkedir. Bugün de böyledir dün 
de böyleydi. Allah bu ülkenin gençlerinin önünü 
açsın.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 
Memur–Sen Samsun İl Başkanı Necdet Gü-
neysu, Cihannüma Derneği Samsun Temsilcisi 
İlker Efe, Genç Memur–Sen Samsun İl Başka-
nı Ali Sarıalioğlu ve Öğrenci Konseyi Başkanı 
Muhsin Oğul, Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’a hediye takdim etti. Ardından Öğ-
renci Konseyi üyeleri, Kurtulmuş ile hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

28 Şubat’ın etkileri masaya yatırıldı

Ardından “28 Şubat Darbesinin Toplumsal 
Etkileri” konulu panele geçildi. Panelin mo-
deratörlüğünü yapan Prof. Dr. Osman Köse, 
28 Şubat döneminde üniversiteden atılan bir 
asistan olarak yaşadıklarını katılımcılarla pay-
laştı. Panelde ilk söz alan eski Devlet Bakanı 
ve Samsun Milletvekili Dr. Ahmet Demircan, 

dönemin hükümetinde devlet bakanı olarak bir 
siyasi kimlikle ve bunun yanı sıra hem hükü-
met gözüyle hem de toplum içerisinde 28 Şu-
bat darbesinin evrelerini anlattı. Panelistlerden 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de 28 Şubat darbesi 
ve sonrasında üniversitelerde ve akademik or-
tamlarda yaşanan olumsuzları örnekler vere-
rek katılımcılarla paylaştı. Eski Ankara Emniyet 
Müdürü Cedet Saral ise emniyet müdürlüğü 
yaptığı dönemde FETÖ elemanlarının, 28 Şu-
bat darbesinin toplum üzerindeki etkisinden 
faydalanarak kurumlara nasıl sızdıklarına dair 
bilgiler verdi.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona 
erdi. 

KURTULMUŞ,
ÖĞRENCİLERLE YEMEKTE
Panel için Ondokuz Mayıs Üniversitesi-
ne gelen Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’u Rektör Sait Bilgiç ve Öğrenci 
konseyi temsilcileri karşıladı. Protokol üye-
leriyle birlikte Yaşam Merkezi’ne geçen Kur-
tulmuş, öğle yemeğini öğrencilerle birlikte 
yemekhanede yedi ve onlarla sohbet etti. 

“Bundan 
sonra bir daha 

28 Şubat 
olmasın, 

bir daha 15 
Temmuz 
olmasın 

diye çaba 
harcayacağız.”



Tıp Fakültesi Hastanesinde 
İyileştirme Çalışmaları  

Hız Kazandı

Samsun ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara 
uzun yıllar üst seviyede sağlık hizmeti sunan 
Tıp Fakültesi Hastanesinde (Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi), yeniden yapılanma ça-
lışmaları hız kazandı. 1973 yılında “Samsun Tıp 
Fakültesi” adı altında Hacettepe Üniversitesi-
ne bağlı olarak kurulan ve 1978’den beri OMÜ 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren hastanenin 
kalite iyileştirme çalışmaları kapsamında pek 
çok ünitesi ve servisi yenilendi.

Ağustos 2016 tarihinden itibaren kalite iyileş-
tirme çalışmalarını hızlandıran Tıp Fakültesi 
Hastanesi, sağlık sektöründeki yükselen stan-
dartlara uygun olarak ve hasta memnuniyetini 
temel alan bir anlayışla iyileştirme çalışmalarını 
sürdürüyor.

Hastalarına ileri teknolojili cihazlarla daha 
modern ve eksiksiz sağlık hizmeti vermek için  
çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastane-

si iyileştirme çalışmalarını şu başlıklar altında 
topladı:

Fiziki İyileştirme Çalışmaları

 � Yapısal İyileştirme Çalışmaları
 � Ekonomik İyileştirme Çalışmaları
 � Geleceğe Yönelik İyileştirme Çalışmaları
 � Hastanede kalite iyileştirme çalışmalarına, 

hasta ve çalışanlardan alınan geri bildirim-
ler ve anketler aracılığı ile elde edilen veriler 
temel alınarak devam ediliyor. Bu çalışmalar 
yapılırken çalışanların bakış açılarıyla hasta-
nenin bakış açısı aynı doğrultuda birleştiril-
meye çalışılıyor ve bütün paydaşların pozitif 
enerjilerinden faydalanılıyor.

Ayrıca hasta hakları gereği var olan öncelikli 
hasta tanımlamasının içine üniversite personeli 
de dâhil edildi. Personelin daha az zaman kay-
bıyla hastanede teşhis ve tedavilerinin yapılması 
da sağlanmış oldu. 
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Dr. Mustafa Bilgiç Yoğun 
Bakım Ünitesi Açıldı

Ünite, 17 hasta yatağı kapa-
sitesi ile 3. basamak Yoğun 
Bakım Hizmeti sunuyor. Üni-
te, bölgede bu alandaki boş-
luğu dolduracak, yoğun ba-
kım ihtiyacı duyan hastalara 
yüksek standartlarda hizmet 
verecek bir yapı sergiliyor.

Önemli hedeflerle yola çıkılan hastaneye kazandırılan bu çalışmaları aşağıda daha yakından inceleyelim: 

Endokrinoloji ve Nefroloji Servisi Modernize Edildi

Modernizasyonu tamamlanan servis 6 adet tek kişilik, 20 adet iki kişilik ve banyo ile tuvaleti içinde bulunan 
hasta odalarıyla toplam 46 hastaya sağlık hizmeti sunuyor.
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Hastane Girişleri Yenilendi

Hastanenin mevcut giriş kapıları ve giriş 
alanları yeniden düzenlendi. Bu düzen-
lemeler çerçevesinde 5 nolu giriş olarak 
bilinen giriş kapısı ve giriş koridoru dü-
zenlenerek kullanıma açıldı. Bu sayede 
hasta ve personelin hastaneye ulaşımı 
daha kolay hâle geldi. Ayrıca 3 nolu gi-
rişin baskı betonlaması yapılarak hasta-
ne temizliği ve hijyeninin daha iyi olması 
sağlandı.

Mikail Yüksel Yoğun Bakım Ünitesi, Mustafa Bilgiç 
Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 
ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin ruhsatlandırıl-

ması için ihtiyaç duyulan yangın merdivenleri ve yağ-
murlama sistemleri yaptırıldı ve ünitelerin ruhsatları 
alındı.

Psikiyatri Servisi Uluslararası 
Standartlara Kavuştu

Hastanenin 9. katında bulunan 
Psikiyatri Servisi tek ve çift kişilik 
odalarıyla uluslararası standartlarda 
modernize edildi ve hastaların kulla-
nımına sunuldu.

Yoğun Bakım Ruhsatlandırıldı
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Pnömatik Sistemi Aktif Hâle Getirildi

Hastanede var olan ancak verimli kullanılamayan, 
servisler ile laboratuvarlar arasında kan tüplerinin 
taşınması için kurulmuş olan Pnömatik sisteminin 
bakımları yaptırılarak çalışır hâle getirildi. Bu sistem 
sayesinde hastanenin herhangi bir servisindeki kan 
tüpü en geç 90 saniyede ilgili laboratuvara gönde-
rilebilecek. Kan tüplerinin otomatik olarak gönderil-
mesi sayesinde de personelin kan tüpü taşımaktan 
kaynaklanan iş yükleri azaldı.

Adli Tıp Ofisleri Yenilendi

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ofisleri yenilendi. 
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı Morg Üni-
tesi de yenilenerek Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite 
Standartlarına uygun hâle getirildi.

Modern Tıbbi Cihazlar Hastaların Hizmetine 
Sunuldu
 � Girişimsel radyolojinin kullanımına yönelik Rad-

yoloji Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesine D.S. 
anjiyografi cihazı ve direk röntgen cihazı satın 
alındı.

 � Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde 
kullanılmak üzere PET CT ve gama kamera ciha-
zı satın alındı.

 � Radyoterapi Ünitesi’nde kullanılmak üzere tribün 
cihazı satın alındı.

Bunların yanı sıra hastanede bulunan servis ve po-
likliniklerin ihtiyacı olan sedye, karyola, refakatçi kol-
tuğu ve tıbbi cihazlar alınarak sağlık hizmeti sunu-
munun eksiksiz yapılması sağlandı.

Hastanede Devam Eden Projeler
 � Onkoloji Hastanesi inşaatı
 � Göz Hastalıkları Servisi modernizasyonu
 � Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi moder-

nizasyonu
 � Ameliyathane havalandırma sisteminin düzen-

lenmesi
 � İlave asansör yapım çalışmaları

Fizibilite ve ihale çalışmaları devam eden 
projeler:
 � Erişkin Acil Servisi’nin genişletilmesi ve moder-

nizasyonu
 � Hastane eczanesinin modernizasyonunu
 � Yeni Yoğun Bakım Ünitesi’nin açılması çalışmaları
 � Şehir Diyaliz Ünitesi’nin cihaz sayısının artırılması
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Mezundan

Prof. Dr.
Halil İbrahim Zeybek
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

Söyleşi: Öğr. Gör. Mürsel KANO
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 42 yıllık 

genç bir üniversite. Bünyesinden üç 

üniversite çıkaran OMÜ, yetiştirdiği 

değerlerle Türkiye ve dünyanın dört 

bir yanında adından söz ettiriyor. Si-

yaset, bilim, eğitim, spor, ekonomi, 

iş, müzik, kültür ve sanat dünyasın-

da çok başarılı isimler OMÜ adını 

yükseklere taşıyor. Biz de dergimizin 

her sayısında başarılı mezunlarımı-

zı okuyucularımızla buluşturuyoruz. 

68. sayımızda, Fen Edebiyat Fakülte-

si Coğrafya Bölümü mezunu olan ve 

kısa bir süre önce Gümüşhane Üni-

versitesi Rektörlüğüne atanan de-

ğerli hocamız Prof. Dr. Halil İbrahim 

Zeybek’i tanıyacağız. Şimdi sizleri bu 

güzel sohbetle baş başa bırakıyorum. 

MK - Sayın Rektörüm, öncelikle sorularımızı 
cevapladığınız için sizlere şükranlarımızı 
sunuyorum. Bir OMÜ ferdi olarak göreve 
atanmanız bizleri gururlandırdı. Görevinizde 
başarılar diliyorum.

Asıl ben sizlere teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu 
eden iki duygu da ahde vefa ve hatırlanmaktır. Der-
ginizin bir sayısında da bizlere yer ayırıp, düşüncele-
rimizi paylaşma imkânı verdiğiniz için müteşekkirim.

Sayın Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi daha 
10 yaşını doldurmamış bir üniversite olmasına 
karşın çok hızlı büyüyen, anladığımız kadarıyla 
da şehirle bütünleşmiş ve kalkınmasında itici güç 
olmuş bir kurum. Gümüşhane Üniversitesinin 
bundan sonraki hedeflerini sizden öğrenebilir 
miyiz?

Evet, soruda da vurgulandığı gibi kuruluş tarihi çok 
yeni sayılabilecek bir üniversiteyiz. Öyle ki Gümüşha-
ne Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5765 
sayılı Kanunla kurulmuştur. Gümüşhane Üniversite-
sinin temellerini; 1982 yılında Karadeniz Teknik Üni-
versitesine bağlı olarak kurulan Gümüşhane Meslek 
Yüksekokulu ve 1992 yılında kurulan Mühendislik 
Fakültesi oluşturmuştur. Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Organik Tarım Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Bitkiler, Geleneksel 
İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Tekno-
lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte Gü-
müşhane Üniversitesi hâlen 2 Enstitüsü, 7 Fakültesi, 
1 Yüksekokulu, 8 Meslek Yüksekokulu ve 5 Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ile büyümesini hızlı bir şekilde 
sürdürmektedir.
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Mezundan

“İnsan 
tanıdığını 
sevebilir.”

Üniversiteler toplumların en dinamik kurum-
ları arasında yer alırlar. Bu nedenle üniversite 
de kuşkusuz hedefler bitmez. Yeni kurulmuş 
bir üniversite olarak öncelikle fiziki yapı ile il-
gili eksiklikleri tamamlamak durumundayız. 
Kongre merkezi gibi devam eden inşaatlarımız 
mevcut. Kampüs alanı da yeni olduğu için cid-
di bir peyzaj planlamasına ihtiyacımız var. Bir 
taraftan bu tür ihtiyaçları tamamlarken, diğer 
yandan eksik olduğunu düşündüğümüz birim-
lerin planlamasını yapmaktayız. Sürekli Eğitim 
Merkezi, Organik Tarım Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi aktif ol-
mayan birimleri eğitime-öğretime ve üretime 
katkı sağlar hâle getiriyoruz.

2016 yılı itibariyle Gümüşhane Üniversitesi ge-
nelinde doluluk oranı yüzde 85 gibi yüksek bir 
seviyeye sahiptir. Amacımız bunu yüzde 90’la-
rın üzerinde gerçekleştirerek, üniversitemizin 
tercih edilebilirlik oranını daha da yükseltmektir. 
Üniversitelerimizin Akademik Değerlendirilme-
si (URAP) ile ilgili sıralamadaki yerimizi daha da 
önlere çekmek durumundayız. Üniversitemiz 

2016 yılı itibariyle ülkemizdeki tüm üniversiteler 
içerisinde 99. sıradan 83. sıraya gelmiş olup, 
bu bakımdan Doğu Karadeniz Bölümündeki 8 
üniversite içinde 3. sırada yer almaktadır. He-
defimiz Gümüşhane Üniversitesinin akademik 
başarısının yanında sosyal, kültürel, bilginin 
üretime ve teknolojiye dönüştürülmesi gibi 
alanlarda da etkinliğini artırmaktır. Üniversite-
miz tarihi köklü olan üniversiteler gibi önemli 
döner sermaye imkânlarına sahip değildir. Bu 
yüzden merkezî bütçe dışında gelir kaynakları 
oluşturup bilimsel araştırmalara, öğrenci burs-
larına daha fazla kaynak ayırmaya çalışıyoruz. 
Üniversitelerimizde eğitim-öğretim faaliyetleri 
başarı ile yürütülürken, genellikle sosyal bo-
yutlarla ilgili hedefler tam gerçekleştirileme-
mektedir. Öğrencilerimizin sosyal, sportif ve 
sanat faaliyetlerine daha fazla katılımına gayret 
ediyoruz. Böylece öğrencilerimizin bir yandan 
kişilik gelişimine katkı sağlarken, öte yandan 
zamanlarını verimli değerlendirmelerini arzu 
ediyoruz. Gümüşhane, doğal, tarihî turistik çe-
kicilikler bakımından oldukça zengin bir ilimiz. 
Hafta sonları öğrencilerimizi buralara götüre-
rek tanımalarını sağlıyoruz. “İnsan, tanıdığını O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

N
is

an
 2

01
7

S
ay

ı 6
8

32



sevebilir” ilkesinden hareketle öğrencilerimizin 
yöreye ve ülkeye olan sevgilerini arttırmayı he-
defliyoruz.

Son olarak Gümüşhane Üniversitesi olarak ilin, 
bölgenin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve eko-
nomik gelişmesine destek olmak; girişimci, 
üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, ulusal ve ulus-
lararası mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiş-
tirmek; bilimsel veri, bilgi ve teknoloji üretmek 
ve yaymak; ulusal ve uluslararası paydaşlarla 
iş birliği yaparak bölgesel, ulusal ve evrensel 
gelişmeye katkı sağlamak öncelikli hedefleri-
miz arasında yer almaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi hangi alanda çok 
daha güçlü?

Gümüşhane Üniversitesinin güçlü yanlarını 
farklı alt başlıklar hâlinde konuşmak mümkün. 
Her şeyden önce sayıları gittikçe artan çok 
genç ve dinamik akademik kadroya sahibiz. 
Gümüşhane Üniversitesinde 2009’dan bu 
yana akademik personel sayısı 213’ten 604’e, 
idari personel sayısı ise 118’den 287’ye çık-
mıştır. Bunun yanında şehrin üniversiteye olan 
desteği önemli bir güç oluşturmaktadır. Birim 
bazında özellikle İletişim Fakültemiz çok daha 
güçlü. Öğrenci ve öğretim elemanlarımızca ha-
zırlanan belgesel, film gibi eserler ülkemiz için-
de ve yurt dışında düzenlenen yarışmalarda 
çok sayıda ödül almakta. 2017 yılının ilk dört 
ayı dolmamışken alınan ödül sayısı 10’u buldu. 
Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerimiz 
de köklü ve güçlü birimlerimizden. Turizm Fa-

kültemiz, yörenin turizm potansiyeli de dikkate 
alındığında iyi bir gelecek vaat ediyor. İktisadi 
ve İdari Bilimler, Edebiyat ve İlahiyat Fakültele-
rimiz de hızla gelişen ve güçlenen birimlerimiz 
arasında bulunuyor.

Öğrenci bakımından hinterlandınız 
neresidir?

Üniversitemizde bu yıl itibariyle 19 bin öğren-
cimiz bulunuyor. Yeni kurulan bir üniversite için 
bu önemli bir sayı. Başta Gümüşhane olmak 
üzere yakın çevredeki illerden (Trabzon, Bay-
burt, Erzincan, Tokat…) gelen öğrencilerimiz 
var. Fakat ayrıntıya indiğimizde Türkiye’nin her 
tarafından öğrencimizin olduğunu söyleyebili-
rim. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara Bölgele-
rimizden çok sayıda öğrencimiz bulunuyor.

Gümüşhane için üniversite ne anlama 
geliyor? Size yüklenmiş görevler neler?

Her ilimizde olduğu gibi Gümüşhane için de 
üniversite birçok bakımdan önem taşıyor. Şe-
hir nüfusunun 50 bin, il nüfusunun 163 bin ol-
duğu bir idari birimde 19 bin öğrenci önemli 
anlamlar ifade ediyor. Bu nedenle Gümüşhane 
halkı üniversiteyi önemsiyor ve sahipleniyor. 
Üniversite Gümüşhane için sadece sınırlı sayı-
da yerel istihdama katkı sağlayacak bir kurum 
değildir. Elbette ki idari personelin büyük kıs-
mı ve hizmet alımı ile çalışanlar hemen tama-
men Gümüşhaneli. Bu böyle de olmalı. Ama 
aynı zamanda 19 bin öğrenci, il ekonomisine 
önemli katkılar sağlıyor.

“Çok genç 
ve dinamik 
akademik 

kadroya 
sahibiz.”
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Mezundan
Hayırlı olsun ziyaretine gelenlerin ortak tespi-
ti, diğer çoğu şehrimiz gibi şehir-üniversite iş 
birliğinin Gümüşhane’de de sağlanamadığı 
noktasındaydı. Kısa süre içinde aldığımız tep-
kiler, bunu gerçekleştirme noktasında ciddi yol 
aldığımızı gösteriyor. Bize göre de üniversite-
ler şehirden kopuk olmamalı. Bizler en yük-
sek seviyede eğitim-öğretim yapan kurumlar 
olmamızın yanında, bilginin üretildiği, yayıldığı 
ve üretime dönüştürüldüğü, teknolojiye aktarıl-
dığı birimler konumundayız. Bizler bir taraftan 
bize emanet edilmiş öğrencilerimizin öğrenim 
gördükleri alanlarla ilgili nitelikli-donanımlı ola-
rak mezun olup, hayatlarının ileriki safhalarında 
onlara mutlu bir gelecek hazırlamak noktasın-
da sorumluluğa sahipken, öte yandan ürettiği-
miz bilgi ile başta yakın çevremiz olmak üzere, 
ülkemize ve mümkünse tüm insanlığa hizmet 
etme mesuliyetine de sahibiz. Üniversiteler bil-
ginin üretildiği kurumlar olarak bu sorumluluk-
ları ile hep şehrin önünde olmak, ona rehberlik 
etmek durumundadır.

Göreve başladığınızdan beri çok kısa bir 
dönem geçti. Sizi burada en çok şaşırtan 
ne oldu?
Gümüşhane’ye ilk kez bu görev için gelmiyo-
rum. Daha önce 1996 yılında kıymetli hocam 
Prof. Dr. Ali Uzun ile bugün şehrin bir mahal-
lesi olmuş, o zamanki Akçakale Köyü sınırla-
rı içerisinde yer alan “Akçakale Mağarası”nın 
speleolojik açıdan değerlendirilip, gerekli ra-
porların hazırlanması için gelmiştim. Yine ara-
da da Erzurum’a geçerken veya yakın çevreye 
gelirken uğradığımız bir şehirdi Gümüşhane. 
Üniversitede çalışan arkadaşlarımız vardı. Bu 
nedenle şehre ve üniversiteye az çok aşinalığı-
mız vardı. Başta valimiz olmak üzere, tüm şehir 
yöneticileri ve halkı da oldukça sıcak karşıladı 
bizi. Gümüşhane “Altın Kalpli İnsanların Şehri” 
sözünü sloganlaştırmış durumda. Şehre ilk kez 
gelenlerin en çok dikkatini çeken özelliklerden 
biri, Gümüşhane insanının samimiyeti ve sı-
caklığıdır.
Üniversitede ise özellikle akademik kadronun 
genç ve dinamik oluşu dikkat çekmektedir. Bir 
iki öğretim üyesi dışında neredeyse üniversite-
nin tüm öğretim üyeleri bizden daha genç. Bu 
dinamik yapıyı iyi yönetebilirsek, başarılı icra-
atlara imza atacağımıza inanıyorum.
Birimler bazında ise İletişim Fakültesi gerçek-
ten çok başarılı. Yukarıda da ifade ettiğim gibi 
bu fakültemizin öğrenci ve öğretim elemanları-
nın katılıp da önemli derece almadıkları yarış-
ma yok.

İlk icraatlarınız nelerdi?

Görevi devir alır almaz öncelikle yönetim eki-
bini oluşturduk. Kurumsallaşmanın en önemli 

ayaklarından birini oluşturan 
kurulları işler hâle getirdik. Çok 
fonksiyonel olmayan Sürekli Eği-
tim Merkezi, Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi gibi merkezleri ak-
tif hâle getirdik. Üniversitemizin 
ihtiyacı olan merkez ve birimlerle 
ilgili hazırlıkları sırayla tamamla-
yıp, hizmete sokmaya çalışıyo-
ruz. Eksik olan birçok yönergeyi 
hazırlayarak hizmete sunduk. 
Daha önce özlük haklarıyla ilgili 
yaşanmış olan sıkıntıları çözdük. 
Uzun süre kadro bekleyen öğre-
tim üye ve elemanlarının mağdu-
riyetlerini giderdik. Hafta sonları 
öğrencilerimizi Gümüşhane’nin 
tabii ve tarihî-turistik çekicilik-
lerinin bulunduğu alanlara gö-
türmeye başladık. Şehir ile ilgili 
yönetim mekanizmalarında ka-
rar vericilerle ilgili iyi bir istişare 
kanalı oluşturarak, çözüm bek-
leyen konularla ilgili projeler üret-
meye başladık.

Şehrin coğrafi yapısı 
üniversitenizin büyümesine 
engel oluşturuyor mu?

Günümüzdeki Gümüşhane şeh-
ri Doğankent (Harşit) Çayı vadi 
tabanında ve topoğrafik eği-
min uygun olduğu ölçüde ya-
maçlarda gelişmiş durumdadır. 
1990’lardan itibaren de şehir gü-
ney ve kuzeye doğru vadi içinde 
gelişmesini sürdürmüştür.

Şehrin gelişme alanı bakımın-
dan mevcut güçlükler, üni-
versite kampüs alanı ve muhtemel gelişme 
güzergâhlarını da etkilemiştir. Yerleşmeye uy-
gun düzlüklerin sınırlı olması, kampüs alanının 
toplu olmasına yol açmıştır. Ayrıca kampüs 
alanı içerisindeki çoğu inşaat alanı yamaçlara 
müdahale edilerek, kayalık alanlar kazılarak yer 
açılmış. Tüm bunlara rağmen kampüs alanının 
muhtemel gelişim güzergâhlarını da şimdiden 
planlamaya çalışıyoruz.

“Gümüşhane Oldukça Zengin Bir 
Turizm Potansiyeline Sahip”

Bir dönem Turizm Fakültesi Dekanlığı 
da yapmış olmanız sebebiyle şu 
soruyu sormadan geçemeyeceğim. 
Gümüşhane’nin turizm potansiyeli nedir? 
Örneğin Samsunlular buraya hangi amaçla 
gelebilir?

“Üniversiteler 
şehirden 
kopuk 
olmamalı.”
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“Gümüşhane 
çok önemli 

doğal, tarihî 
ve turistik 

çekiciliklere 
sahip bir 

ilimiz.” 

Gümüşhane çok önemli doğal, tarihî ve turistik 
çekiciliklere sahip bir ilimiz. Aslında bugünkü 
şehir yerleşmesi Doğankent Çayı vadi taba-
nında 20. yüzyılın başında ortaya çıkmış. Daha 
önce yerleşme aynı vadinin doğuya bakan 
yamacında, daha yüksekte ve bugünkü şehir 
merkezinden 3-4 km uzaklıkta yer alıyordu. 
Eski Gümüşhane (Süleymaniye) denilen bu 
sahada yüzyıllar boyu yakın çevredeki başta 
gümüş olmak üzere maden işletmeciliğine de 
bağlı önemli bir yerleşme yer alıyordu. Osmanlı 
Devleti’nin gümüş sikkeleri bir dönem burada 
basılıyordu. Üstelik farklı din ve mezhepten 
insanlar yüzyıllar boyunca burada huzur içe-
risinde yaşamışlardır. Hoşgörü şehri olarak 
Antakya bilinir ama Gümüşhane’nin de bu 
bakımdan hakkını teslim etmek gerekir. Ger-
çekten yüzyıllar boyu burada barış içerisinde 
yaşayan insanların önemli eserlerini bugün 

Süleymaniye’de görmek mümkün. Birbirine 
50-100 metre mesafede cami ve kilise kalın-
tıları yan yana duruyor bugün. Satala (Sadak) 
Antik Kenti, Krom Şehri, Santa Harabeleri, 
İmera Manastırı, Canca Kalesi, Keçikale, geniş 
bahçe içerisinde iki ve üç katlı olarak sokağa 
ve manzaraya karşı inşa edilmiş Gümüşhane 
Konakları ve Sarıçiçek Köy Odaları ilin diğer 
tarihî ve turistik çekicilikleri arasındadır.

Karaca Mağarası, 40 bin civarında mağaraya 
sahip ülkemizin en güzel mağaraları arasında 
yer alır. Bu mağaramız, Türkiye’de birim alan-
da damlataşı şekillerinin en yoğun olduğu 
mağara durumundadır. Örümcek Ormanları 
ismini alan bölge şelaleleri, temiz havası ve 
eşsiz peyzajıyla Gümüşhane’de görülmesi 
gereken yerlerden biridir. Gerisindeki dağın 
eteğinde kırk ayrı yerden çıkan su kaynağı,  
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Mezundan

Tomara Şelalesi’ni emsallerinden farklı ve eş-
siz kılmaktadır. Kadırga Yaylası, Erikbeli Yaylası 
ve Kazıkbeli Yaylası Gümüşhane’nin ve bölge-
nin önemli yaylaları arasında yer almaktadır. 
Zigana Turizm Merkezi, Doğu Karadeniz Bö-
lümü’ndeki tek kayak merkezi durumundadır. 
Limni Gölü, alanı küçük ama her mevsim ayrı 
güzelliğe sahip doğal çekicilikler arasında yer 
almaktadır. Artabel Gölleri Tabiat Parkı, il sınır-
ları içinde yer alan kesinlikle görülmesi gere-
ken alanlardandır.
Dolayısıyla Gümüşhane oldukça zengin bir 
turizm potansiyeline sahiptir. Tanıtım, altyapı, 
ulaşım, konaklama gibi eksikliklerin giderilme-
si durumunda turizm alanında Gümüşhane 
geleceğin parlayan yıldızlarından biri olacaktır. 
Bittiğinde Türkiye’nin en uzun tüneli olacak, öte 
yandan Avrupa’nın da uzun tünelleri arasında 
yer alacak 14 km’lik Zigana Tüneli tamamlan-
dığında Trabzon-Gümüşhane arası 40 dk’ya 
düşecektir. Yöre bu yıldan itibaren Arap turist-
lerin tur güzergâhları içine sokulacaktır. Üstelik 
Gümüşhane turizminin Uzungöl, Ayder Yaylası 
gibi çok önceleri turizme açılmış bilinen saha-
ların olumsuz tecrübelerinden de faydalanma 
gibi bir imkânı bulunmaktadır. Tüm bu neden-
lerle hem Samsunlular hem de tüm vatandaş-
larımızın Gümüşhane ziyaretlerinden çok sayı-
da yeri görmüş, tanımış ve hoş vakit geçirmiş 
olarak ayrılacaklarından eminiz.

Gümüşhane Üniversitesi olarak bu 
rekabetçi ortamda derece yapmış başarılı 
öğrencileri üniversitenize çekmek için ne 
gibi teşvikleriniz ve çalışmalarınız var?

Maalesef bu konuda 8 yıldır herhangi bir hazır-
lık yapılmamış. Göreve başladığım da bu du-
rumu öğrenince çok üzüldüm doğrusu. Derhâl 
hazırlıklara başladık ve burs, barınma, seyahat 
imkânları gibi yollarla başarılı öğrencileri üni-
versitemize çekmeyi planlıyoruz.

İzninizle röportajı biraz daha kişiselleştirelim. 
Hocam ailenizden bahsedebilir misiniz?

Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin dört 

çocuğundan biri olarak Tokat’ta dünyaya gel-
dim. Ben ailenin ilk çocuğu idim. Allah razı ol-
sun onlardan zor şartlarda hepimizi de okuttu-
lar. Biri kız biri erkek olmak üzere çok sevdiğim 
iki evladım var.

Hobileriniz neler?

Farklı alanlarla ilgili araştırma kaynakları oku-
mayı çok seviyorum. Fırsat buldukça hâlâ fut-
bol oynuyorum. Yine sevdiklerimle birlikte vakit 
geçirmekten, yüzmekten, seyahat etmekten, 
bol bol yürümekten keyif alıyorum.

Samsun sizler için ne ifade ediyor? 
Samsun’un gençlik döneminizde özel bir 
yeri var mı?

Samsun, en güzel yıllarımı geçirdiğim, üniver-
site öğrenimime başladığım, kişilik gelişimi-
me en çok katkı yapmış, ülkemin güzel şehri. 
Ömrümün 33 yılı Samsun’da geçti. Lisans ve 
lisansüstü öğrenimimi Samsun’da tamamla-
dım. Samsun mezun olduktan sonra yaklaşık 
7 yıl öğretmenlik vesilesiyle ayrı kaldığım, fakat 
tekrar dönüp öğretim üyesi olarak çalışmak-
tan büyük mutluluk aldığım şehir. Hâlihazırda 
Samsun bana göre Türkiye’de yaşamada ter-
cih edilecek şehirler arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır.

“OMÜ, Mensubu Olmaktan Hep 
Gurur Duyduğum Yuvam”

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

Üniversite öğrenimimi Samsun’da aldığım için 
ve o dönem insan hayatında karakterin şekil-
lendiği yıllara da karşılık geldiğinden bana bu 
güzide şehrimiz önemli katkılar sağladı. Aka-
demik hayata da aynı şehirde başlamam ve 
uzun yıllar hizmet etme imkânı bulmam se-
bebiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi, benim 
için mensubu olmaktan hep gurur duyduğum  

“Samsun 
bana göre 
Türkiye’de 
yaşamak 
için tercih 
edilecek 
şehirler 
arasında ilk 
sıralarda yer 
almaktadır.”
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yuvam oldu. Çok sayıda dost ve arkadaş ka-
zandım burada. Cumhurbaşkanımız tarafın-
dan Gümüşhane Üniversitesindeki görevimiz 
tevdi edildiğinde de buraya gelirken herhangi 
bir endişe taşımadım. Biliyordum ki her konu-
da yanımda yer alan bir üniversitem var. On-
dokuz Mayıs Üniversitesinin her türlü desteğini 
görevim sırasında hep yanımda hissedeceğim.

Öğrenciler için müjdeleriniz var mı?

Öğrencilerimiz göreve geldiğimizde kampüs 
alanı içinde internet erişimine sahip değillerdi. 
Gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Gelecek aydan 
itibaren bu imkândan faydalanabilecekler. Öğ-
rencilerimizle ilgili üniversitenin sosyal yönünü 
güçlendireceğiz. Öğrencilerimizin kendi geli-
şimlerine ve çevreye katkı sağlayacak her türlü 
sosyal projelerini destekleyeceğiz. Gümüşha-
ne sosyal imkânları sınırlı bir şehrimiz. Başta 
valimiz olmak üzere diğer yöneticilerimizle 
şehirde sosyal donatı alanlarını artırma gayreti 
içerisindeyiz. Laboratuvar, kütüphane, kongre 
merkezi gibi öğrencilerimizin nitelikli ve do-
nanımlı mezun olmalarına imkân sağlayacak 
birimlerimizi güçlendiriyoruz. Daha 2017 yılı-
nın 4. ayını bitirmek üzere olmamıza rağmen, 
gerçekleştirdiğimiz konferans sayısı geçen yılın 
toplamına yaklaşmış durumda. Bu tür faaliyet-
leri daha da artıracağız.

Bir rektörün başarısı nasıl ölçülür? Neleri 
yaparsanız başarılı olarak sayarsınız 
kendinizi?

Yöneticilik zor bir görevdir. Herkesi de yö-
netim göreviniz boyunca mutlu edebilmeniz 
mümkün değildir. Bununla birlikte akademik 
ve idari personeli mutlu olan, kendini güven-
de hisseden çalışanlara sahip rektör başarılı 
demektir. Dün bu görevde yoktuk, yarın da 
olmayacağımızı biliyoruz. Bu nedenle görev 
süremiz boyunca üniversitemizi yarınlara daha 
başarılı olarak taşıyabilirsek kendimizi mutlu 
addedeceğiz. Yönetici vasfımızla bilginin üreti-
lip yaygınlaşmasında, başta Gümüşhane şehri 
olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmasında, ve 
söz konusu bilgiyi problem çözmede etkin 
kılabilirsek başarılı olmuş sayarız kendimizi. 
Akademik başarı anlamında Gümüşhane Üni-
versitesini daha ön sıralara taşıdığımızda yine 
görevimizi yapmış olacağız. Öğrencilerimizi 
hem öğrenim sürelerince hem de burada on-
lara sunacağımız katkılarla mezun olduktan 
sonra mutlu edebilirsek başarıyı yakalamışız 
demektir.

Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz. Zorlu görevinizde başarılar dilerim.

Hatırlayıp yer ayırdığınız için, güzel temennile-
riniz için çok çok teşekkür ediyor, başta On-
dokuz Mayıs Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç olmak üzere yöneticilerimize, aka-
demisyen arkadaşlarıma, üniversitemizin tüm 
çalışanlarına, yine başta Fen Edebiyat Fakülte-
si Coğrafya Bölümündeki öğrencilerim olmak 
üzere bütün öğrencilerimize en derin sevgi ve 
saygılarımı gönderiyorum.

“OMÜ, 
mensubu 
olmaktan 
hep gurur 

duyduğum 
yuvam oldu.”
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Şu an bana sorsanız  
bin defa daha  
bu hayata gelsem  
sadece bu işi  
yapmak isterim.

Ramazan TİLKİ

“ 
Portre
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Bu ayki röportaj konuğumuz başlığı-

mızda kullandığımız pek çok insanı 

imrendirecek cümleyi tam anlamıy-

la yüreğiyle söyleyen Eğitim Fakül-

tesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 

öğretim görevlisi olan Heykeltıraş 

Ramazan Tilki.

Yaklaşık 14 yıldır OMÜ’yle beraber 

yol alan Ramazan Tilki’ye hayatının 

tamamını dolduran ve hayatta bu işi 

yapmak için var olduğunu düşün-

dürten heykel sevdasını ve bu sevda 

peşinde yorulmadan arşınladığı yol-

ları sorduk…

Söyleşi: Nehir Güler

- Ramazan Hocam kendi cümlelerinizle 
kısaca sizi tanıyalım…

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinin bir dağ köyün-
de doğdum. 4 kardeşin en küçükleriyim. Uzun 
süre bir köyde yaşadık sonra şehre geldik. 
Benim o dönemde güzel sanatlarla ilgili bir bil-
gim yoktu ama babam inşaat, dedem de taş 
duvar ustasıydı. Hep üç boyutlu yapıların için-
de olduğum için belki de el becerim bununla 
alakalı gelişti. O dönemlerde güzel sanatlar 
liseleri yaygın değildi. Balıkesir’de böyle bir 
imkân yoktu. Ortaokul sonrasında İstanbul’a 
gitme isteğim oldu ama gerçekleştiremedim. 
Liseyi metal endüstrisiyle alakalı bir bölümde 
bitirdim.

Üniversiteye Turizm Bölümünde başladım. 
Ama içimde hep resimle ilgilenmek olduğu için 
bu bölümü bıraktım tekrar üniversite sınavları-
na hazırlanarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü ka-
zandım.

- Sanırım sizin ilk yöneliminiz ve tercihiniz 
resim sanatı üzerineydi…

Heykel konusunda Türkiye’de özel bir şehirde 
ya da özel insanlarla yaşamıyorsanız, etrafınız-
da bu konuyla ilgilenen birileri de yoksa özel-
likle bundan 20 yıl önce kimsenin aklına ben 
heykel okuyacağım gibi bir fikir gelmezdi. Ama 

o dönemlerde hep ressam olmaktı derdim. 
Ressam Olan Özdemir Yemenicioğlu hocamı 
örnek alırdım hep. Heykel de ikinci tercihimdi, 
onu kazanmış oldum ve akademiyi de birinci-
likle bitirdim.

“Kendimin sadece bu iş için var 
olduğunu düşünüyorum”

Şu an bana sorsanız bin defa daha bu hayata 
gelsem sadece bu işi yapmak isterim ve ken-
dimin sadece bu iş için var olduğunu düşü-
nüyorum. İşimi çok seviyorum ve bu konuda 
çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Sabahları 
uyandığımda hep ‘uf bugün de iş var’ deme-
dim hiç, hep kalktım ve ‘oh iyi ki bugün iş var’ 
dedim.

- Peki OMÜ ile yollarınız hangi tarihlerde 
kesişti?

Akademiden mezun olduktan sonra OMÜ’nün 
benim branşımda elemana ihtiyacı olduğunu 
duydum ve kendimi tanıtan bir dosya gönder-
dim. Beni çağırdılar ve mezuniyetimden 3 ay 
sonra burada çalışmaya başladım. 2003 yılın-
da OMÜ’lü oldum. Aynı zamanda 2003 yılında 
Devlet Resim Heykel Yarışması vardı, orada 
Türkiye birinciliğini kazandım. OMÜ’ye de o 
tarihlerde 23 yıl sonra ilk defa ödül kazandır-
mış oldum. Böylelikle iyi bir başlangıç yapma 
şansını da yakaladım. Sonrasında da birçok 

“İşimi çok 
seviyorum 

ve kendimin 
sadece bu 
iş için var 
olduğunu 

düşünüyorum.”
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sempozyum, sergi ve ödüllerle geçen yılların 
ardından OMÜ’de hâlen doktorama devam 
etmekteyim.

“Bu arada OMÜ’de iki ayrı atölye 
açtım”

Bu arada OMÜ’de 2 ayrı atölye açtım. Bunu 
gururla söylemek istiyorum çünkü kendi adı-
ma burada bir şeyler bırakmanın bana yaşat-
tığı çok güzel bir duygu bu. Şu an binamızın 
içinde seramik atölyesi olarak kullanılan alanı 
okulumuzun da hiç bütçesine dokunmadan 
dışarıdan desteklerle yaptırmıştım. Orayı yak-
laşık 5-6 yıl kullandıktan sonra bundan 3 yıl 
önce Güzel Sanatların Seramik Bölümüne 
devrettik. Sonuçta heykel muhakkak atölyeye 
ihtiyaç duyan bir sanat dalı. Heykel yapımında 
her malzeme kendine uygun alan ister. Onun 
için farklı alanlara ihtiyacımız vardı. Aynı za-
manda atölyenin bitişiğine bir de taş atölyesi 
yaptık ve bu konuda üniversitenin desteğini 
aldık.

- Heykel çalışmalarınızın odağında ne var, 
nasıl bir yol haritası çizdiniz bu konuda 
kendinize?

Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Bu işin 
şöyle yürüdüğüne inanıyorum; kendim çalışır 
ve üretirsem öğrenciye de bir şeyler öğretmem 
mümkün oluyor. Çünkü önce kendim öğren-
mem ve sorunlarla karşılaşmam lazım ki çö-
zümlerini de önce kendim bulayım. Bu yüzden 
heykelde pek çok farklı teknik uygulamaya ça-
lışıyorum ki denenmemiş şeyleri de denemiş 
olayım.

“İşlerimde daha çok kadın formunu 
kullanıyorum”

İşlerimde daha çok kadın formunu kullanıyo-
rum. Geçmişten günümüze kadar milyonlarca 
kadın formu konu olarak kullanıldı. Benim bu 
konuyu seçmemdeki sebep hayatın döngü-
sünde sonsuzluğu sağlayan bir dişi olması. 
Doğanın kendisinde de durum bu. Bunu sa-
dece insan olarak düşünmüyorum. Doğuran 
bir şey var. Bizi dünyaya getiren bir şey var. 
Tohum da böyle. İnsanda da kadın böyle oldu-
ğu için bu sonsuzluğu onunla anlatabileceğimi 
düşündüm. Anadolu’dan günümüze kadar bizi 
etkileyen Kibele figürleri var. Bunun günümüz 
kadınında nerede olduğunu arıyorum aynı za-
manda. Bana göre bu doğurgan kadın Kibele 
hâlâ hayatta. Ama eskisi gibi değil. Bunu gü-
nümüze uyarlayıp onu nasıl anlatabilirimi plas-
tik anlamda sorularla çözmeye çalışıyorum. 
Bunu anlatırken de yapılmamışı, düşünülme-
mişi malzeme, teknik ve kompozisyon olarak 
denemeye çalışıyorum ki öğrendiklerimi de 
öğrencilerime aktarabileyim.

- OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden 
bahsedersek bize nasıl bir profil çizersiniz?

Özellikle eğitim fakültesi anlamında Türkiye’de 
bizim içinde bulundurduğumuz elemanlar, 
atölye imkânları dahilinde öğrencilerimizle 
ilk ikinin içinde olduğumuzu her zaman iddia 
ettim. OMÜ’de çalıştığım için değil başka bir 
kurumda da çalışsam bunu söylerdim. Çün-
kü burada bulunan öğretim elemanları kendi 
alanlarında çok başarılı insanlar. Bunu nereden 

“Heykelde 
pek çok 
farklı teknik 
uygulamaya 
çalışıyorum ki 
denenmemiş 
şeyleri de 
denemiş 
olayım.”

Kurtuluş Savaşı Rölyef (polyester) 2003, ESKİŞEHİR
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anlıyoruz? Bugün yapılmış birçok yarışma-
da, bianelde bizden bir arkadaşımızı görmek 
mümkün. Burada sanatçı tanımının karşılığı 
olabilecek çok arkadaşım var. Sürekli üreten ki-
şiler olduğu için de öğrencilerimizin çok şanslı 
olduğunu düşünüyorum. Tabii ki imkânlarımız 
daha geniş olsa daha da iyi şeyler yaparız ama 
elimizdeki şartlarla bile kullandığımız alanlar, 
mekânlar ve yaptığımız işler son derece üst 
düzey işler. Yurt dışındaki bu branşta eğitim ve-
ren fakülteleri gören biri olarak bunu rahatlıkla 
söyleyebilirim.

- Biraz da öğrencileriz hakkında 
konuşalım, öğrencilerinizden neler 
bekliyorsunuz?

Öğrenci profilimizin iyi olduğunu düşünüyo-
rum. Daha iyisi de olur tabii ki. Biz Karadeniz 
Bölgesi’nde olduğumuz için burayı tercih eden 
öğrenciler genelde yakın bölgelerden geliyor-
lar. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden ge-
len öğrencilerimiz yok. Belki de o bölgedeki 
öğrencilere kendimizi daha doğru tanıtabilsek 
öğrenci yelpazemiz biraz daha renklenir diye 
düşünüyorum.

Son dönem yaptığımız bir uygulamayla baraj 
alım puanını arttırdık. Burada amaç sadece 
yetenekli değil, etrafıyla alakalı olan, bir şeyler 
okuyan ve algısı açık öğrencilere ulaşmak. Bu 
uygulamadan sonra öğrenci profilimiz olumlu 
anlamda değişmeye ve gelişmeye başladı. Sa-
dece okulumuzun ve hocalarımızın iyi olması 
yeterli değil o bölgedeki öğrencileri de okulu-

muza çekebilmek adına daha farklı şeyler de 
sunmamız gerekiyor.

- Öğrencilerimizden bahsetmişken 
onların aileleri tarafından sanatın herhangi 
bir dalını meslek olarak seçmek yerine 
hobi olarak sürdürmesini desteklemelerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabii ki bu yanlış bir yönlendirme. Eğitim bi-
rimleriyle ilgili biriyle konuşursanız eğitimin 
sonradan kazanılabilecek birimleri olarak ma-
tematik, fen, kimyayı söyler size. Ama plastik 
sanatlar ile alakalı öğretileri sonradan öğre-
temezsiniz. Ya da öğrettiklerinizde sınırlı kalır-
sınız. Aslında şu an toplumumuzun en temel 
önceliğinin bu tarz alanlar olması gerekiyor. Bu 
tür alanlarda kendini geliştiren kişiler, bilimde 
de fende de diğer alanlarda da çok daha ileri 
giderler. Ama bizdeki algı çocuk küçük yaş-
larda iken matematik, fen öğrensin, sınavlara 
hazırlansın sınırında kaldığı için ileride elinizde 
dümdüz yaşayan birer robot kalıyor. Bir şekil-
de çarka eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama 
asıl temel ihtiyaç fikir, üretebilen kişiler yetiştir-
mek.

Bugün hayatımızda var olan her şeyin bir ta-
sarım olduğunu bilmemiz gerekiyor. Oturduğu-
nuz koltuk, giydiğiniz kıyafet, bindiğiniz araba 
bunların hepsi bir tasarımdır ve bu tasarımları 
yapacak kişiler de işte bizim kurumlarımızdan 
çıkacak kişilerdir. Çünkü her şeyden önce fikir 
ortaya atmanız gerekir. O yüzden toplumu-
muzda yanlış bir algı olduğunu söyleyebiliriz. 

“Bugün 
hayatımızda 

var olan 
her şeyin 

bir tasarım 
olduğunu 
bilmemiz 

gerekiyor. Bu 
tasarımları 

yapacak kişiler 
de bizden 

yetişecektir.” 

Aşık Dertli Kul Cafer Heykeli (polyester) 2016, SAMSUN
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“Aslında 
sanat bizim 
toplum 
için ihtiyaç 
hiyerarşisinin 
en üstünde”

Çocukların daha küçük yaşlarda daha doğru 
yönlendirilmesi lazım ki daha fazla düşünen 
bireyler olarak üretsinler ve yeni şeyler ortaya 
çıkarsınlar.

- Türkiye’de ve Samsunumuzda heykel 
sanatına bakış açısı nasıl?

Bu soruya bir örnek vereyim: Açtığımız sergiye 
gelip heykele dokunulup kullandığımız mal-
zemenin ne olduğu sorulan bir yerdi eskiden 
Samsun. Şimdi belki biraz daha farklı ama çok 
büyük değişiklikler de yok. Toplumumuz as-
lında bu tarz şeylere hazır ama biz onlara bu 
çalışmaları ve ortamları sunamadığımız için 
Samsunlular heykel sanatına çok uzak. Hatta 
artık ilimizde özel galeri bile yok.

İnsanları heykel sanatıyla buluşturamadığımız 
için onları suçlayamıyorsunuz da. Bu esere 
böyle yorum yapma diyemezsiniz; çünkü bu-
güne kadar böyle bir şeyle karşılaşma şansını 
ona tanımamışsınız. Estetik anlamda kaygı-
lar oluşmadığı için olumsuz bir şey söylemek 
doğru olmaz.

Aslında sanat bizim toplum için ihtiyaç hiyerar-
şisinin en üstünde. Buraya gelene kadar karşı-
lanacak başka ihtiyaçları olduğu için sanat on-
lara uzak. Bir de heykelin şöyle bir ihtiyacı var. 
Heykeli alıp evinize koyduğunuzda heykel için 
bir alan ayırmanız gerekir. Resim ya da diğer iki 
boyutlu şeyler için bu böyle değil. Resmi evini-
zin duvarında istediğiniz yere asabilirsiniz. Ama 
heykele alan ayırmak zorundasınız. Etrafında en 
az yarım daire oluşturabileceğiniz bir alan olma-
lı. Bunun için de büyük ve ferah evlere ihtiyaç 
var. Böyle evleri ve bu evlerde yaşayan bu algıya 
sahip insanları bulmak Türkiye’de hâlâ zor.

Aynı zamanda heykel, satın alınırken paha-
lı bulunan bir sanat eseri. O yüzden halkın 
bunu talep etmesi biraz zor oluyor. Ama son 
dönemlerde, sempozyumlar yapılıp sergiler 
açıldı. Ülkemize daha çok heykel sanatçısı da-
vet ediliyor. Bu konudaki sempozyumları artık 
Başbakanlık destekliyor. Kurumlara karşılıksız 
paralar veriyor ki sempozyumlar gerçekleş-
tirsin, açık hava müzesi oluştursun. Şu anda 
heykel adına güzel şeyler oluyor aslında. Eğer 
bu böyle devam ederse daha da iyi şeyler ola-
caktır.

Nene Hatun (bronz) 2010, ÇANKIRI
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“Üniversitemizde 
uluslararası 

heykel 
sempozyumu 
yapabiliriz ve 

ben bunun her 
türlü yükünü 

de karşılamaya 
hazırım.”

- İsterseniz heykeltıraşı sizin 
cümlelerinizle ve algınızla bir 
tanımlayalım…

Heykeltıraş dediğimiz kişinin her şeyden önce 
bununla alakalı eğitim alması gerektiğine ina-
nıyorum. Heykel yapmak demek sadece kla-
sik heykel yapabilmek değildir. Ahşap ya da 
mermer heykel yapabilmek de değildir bun-
ların hepsini gerçek anlamda sindirmiş kişiler 
olmak gerekir. Tabii ki böyle olunca da heykel-
tıraş sayısının az olduğunu söyleyebiliriz. Biz 
Karadeniz Bölgesi’nde yetişmiş sadece üç ki-
şiyiz. Bana mesleğimi sorduklarında hocayım 
diyorum; hak ettiğimi bilmeme rağmen ken-
dime heykeltıraşım demek de hâlâ zorlanıyo-
rum. Başkalarının çok kolay ben heykeltıraşım 
deyip de bundan kazanç elde etmeleri beni 
açıkçası üzüyor.

- Ülkemizde anıt heykeller çok yaygın. 
Anıt heykelleri sayı ve içerik olarak 
doyurucu buluyor musunuz?

Ben Eskişehir’de anıt heykel işini 4 yıl boyunca 
yapan ve Türkiye’de bu işi ilk olarak başlatanlar-
dan biri olarak bu konuda yaşanan problemleri 
çok iyi biliyorum. Dış mekân heykellerinin ta-
sarlanması ve yerine konmasında yaşanan 
problemler var. Şu anda belediyeler park ve 
bahçelere heykeller koymaya başladılar. Bazen 
de turizm alanlarını tanıtmak adına heykeller 
konmaya başlandı. Ya da bir şehrin girişinde o 
şehri ne simgeliyorsa onun heykeli konuluyor. 
İşte burada belediyelerin ve kurumların bir sa-
nat danışmanıyla çalışmıyor olmasının eksikli-
ği görülüyor. Eğer bu işi hasbelkader yapmış 

yani ucundan tutmuş bir kişi eğer o kurumlarla 
bağlantıdaysa şehrin bütün heykellerini o ya-
pıyor ya da yaptırtıyor. Böyle olunca da şehrin 
içinde bu anlamda yapılan işler problemli ol-
maya başlıyor. Ama bu işi gerçekten uzman 
olan kişi yapsa ve yaptığı işte sorun bile olsa 
şunu diyebilirsiniz; bunu bir heykeltıraş yaptı, 
şu hatası var, düzeltebilir ve düzeltecektir de. 
Ama kurum olarak siz bu işten anlamayan bi-
rine bu heykelleri yaptırdığınızda sizin zaten 
kurum olarak söz hakkınız kalmıyor.

- Heykel sanatını halkla daha yakından 
buluşturmak adına nasıl bir yol izlenebilir?

Halkı heykelle buluşturmak için mutlaka sem-
pozyumlar düzenlememiz lazım. Ama mutla-
ka. Çünkü toplumumuzda bu kadar ihtiyacımız 
varken niye heykel yaptırıyorsunuzun önüne 
geçmenin en doğru yolu bu. Çünkü sempoz-
yumları devlet destekliyor. Bunu yaptığınızda 
toplum sizin yanınızda oluyor, süreci görüyor 
ve yapılan işleri sevmeye başlıyor ve diyor ki 
bu heykeli keşke bizim mahallemize koysalar. 
Bununla birlikte bunu sürekli yaptıkça insanları 
buna alıştırıyorsunuz ve o şehrin estetik algısını 
da çıtasını da yükseltmiş oluyorsunuz.

Üniversitemizde uluslararası heykel sempoz-
yumu yapabiliriz ve bunun için cebimizden 
para bile harcamaya gerek yok. Hoca ve sa-
natçı arkadaşlarımla birlikte ben bunun her 
türlü yükünü de karşılamaya hazırım. Yapılması 
gereken tek şey bununla ilgili dosya hazırla-
mak ki bunu da hazırlarım ve Başbakanlığa 
sunarız.
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“Ressam  
Özdemir  
Yemenicioğlu  
hayatımda 
örnek aldığım 
ilk ve en 
önemli insan.”

Düzenlediğimiz uluslararası sem-
pozyumda en az 7-8 yabancı sa-
natçı olacaktır ve yapılan işlerin en 
küçüğü 3 metredir. Samsun’da çok 
iyi çıkan taş ocakları var. Granitler 
var. Kaldırım taşları olarak kullanı-
lan bu granitlerden nedense kendi 
şehrimizde heykel yapamıyoruz. 
Her yerde olabilecek heykelleri 
şehrimize koymak yerine düzenle-
yeceğimiz sempozyumlara heykel 
sanatçılarını çağıralım, açık hava 
müzesi oluşturalım ve gerçekten 
sanat eseri niteliğini taşıyan işleri 
şehrimize kazandıralım.

“Samsun’un tüm öğrencileri 
ve halkını bu sayede 
uluslararası heykeltıraşlarla 
tanıştırabiliriz”

Böyle olursa zaten toplumun este-
tik kaygısı gelişiyor. Çünkü 20 gün 
süren ve açık havada yapılan sem-
pozyumların amacı heykeli sadece 
yerine konduğunda göstermek de-
ğildir. Halkın o ara süreci sanatçı ile 
birlikte yaşayıp, yaşadığı sorunları 
görüp onu sahiplenmesi ve benim-
semesi için de yapılır. Örnek vere-
lim isterseniz diyelim ki şehrimizde 
yapılacak uluslararası sempozyu-

Hayat Ağacı (mermer) 2016, SAMSUNO
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mumuz onay gördü ve Batıpark’ta yapmaya 
karar verdik. Batıpark’ın bir bölümü heykel  
sanatçısı için ayrılır, küçük barınak şeklinde 
onlara çalışma alanları sağlanır ve davet edilen 
uluslararası heykel sanatçıları sabah 8:00’den 
akşam 5:00’e kadar orada çalışır ve önceden 
maket olarak sunduğu projeyi bu 20 gün için-
de bitirmiş olur.

Siz Samsun’un tüm öğrencilerini ve halkını 
orada periyodik olarak dolaştırabilirsiniz. Bunu 
yaptığınızda onları farklı ülkelerden gelen en 
azından 8-10 tane sanatçıyla tanıştırırsınız. 
Yaptıkları işlerle ve ülkeleriyle tanıştırmış olur-
sunuz. Sonra da onların yaptığı ve bize bıraktığı 
eserlerden açık hava müzesi oluşturursunuz. 
Bunu geleneksel hâle getirip 10 yıl yaptığınızı 
düşünün, en azından 100 tane esere kavuşur-
sunuz. Siz bu eserleri dışarıdan satın almak 
isteseniz her bir esere 70-80 bin lira ödemek 
zorunda kalırsınız. Ama bu tür organizasyon-
larda devlet size bütçe sağladığı için size en 
fazla konaklamayı sağlamak düşer. Zaten artık 
hemen hemen tüm belediyelerin bu tür faali-
yetler için ayırdığı bir bütçesi var.

Şehrimizde olimpiyatlar düzenlenecek ve 
şehrimize pek çok farklı ülkeden insan gele-
cek. Örneğin ben bu noktada Amazon kadı-
nı heykelini görmek istemem. Çünkü heykel 
anlamında kötü bir iş. Yapılabilir bir iş aslında, 
Arslan heykelleri de öyle ama bu şekliyle de-
ğil. Fikir doğru bir fikir, şehir olarak bir şekilde 
kendinizi pazarlamanız lazım. Ama bunu bu işi 
hasbelkader yapan insanlarla değil daha pro-
fesyonel ve kendini geliştirebilecek insanlarla 
yaparsınız.

- Son olarak mesleğinizi yaparken sizde 
derin izler bırakmış ve size kılavuzluk 
etmiş birinin var olup olmadığını merak 
ediyorum?

Ressam Özdemir Yemenicioğlu’nun öğren-
cisiydim ben. Beni üniversiteye o hazırladı. 
Hayatımda örnek aldığım ilk ve en önemli in-
san diyebilirim. Gerçekten denge taşı benim 
hayatımda. Tam anlamıyla işi gibi yaşayan bir 
insan. Aslında öyle olmak gerekiyor. Dünya-
ya bakış açısı, kendi işine bakış açısı, resmini 
yaptığı fırçaya dokunuş biçimi, resmi bittiğinde 
ona bağlamayla şarkılar ve metiyeler düzmesi, 
onu hayatının önemli bir yerine koyması, olay-
lara bakış açısı, yolda ayağının altında karınca 
gördüğünde onu alıp uygun yere bırakması… 
İşte böyle yaşayan insanların yanında sanatı 
öğrenmek gerekiyor.

Bar Sandalyesinde Oturan Kadın (karışık döküm) 

Ressam Özdemir Yemenicioğlu O
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Gençlik İksirini
Tescillettik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 42. yaşını Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’in ev sahipliğinde düzenlenen bir tö-
renle kutladı.

1 Nisan 1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üni-
vesitesinin 42. yıl kutlama etkinlikleri, 31 Mart Cuma 
günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. 
Ardından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
geçildi. AKM’de gerçekleştirilen kutlama törenine; 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali İb-
rahim Şahin, Samsun Milletvekilleri Erhan Usta, Ha-
san Basri Kurt, Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, İl Em-
niyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe kaymakamları, ilçe 
belediye başkanları, rektör yardımcıları, dekanlar, 
siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumu yetkilileri, 
meslek odaları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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İlk fidan Cumhurbaşkanı adına dikildi

Program öncesi, 42. yıl kutlamalarına katılmak 
üzere gelen Bakan Akif Çağatay Kılıç, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ile birlikte, fidan dikimi için 
ayrılan alanı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan adına fidan dikti, can 
suyunu verdi.

“Birlik ve beraberliğin örneğini burada 
görüyorum”

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Samsun’un, Türk milletinin kur-
tuluş mücadelesinin başladığı yer olduğunu 
hatırlatarak, “Bu başlangıcın bize ayrı bir mis-
yon ve sorumluluk kattığının farkındayız. Bu 
nedenle katılımın çokluğuna ve çeşitliliğine 
baktığımda birlik ve beraberliğin çok güzel bir 
örneğini görüyorum. Birlik ve beraberliğin ne 
derece önemli olduğunu 15 Temmuz hadisesi 
bize bir kez daha hatırlattı. Biz o hadiseyi be-
raberliğimizle atlattık. Allah bize gelecekte de 
aynı vatan toprağında bir arada yaşamayı na-
sip etsin.” dedi.

“Bazı alanlarda daha çok ön plana 
çıkmayı planlıyoruz”

Üniversitemizin 42. yılına ulaşmasında ve bü-
yümesinde emeği geçenlere de teşekkür eden 
Rektör Bilgiç, “Biz sahip olduğumuz fiziki bü-
yüklüğü, imkânları, insan potansiyelini ve şehri 
bir avantaj olarak değerlendirerek ülkemize ve 
bölgemize yararlı olmak için çalışacağız. Bun-
dan dolayı her alanda kaliteyi arttırmayı amaç-
larken bazı alanlarda daha fazla ön plana çık-
mayı planlıyoruz.” diye konuştu.

“Üniversitemiz Birleşmiş Milletleri 
andırıyor”

Rektör Prof. Dr. Bilgiç, uluslararasılaşma konu-
sunda Türkiye’nin genel ortalamasının üstünde 
bir rakama ulaştıklarını belirterek, Avustralya 
hariç her kıtadan öğrencinin üniversitemizde 
öğrenim gördüğünü söyledi. Bilgiç, “Toplam 
102 ülkeden gelen öğrenciyle üniversitemiz 
Birleşmiş Milletleri andırıyor. Biz hiçbir ayırım 
yapmadan onlar için en iyisini yapmaya çalı-
şıyoruz. Özellikle rahat etmeleri, yalnızlık çek-
memeleri için bir de merkez kurduk.” ifadelerini 
kullandı.
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“İstişare toplantıları ilk meyvesini 
verdi”

Üniversitenin, şehrin ve bölgenin gelişmesi 
için üniversite-şehir, üniversite-sanayici iş birli-
ğini güçlendirecek adımlar attıklarını kaydeden 
Rektör Bilgiç, “Bu amaçla Valimizin de katıldı-
ğı istişare toplantıları yaptık. Bu toplantılar ilk 
meyvesini verdi.” dedi.

Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark ile ilgili 
yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren 
Rektör Prof Dr. Sait Bilgiç, bu oluşumların 
akademisyenlerin ürettiği bilgiyi, sanayici ile 
buluşturması açısından çok önemli olduğunu 
söyledi.

“Plaket yerine fidan sertifikası 
uygulamasına geçtik”

Yeşiliyle, sosyal iklimiyle, rahat ulaşımıyla güzel 
bir üniversite oluşturmak istediklerini belirten 
Prof. Dr. Bilgiç, bu amaçla yaptıkları öncü çalış-
malardan da söz ederek, “Yapılanmaya uygun 
olmayan yerleri ağaçlandırmak için plaket ye-
rine fidan sertifikası uygulamasına geçtik. Fa-
külte yöneticilerine bu uygulamayı tekrar tek-
rar hatırlatmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Hep birlikte üniversiteyi ileri bir düzeye taşımak 
amacıyla var gücüyle çalıştıklarını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Üniversitemizin 
sizlerle birlikte nice yıllar varlığını sürdürmesini 
diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Raylı Sistem üniversite-şehir 
yakınlaşması sonucu ortaya çıktı”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz da 42. yıl kutlamasına katılmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniver-
site genç insan dinamiğiyle şehri, sosyal yapıyı 
değiştiren ve dönüştüren itici bir güç oldu. İleri-
de daha çok mesafe alacağına yürekten inanı-
yorum. Özellikle Rektör Sait Bilgiç’in üniversi-
teyle şehri yakınlaştırması bu ümidimi daha da 
arttırdı. Üniversiteye çıkacak raylı sistem, daha 
çok onun ısrarlarının sonucudur.” dedi.

“Bize düşen el ele verip çok yol 
katetmek”

Samsun Valisi İbrahim Şahin de üniversite ve 
kent dinamiklerinin beraber çalışması gerek-
tiğine vurgu yaparak, “Beraber neler yapılabi-
lir, ne projeler üretilebilir bunları düşünmeliyiz. 
Bize düşen el ele verip çok yol katetmek.” ifa-
delerini kullandı. Akademisyenlere, akademik 
çalışmalarında çıtayı yükseltmek tavsiyesinde 
bulunan Vali Şahin, valilik olarak her türlü des-
teğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Kılıç; “Türkiye ile birlikte 
üniversite de gelişti”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da 
Türkiye ile birlikte üniversitenin de çok yol ka-
tettiğini belirterek, “En önemli unsur, şehir ve 
üniversitenin bir olduğu ve beraber yaşayarak 
ilerleyebileceğinin farkında olmamız. Ticari, 
ekonomik, sosyal alanlarda karşılıklı destekle 
gelişme sağlanabilir.” dedi.

Rektör olarak atanmasının akabinde Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ile konuştuğu ilk konunun üniversi-
tenin yapısı ile ilgili olduğunu kaydeden Bakan 
Akif Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“OMÜ şu anki yapısıyla taşıdığı tarihî misyo-
nunu yansıtmıyor. Şehrin tüm sorumlularıyla 
el ele fiziki imkânlarını ve yapısını üniversiteye 
yakışır hâle getirmeye mecburuz. Özellikle öğ-
rencilerimiz başta olmak üzere el ele verip üni-
versitemizin fiziki güzelleştirmesini sağlamalı, 
çehresini hep birlikte değiştirmeliyiz. Bu konu-
da hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız.”

OMÜ’nün havacılık, uzay gibi gelecek için 
önemli olan bölümlerini geliştirmesi gerekti-
ğinin altını çizen Bakan Kılıç, “Farklılıklarınızı 
zenginlik olarak kabul edip OMÜ’lü olma nok-
tasında birleşip, üniversitenizi ileriye taşıyarak 
kendi kimliğinizi oluşturmalısınız. Allah nice yıl 
dönümlerinde bir arada olmayı nasip etsin.” 
diye konuştu.

“Üniversite-
şehir, 
üniversite-
sanayici 
iş birliğini 
güçlendirecek 
adımlar atıldı.”
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Akademik Teşvikte 100 Puan Alanlar 
Ödüllendirildi

Protokol konuşmalarının ardından Rektör Prof. 
Sait Bilgiç, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç’a fidan sertifikası ile öğretim üyemiz 
Yrd. Doç. Tamer Aslan’a ait bir tablo hediye etti. 
Bakan Kılıç ise akademik teşvikten 100 tam 
puan alan öğretim üyeleri ve araştırma görevli-
lerini fidan sertifikalarıyla ödüllendirdi.

42. Yıl Mini Konseri

42. Yıl Kutlama Töreni müzik dinletisi ile de-
vam etti. OMÜ Devlet Konservatuarının sa-
natçı akademisyenleri, Devlet Opera ve Balesi 
misafir keman sanatçısı ve Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk Müzi-
ği Topluluğu’nun performanslarını sergilediği 
mini konser, üniversitenin 42. yıl kuruluş yıl dö-
nümüne renk kattı.

Klasik müzik dinletisinde piyanoda Olga Hasa-
noğlu, gitarda Fatih Akbulut, vurmalı çalgılarda 
Özgü Bulut, flütte Seyhan Bulut, neyde Emre 
Pınarbaşı, kemanda misafir sanatçı Ols Cinxo 
ile kemençe ve kabak kemanede Atakan Kara-
deniz görev aldı.

Doç. Dr. Yakup Alper Varış yönetimindeki Türk 
Halk Müziği Topluluğu ise “Çanakkale tür-
küsü”, “Çarşamba’yı sel aldı”, “Evlerinde bir 

ipekten halı”, “Değme felek” gibi ezgileri ses-
lendirdi. Topluluk, konserini “Türkiyem” türküsü 
ile bitirirken davetliler de Türk bayraklarıyla sa-
natçılara eşlik etti.

Mesleki Eğitime Destek için Araba 
Bağışlandı

Konser sonrası “Mesleki Eğitime Destek 
Programı” kapsamında TOFAŞ Türk Otomobil 
Fabrikası A.Ş. tarafından eğitim amacıyla kul-
lanılmak üzere bir otomobil bağışlandı. Bakan 
Akif Çağatay Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
otomobili, TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray 
Karacan ile Birmot Samsun Şube Müdürü’nün 
elinden teslim aldı.

Törenin sonunda Bakan Kılıç ve Rektör Bilgiç 
kampüs alanındaki sahaları ziyaret ederken 
Bakan Kılıç, gerekli altyapı desteğinin sözünü 
verdi.

42. Yıl Karma Sergisi

OMÜ yerleşkesindeki etkinliklerin ardından, 
Güzel Sanatlar Kampüsü’ne geçildi. Burada 
“42. Yıl Karma Sergisi”ni Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı 
ile açtı.

Serginin gezilmesinin ardından 42. yıl kutlama-
ları sona erdi.

Bakan Kılıç: 
“Üniversitenin 

fiziki yapısını
üniversiteye 
yakışır hâle 

getirmeliyiz.”
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Özel Haber

Hacker Kampa  
Ev Sahipliği Yaptık

Haber ve Fotoğraf: Halit Güleryüz ve Melih Liman

Siber güvenlikle ilgili farkındalığı, bilgi ve tecrübeyi artırmak amacıyla düzenlenen 
“Hacker Camp 2017”, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda toplandı. 
22-23 Nisan’da gerçekleşen kampta ‘beyaz şapkalı hackerlar’ olarak bilinen ‘siber 
güvenlik uzmanlığı’ konusunda eğitim verildi.

‘‘Hacker Camp 2017 ‘‘ Çarşamba Ticaret Borsası’nın desteğiyle Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Hacker Camp 2017” eğitim 
etkinliğine farklı branşlardan yaklaşık 380 kişi katıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen “Hacker Camp”ta 
iki gün boyunca ‘Kablosuz Ağlar Güvenliği ‘, ‘Web Uygulamaları Güvenliği’, ‘Sızma 
Testi Uygulamaları’, ‘Linux Sistem Yönetimi’, ‘Herkes için Python’ konularında 
hem siber saldırı hem de siber savunma alanında yapılan çalışmalar, uygulamalı 
olarak gösterildi.
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Bilişim 
suçlarına  

karşı 
alınabilecek 

önlemler 
uygulamalı 
olarka ele 

alındı

Altunay “Siber dünyadaki 
gelişmeleri ele aldık”

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yükse-
kokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan 
Can Altunay, eğitimlerde siber dünyada 
yaşanan güncel olaylar ve iş imkânları 
üzerinde durduklarını, öğrencilerin gelece-
ği, piyasada karşılaşılan zorlukları bire bir 
okulda görmesini, ufuklarının genişleme-
sini amaçladıklarını söyledi. Altunay deva-
mında; “‘Web Güvenliği’ başlığında web 
sitelerinin temel işleyişi, bu alanda en çok 
karşılaşılan güvenlik zafiyetleri ve bunlara 
karşı alınabilecek güvenlik önlemleri, siber 
suçlar gibi konuları ele aldık.” dedi.

Uzmanlardan siber güvenlik eğitimi

Kampta “Linux Sistem Yönetimi” başlığı 
altında Linux sistemlerinin yapısı, kullanım 
alanları ve nedenlerini Ağ Güvenliği Uzma-
nı Deniz Parlak katılımcılara anlattı. Ayrıca 
Uzak bağlantıların yapılabilmesi ve güven-
liği gibi konular da eğitimler arasındaydı.

“Herkes için Python” eğitiminin asıl ama-
cının, her kesimden insanların Python dili-
nin gücünü keşfetmelerine yardımcı olmak 
olduğunu ifade eden Blackbox Siber Mü-
cadele Takımının üyesi Anıl Baran Yelken, 
Python ile sızma testi geliştirme araçlarının 
tasarımını hedeflediklerini söyledi. Yelken 
bunun yanı sıra, ‘Python’ da printten baş-
layıp modüller ve sınıf yapısına kadar iler-
ledikten sonra sızma testi araçlarının nasıl 
gelişeceği üzerine çalışmalar yaptıklarını 
belirtti.

Korsanlara karşı nasıl önlem 
alınır?

Ağ güvenliği uzmanı Kürşat Oğuzhan 
Akıncı, iki gün süren eğitimde ‘beyaz şap-
kalı hackerlar’ olarak bilinen siber güven-
lik elemanlarının, bilişim suçları işleyen 
kötü niyetli bilgisayar korsanlarının teknik 
ve yöntemlerini bildiklerine işiaret ederek, 
bunlara karşı önlem alma ve saldırıları or-
tadan kaldırma konusunda eğitim verildi-
ğini ifade etti.

Deniz Parlak

Yavuz Gökhan Özdemir

Kürşat Oğuz Akıncı

Anıl Boran Yelken
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İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Merkezi (ADİM) törenle 
açıldı.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde bulunan mer-
kez binanın açılış törenine; Vali İbrahim Şahin, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreter Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı, fakülte dekanları, meslek yüksekoku-
lu müdürleri, iş adamları ve öğrenciler katıldı.

Merkezin açılış töreninde kurdeleyi Vali İbrahim Şa-
hin, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve İlahiyat Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran beraber kesti. 
Heyet daha sonra derslikleri gezdi ve öğrencilerle 
sohbet etti.

“İlahiyat fakülteleri arasında bir ilk”

Açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Metin Yılmaz, “Arapça Dil Merke-
zi kurulması açısından Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri 
arasında bir ilki gerçekleştirdik. Yurt dışından özel 
olarak sınavla seçilip getirilen, yabancılara Arapça 
öğretimi konusunda uzman 12 Arap öğretim üyesi 
ve 20’şer kişilik 12 adet akıllı sınıfta Arapça dil eğitimi 
faaliyetlerine başladık.” dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, “Arapçayı, İslami ilimlerin temel kay-
naklarını rahat bir şekilde okuyup anlayacak seviye-
de öğrenmiş ve mevcut gelişmelere paralel olarak 
çevre ülkeleriyle iş birliğine açık, etkili bir Arapça ko-
nuşma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaç-
lamaktayız. Aynı zamanda üniversite öğrencileri dı-
şında halka açık Arapça öğretim hizmeti sunmayı da 
planlıyoruz.” diye konuştu.

“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır”

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran 
da “Merkezimizin açılışı bizim için tarihî bir gün. Yir-

minci yüzyılın önemli filozoflarından Wittgenstein’ın 
dediği gibi ‘Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır’ ve 
bizim dünyamızı genişletmemiz gerekiyor. Merkezi-
miz bu amaca hizmet edecektir.” dedi.

Rektör Bilgiç “Valim ve ben merkezin ilk 
öğrencilerinden olacağız”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konuşmasında Arap-
çanın önemini vurgulayarak, “Bu güzel merkezimiz 
inşallah İlahiyat Fakültemize hem yetiştirdiği öğren-
ciler hem de akademik kadro itibariyle çok büyük 
bir destek oluşturacak. Biz Samsun’da da bu dili 
öğrenme ihtiyacı olan vatandaşlarımıza imkânımız 
ölçüsünde kapı açacağız. Valim ve ben merkezin ilk 
öğrencilerinden olacağız İnşallah biz de küçük bir 
sınıf oluşturup, kısıtlı da olsa vakit ayırarak Arapça 
öğrenmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali İbrahim Şahin de ADİM’in açılışını yürekten kut-
ladığını ifade ederek, “Burada müstakil bir Arapça 
kampüsü oluştuğunu görünce çok mutlu oldum. 
Rektörümüzü bu güzel çaba için yürekten kutluyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Arapça Dil Merkezi Açıldı
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünde 
“Çanakkale Savaşı ve Coğrafyanın Rolü” konulu pa-
nel düzenlendi.

OMÜ Tarih Topluluğu ve Coğrafya Topluluğu tarafın-
dan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen panele; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bekir Batı, Dekan Yardımcısı M. Çağatay Tufan, 
OMÜ Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Muham-
med Koçak, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 
Genel Başkan Vekili İzzet Altuntaş, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ve Ta-
rih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedim İpek’in panelist 
olarak yer aldığı panel, selamlama konuşmaları ve 
şiirlerin okunmasının ardından başladı.

“Hiçbir savaş tesadüfen kazanılmaz”

Prof. Dr. Ali Uzun konuşmasında, Çanakkale savaş 
alanının coğrafi yapısı, savaş hazırlıkları, savaş sı-
rasında gelişen durumlar ve savaşın sonuçları üze-
rinde durdu. Prof. Dr. Uzun, Boğaz’ın Anadolu ve 
Rumeli Yakaları’nın savaştaki durumunu görsellerle 
anlattı. Savaşta sadece savaş hazırlıklarının değil 
moral hazırlıklarının da yapıldığını ifade eden Prof. 
Dr. Uzun, “Hiçbir savaşın tesadüfen, hazırlanılma-
dan kazanıldığına inanmam.” dedi.

“Savaş nüfusu tahrip etmiştir”

Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedim İpek de Ça-
nakkale Savaşı’nın genel nüfusa etkisinden bahset-
ti ve o dönem için bölgenin nüfus yapısı hakkında 
bilgi verdi. Prof. Dr. İpek, “18,5 milyon nüfuslu Os-
manlının 2 milyon 855 bin kişisi askere alınmıştır. 
Savaş boyunca askere alınan nüfusun en az 500 
bini salgın hastalıklara yakalanmıştır. Savaşa bak-
tığımız zaman 200 bine yakın askerimiz esir düş-

müştür. Yani savaşın, nüfusu bir hayli tahrip ettiği 
söylenebilir. Bunun için Türk anıtlarına bakmamız 
yeterlidir.” diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut 
ise savaşın nasıl planlandığını ana başlıklarla anlatır-
ken savaşın maddi ihtiyaçlardan nasıl beslendiğinin 
altını çizdi.

102’nci Yıl Dönümünde Çanakkale 
Savaşı Konuşuldu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göz-
lemevi Sorumlusu Selami Kalkan, 
yaklaşık 2 bin yıl önce astronomlar 
tarafından bulunan “armillary küre” 
modeli güneş saatini yaparak gözle-
mevi bahçesine yerleştirdi.

Güneş saatiyle ilgili bilgi veren Kalkan, 
“Bu kürenin yaklaşık M.Ö. 200 yılında 
Yunanlı matematikçi, coğrafyacı ve 
astronom Eratosthenes tarafından 
bulunduğu ifade edilmektedir.” dedi. 
Kalkan, “Tam tasarlanmış bir armillary 
küre ile gökyüzündeki bir gök cisminin, 
yeryüzündeki bir gözlemciye göre ko-
numu hesaplanabilmektedir. OMÜ Gözlemevi’nde 
de armillary küre modeli göz önüne alınarak, bir 
güneş saati oluşturulmuştur. Bu küre sayesinde 
güneşli havalarda kürenin merkezinde bulunan ku-

tup yıldızına yönlendirilmiş çubuğun gölgesi, o anki 
saati göstermektedir. Basit yöntemlerle yapılan bu 
güneş saatinin geliştirilerek daha farklı malzemelerle 
yapılması planlanmaktadır.” diye konuştu.

İki Bin Yıl Önce Bulundu 

Çevre Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir 
düzenlenen öğrenci kurultaylarının yedincisi, Çevre 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi sekretaryası or-
ganizasyonunda ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yaklaşık 14 ilinden 100’ün üzerinde çev-
re mühendisliği bölümü öğrencilerinin Samsun’da 
ağırlandığı “Çevre Mühendisliği 7. Öğrenci Kurul-
tayı”, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
toplandı.

Öğrenci Kurultayına; Mühendislik Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Birol Elevli, Çevre ve Şehircilik İl Müdür 
Yardımcısı Tevfik Akçay, Çevre Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Baran Bozoğlu, TMMOB (Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği) İl Koordinasyon 
Başkanı Adnan Korkmaz, İnşaat Mühendisleri Odası 
Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, Mimarlar Oda-
sı Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Çevre 
Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Özcan 
Çoluk, OMÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, akademisyenler, davetliler 
ile yurdun dört bir yanından öğrenciler katıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını gerçekleştirilen Çevre 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Öğrenci Ko-
misyonu Başkanı Uğur Tayfun Kaplan, 5 ay süren ön 
hazırlık ve 25 kişilik bir ekiple düzenledikleri kurul-
tayda; çevre mühendisliğini ve sorunlarını bilimsel 
veriler ve doğru kaynaklar kullanarak yaklaşık 10 

ana başlık, atölye çalışmaları ve poster sunumlarıyla 
tartışacaklarını söyledi.

OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Bahtiyar Öztürk çevre mühendisliği eğitiminin gide-
rek çeşitlendiğine dikkat çekerek, bu alandaki istih-
dam sorunu bağlamında devletten bu sektördeki 
problemlere çözüm bulmasını beklediklerini ifade 
etti.

Son sözü alan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Birol Elevli ise 13 bin yıl önce yerleşik hayata ge-
çen insanoğlunun sonrasında sürekli olarak bulun-
duğu ortamı ve doğayı kirlettiğini kaydederek çevre 
mühendislerine bu çerçevede önemli roller düştü-
ğünü vurguladı. Ev sahibi olarak gurur duydukları bu 
kurultaydan bu sorunların çözümü doğrultusunda 
faydalı ve özgün sonuçlar çıkacağını ümit ettiklerini 
söyledi. 

Çevre Mühendisliği 7. Öğrenci 
Kurultayı OMÜ’de Toplandı
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Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünün öncülü-
ğünde organize edilen “Dalga ve Parçacık Tipi Rad-
yasyon Etkileşmelerinin Monte Carlo Uygulamaları 
(DPAR 2017) Kış Okulu” Çalıştayı, farklı üniversiteler-
den katılımcıları OMÜ’de bir araya getirdi.

25-27 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan çalıştayın 
açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, 
Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı ve Fizik Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Gümüş ve akademis-
yenler katıldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri (OMÜBAP), TÜBİTAK ve 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından de 
desteklenen etkinlikte yurt içinden yaklaşık 40 aka-
demisyen ve araştırmacı yer aldı.

“Çok sayıda müracaat aldık”

Çalıştayın açılış konuşması yapan Prof. Dr. Hasan 
Gümüş, çok sayıda müracaatın olmasının Kış Oku-
lunun düzenlenmesinin isabetli bir karar olduğunu 
gösterdiğini belirterek “Genç araştırmacılar bu etkin-
lik dolayısıyla tanışacaklar, birbirleriyle iletişim ve et-

kileşim içerisinde olup birbirlerine destek olacaklar.” 
ifadelerini kullandı.

“Temel bilimler farkında olmadığımız bir hazine”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise “Bu et-
kinliği değerli Hocamız bizlerle paylaştığında müthiş 
heyecanlandım. Çünkü bir tarım ekonomisti olarak 
risk analizi ve matematik modelleme üzerinde çalı-
şırken Monte Carlo simülasyonunu kullanıyorum. Te-
mel bilimler farkında olmadığımız bir hazine. Bugün 
kullandığımız her teknolojinin arka planında çok yo-
ğun bir temel ve uygulamalı araştırma ile nihayetinde 
bugün sürekli ağzımıza dolanmış olan AR-GE (Araş-
tırma Geliştirme) var.” değerlendirmesinde bulundu.

Teorik ve uygulamalı bir şekilde yürütülen çalıştayda; 
katılımcılar hızlandırılmış atom altı parçacıklar ile X 
ve gama ışınlarının madde içerisinde yaptıkları temel 
etkileşmeleri simüle edebilen Monte Carlo kodlarının 
genel çalışma prensiplerini öğrendi. Bunun yanı sıra 
Kış Okulunda parçacık etkileşimleri, Monte Carlo 
Metodu ve programlama dili olarak verilen C# eğiti-
minin bilimsel altyapının kurulmasına katkıda bulun-
ması bekleniyor.

Fizikçilerden Kış Okulu

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, 
Mumbai Üniversitesi - IES College Mimarlık Fakül-
tesinin misafiri oldu.

Prof. Dr. Dekan Oktay, 4 Mart’ta Mumbai’deki tarihî 
Hint kentlerinin gelecekteki gelişimine ışık tutmak 
amacıyla gerçekleştirilen “3. Mimarlar, Planlamacı-
lar, Eğitimciler ve Paydaşlar Konferansı - Hindistan 
Mimarlığına Katkılar” adlı etkinlikte davetli konuşma-
cı olarak yer aldı.

Konferansta Prof. Dr. Oktay, “Bütüncül bir Pers-
pektiften Kent Kimliği” başlıklı konuşmasında hızlı 

kentleşme ve küreselleşmenin kentleri ve kimlikleri-
ni nasıl etkilediğini örneklerle ortaya koydu. Oktay, 
konferansın ardından düzenlenen panelde de ko-
nuştu.

Hindistan’da Tarihî Kentlerinin 
Gelişimine Katkı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türk Tıbbi Onkoloji 
Derneği ve Samsun Meme Derneği iş birliğinde 
gerçekleşen Karadeniz 4. Meme Kongresi Shera-
ton Otel’de yapıldı.

Kongrenin açılışına Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yusuf Ziya Yılmaz, kongre eş başkanı OMÜ Tıp 
Fakültesinden Prof. Dr. İdris Yücel ve Prof. Dr. Ne-
cati Özen ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden konu-
nun uzmanı doktorlar katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İd-
ris Yücel “Meme kanseri ülkemizde çok önemli 
bir sağlık sorunu. Bilindiği üzere kadınlarda en 
çok görülen kanser türü. Pek çok tıp disiplini bu 
hastalığa müdahale etmek durumunda. Meme 
kanseri ile ilgilenen bütün disiplinleri bir araya ge-
tirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak bizim asıl 
amacımız.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 
ise konuşmasında tıp biliminin insan hayatındaki 
vazgeçilmez yerini vurgulayarak, “Siz değerli bilim 

insanlarımızın, doktorlarımızın yaptığı iş, hayatın 
tam ortasında hem de en önündedir. Biliyoruz ki 
sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Siz doktor-
ların yaptığı işin önemini anlatmama gerek yok. 
Rabbim bilim dünyasını ve sizleri muvaffak etsin. 
Bilim dünyası bu malum hastalıkla ilgili mücadele-
de çok önemli gelişmeler gösterdi ve gösterecek.” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan konferansta 
ilk olarak söz alan Prof. Dr. Hilal Ünal, “Williams 
S. Halsted – Bir Büyük Dehanın Yaşam Öyküsü” 
başlığı altında katılımcılarla tıp dışı bir sunum pay-
laştı. Amerikan cerrahlarının eğitimi ile ilgili kural-
ları koyan, çok sayıda cerrah yetiştiren ve meme 
cerrahisinin temellerini atan kişi olarak bilinen 
Halsted’in hayatı katılımcıların ilgisini çekti.

Konferans boyunca”Türkiye’de Meme Kanseri, 
Genetik Testler ve Genetik Danışmanlık, Risk De-
ğerlendirmesi ve Yönetimi, Endokrin Tedavisinde 
Son Durum, Görüntüleme Algoritmaları” başlıklı 
sunumlar yapıldı.

Karadeniz 4. Meme Kongresi
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İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, 18 
Nisan Dünya Miras Günü kutlamaları kapsamında 
tarihî çevre koruma bilincini güçlendirme amaçlı, 
OMÜ Öğrenci Konseyi ile Mimar ve Mühendisler 
Grubu Samsun Şubesinin desteğiyle düzenlenen 
“Tarihî Çevre Koruma Eğitimi ve Uygulamaları” ko-
nulu seminerin konuğu oldu.

Güzel Sanatlar Kampüsünde düzenlenen seminerin 
açılış konuşmasını Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin 
Oğul yaptı. Sonrasında konuşan Samsun Rölöve ve 
Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, bugünkü etkinliğin bir 
anlamda medeniyetimize ve bu medeniyete katkıda 
bulunanlara saygı nitelediği taşıdığını belirtti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay ise 
serginin temel amacını; kültür varlıklarının korunma-
sı konusunda farkındalık yaratmak, toplum bilinci-
nin oluşturulması ve arttırılmasına katkı sağlamak 
olduğuna işaret etti. Dekan Oktay, 18 Nisan Dünya 
Miras Günü’nü izleyen haftada böyle bir seminerin 
düzenlemesinin son derece anlamlı olduğunu da 
vurgulayarak koruma alanında Türkiye’nin akla gelen 
ilk isimlerinden Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ı konuk 
etmekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

“Geçmiş, günümüz ve gelecek ilişkisi sürekli 
olmalı”

Türkiye’de kültür mirasının korunmasına yıllarını 
vermiş Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ise “Bugün bu-
rada sizlere hitap etmekten dolayı çok mutluyum. 
Samsun çok sevdiğim bir şehir ve birçok anım var. 
Burada eğitim alan öğrencilerimize kültür varlıkla-
rına farklı bir gözle bakmalarını sağlayabilirsem ne 
mutlu.” diyerek başladığı konuşmasında mimarlık 
eğitiminde çevrenin çok önemli bir yer tuttuğunu ve 
beraberinde insani ve sosyal değerlerin bu sürecin 
diğer unsurları olduğunu belirtti.

“Çağdaş Mimarlık”, “Kültür Varlıklarının Anlamı ve 
Günümüz Dünyasındaki Yansımaları”, “Geleneksel 
ve Çağdaş İlişkisi”, “Tarihî Çevrede Yeni Tasarım” 
gibi seminer başlıklarıyla sunumunu zenginleştiren 
Prof. Dr. Ahunbay, mimarlığın önemine değinerek 
“Mimarlık, yapıldığı dönemin ifadesidir ve gelişimi 
süreklidir. Mimarlıkta geçmiş, günümüz ve gelecek 
ilişkisi sürekli olmalı ve bir bütün olarak ele alınma-
lıdır.” dedi.

Prof. Dr. Ahunbay konuşmasında değişen ve dönü-
şen çevreyi anlatırken “Tarihî yapı ve çevrelerin ka-
rakterleri korunmalı, değişen kültürel, sosyal ve eko-
nomik çevreye uyum sağlamalıdır. Örneğin İstanbul 
tarihî yarımadasının silüeti, yaşanan hummalı yapı-
laşmadan dolayı giderek bozuluyor ve bu tabloyu 
üzüntüyle izlemekteyiz. Bu anlamda kentsel planla-
mada tarihî bölgeler ve dokular gözetilip korunmalı. 
Çağdaş mimarlıkta günümüz teknik ve malzemeleri 
kullanılıyor ancak bu yapılar kütle, ölçek, ritim ve gö-
rünüşüyle çevreye uyumlu olmalı. Dolayısıyla tarihî 
ve kültürel çevrenin özgünlüğünü kaybetmemesi 
için duyarlı olmalı ve bu konuda farkındalık yaratma-
lıyız.” şeklinde konuştu.

Sunumun ardından Prof. Dr. Zeynep Ahunbay öğ-
rencilerden gelen soruları yanıtladı.

Tarihî ve Kültürel Miras Tartışıldı
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Mimarlık Fakültesinde yürütülen Mimari Tasarım V 
(MIM 302) stüdyosu kapsamında, Samsun’nun eski 
kent merkezinde, Buğday Pazarı olarak bilinen ve 
pek çok fiziksel ve sosyal sorunun gözlendiği alan-
da “Yaşam Boyu Eğitim Merkezi”nin kurulması plan-
lanıyor.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay’ın 
koordine ettiği ve John Lewis, Pınar Erol, Hüseyin 
Özbulut, Semih İğci, Arş. Gör. Hilal Parlak Arslan 
ile Arş. Gör. Muammer Yaman tarafından yürütülen 
proje çalışması için yapılan kapsamlı araştırma-in-
celeme gezisi sonunda, hem projeye uygun hem de 
Samsun kent merkezine en fazla katkıyı yapabilecek 
bir potansiyele sahip Buğday Pazarı bölgesi, öğren-
cilerle birlikte kapsamlı bir şekilde analiz edildi.

“Nitelikli kent için önce kentlilik bilinci 
geliştirilmeli”

Prof. Dr. Derya Oktay projenin “Öğrenmek için hiç-
bir zaman erken ya da geç değil!” ilkesi gözetilerek 
programlandığını kaydetti. Oktay, kent vatandaşla-
rının toplumun temel aktörleri olarak güçlenmesine 
katkıda bulunacak bir eğitim ortamının ve buna hiz-

met edecek konaklama ünitelerinin tasarlanmasıyla 
gece gündüz canlı ve güvenli bir çevre oluşmasının 
hedeflendiğini söyledi.

Prof. Dr. Oktay, projenin kentlilik bilincinin gelişimine 
katkıda bulunacağı ve benzeri projelerin kent yöne-
timinde bulunanlar tarafından dikkate alınması ge-
rektiğini ifade etti.

Mimarlardan Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğ-
retim üyesi Doç Dr. Murat Kurt, Psikoloji Bölümü 
öğrencilerine “Nöropsikoloji ve Nöropsikolojide Ka-
riyer Fırsatları” konulu seminer verdi. Fen Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’ndaki seminere bölüm 
öğrencileri katıldı.

Seminerinde genel olarak nöropsikolojinin uygula-
ma alanları ve avantajları hakkında bilgi 
veren Kurt, diğer inceleme tekniklerinde 
bulguların en basite indirgenmiş şekilde 
ortaya konmasına rağmen nöropsikolojik 
testler sayesinde bulgu ve verilerin süreç 
hakkında daha çok bilgi verir nitelikte ol-
duğuna vurgu yaptı.

Nöropsikolojinin birçok kişinin hak mah-
rumiyetini engelleyebilecek bir dalının da 
adli nöropsikoloji olduğuna dikkat çeken 
Doç. Dr. Murat Kurt sözlerine şöyle de-
vam etti: ’’Örneğin yaşlı bir kişinin malla-
rına el koymak için çocukları, akıl sağlığı 
yerinde değil iddiasıyla dava açabiliyor ve 
söz konusu yaşlı kişi hastaneye gönderi-

lip basit testler uygulanarak onun geleceğine yönelik 
kararlar alınıyor. Ancak daha kapsamlı bir nöropsi-
kolojik değerlendirme yapılarak bu kişilerin hayatını 
kurtarabilir ya da en azından bu konuda karar vere-
cek olan insanlara sağlıklı veriler sunabiliriz. Dolayı-
sıyla bu etkenler göz önüne alındığında nöropsikoloji 
ve diğer uygulama alanları, önü çok açık ve gelecek 
vadeden bölümler olarak karşımıza çıkıyor.”

Nöropsikolojide Gelecek Var
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü ile Sağlık Uygulama 
Araştırma Merkez Müdürlüğü Diyet Bölü-
münün iş birliğinde “Nütrisyonda Güncel 
Konular” adlı sempozyum düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma 
farklı üniversitelerden çok sayıda akade-
misyen, diyetisyen ve öğrenci katıldı.

“Beslenme klinik tedavi bütünlüğü içinde 
düşünülmeli”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Uzman 
Diyatisyen Güzin Tümer, “Günümüzde, kronik has-
talıklarda medikal tedavinin yanında beslenme teda-
visi, iyileşmenin sağlanmasında hayati bir rol almak-
tadır. Hastaya tedavi sürecinde sunulacak olan söz 
konusu beslenme tedavisi, beslenme yetersizliğini 
önlemede ya da yetersizliğin derecesini hafifletme-
de yardımcı olduğu gibi komplikasyon oluşumunu 
da azaltacaktır. Bu konudaki farkındalığı yaratmak 
ve beslenmenin klinik tedavi bütünlüğü içinde dü-
şünülmesi gerektiği fikrini oluşturmak amacıyla bu 
sempozyumu düzenledik.” dedi.

“Profesyonellik emek ister”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ner-
min Kılıç “Profesyonel bir mesleğin üyeleri bilimsel-
leşmek, mesleği ile ilgili gelişmeleri yakından izle-
mek zorundadır. Lisansüstü ve mezuniyet sonrası 
eğitimlerin, kursların, konferansların ve çalıştayların 
yanı sıra sempozyum ve kongreler mesleki, sosyal 
ve bireysel gelişimde önemli rol oynamaktadır. Mes-
leki gelişmelerden ve yeni teknolojilerden, bunların 
hastalara uygulanış biçimlerinden, yapılan araştır-
maların mesleğe olan katkılarından yararlanmada 
bu toplantılar büyük önem taşımaktadır. Böyle bi-
limsel ortamlar, sizleri güçlendirecek, meslek bilinci-
nizi ve sorumluluk duygunuzu artıracaktır.” şeklinde 
konuştu.

Nütrisyonda Güncel Konular 
Sempozyumu

Avrupa Birliği Tarım ve Gıda Etiği (TAR-
GET) Projesi kapsamında gerçekleşti-
rilen eğitim çalışması sona ererken ve 
katılımcılara sertifikaları verildi.

OMTEL Otel’de gerçekleşen eğitime 
üniversitemizden akademisyenler, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
çalışanları, tarım ve gıda ile ilgili mes-
lek kuruluşları ve özel sektör çalışan-
ları katıldı.

Proje kapsamındaki eğitimi, TARGET 
Proje Koordinatörü Ankara Üniversitesi eski Rektörü 
Prof. Dr. Cemal Taluğ ve Ankara Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Yasemin Yalım verdi.

Katılımcıların tarım ve gıda etiği konularında kendi 
vaka çalışmalarını da sundukları eğitim, sertifika tö-
reni ile sona erdi.

TARGET Projesi Sona Erdi
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23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkin-
likleri kapsamında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘’Milli Egemenlik’’ 
konulu panel düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen panelde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dur-
sun Ali Akbulut, Doç. Dr. Önder Duman ve Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Aydın ise konuşmacı olarak yer aldı.

Merkez Başkanı Prof. Dr. Rıza Karagöz’ün 
açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte söz 
alan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aydın, geçmiş 
toplumlardaki egemenlik kavramının öne-
minden bahsederek “Cumhuriyet idareleri 
20. yüzyılda meydana geldi ve Cumhuriyet 
fikri ilk olarak Mondros’ta Atatürk ile ortaya 
çıktı, daha önce böyle bir fikir yoktu’’ dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve 
özelliği üzerine konuşan Prof. Dr. Dursun 
Akbulut ise meclisin olmadığı yerde ulusal 
egemenlikten, ulusal egemenliğin olmadı-
ğı yerde de anayasal düzenden bahset-
menin mümkün olmayacağını söyledi.

23 Nisan 1920’den Nisan 1923’e kadar geçen süreyi 
ele alan Doç. Dr. Önder Duman da dönemin önem-
li isimlerinin hatıralarında Meclisteki mebus sayıları 
farklı olsa da kesin sayının Meclis Esame Defteri’ne 
göre 337 olduğunu ifade etti. Duman, dönemin illere 
göre mebus dağılımı ve meclis kaynakları gibi konu-
larda da katılımcıları bilgilendirdi.

Millî Egemenlik Paneli 

Mimarlık Fakültesinde, “Samsun için Kentsel 
Planlama ve Tasarım” temalı bir öğrenci çalıştayı 
gerçekleştirildi.

Çalıştaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bö-
lümünden 51 son sınıf öğrencisi ve 8 öğretim 
elemanı, OMÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölü-
münden 25 son sınıf ve 9 üçüncü yıl öğrencisi ile 
öğretim elemanları katıldı.

Çalıştayda, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, 2016-2017 
akademik yılında çalışma alanı olarak belirle-
nen Samsun’un “Kent yapısı, eko-denge finans 
modelleri, bölgesel gelişim, kırdan kente ulaşan 
omurga, ulaşım analizi, sanayi yapısı, doğal ve 
çevresel faktörler, tarihi bölgeler, kıyı özelliği, sağ-
lık sektörü, sanayi-üniversite iş birliği, tarihi ve 
doğal koruma alanları ve turizm sektörüne ilişkin 
analizlerini ve planlama çalışmalarını” sundular. 
Farklı grupların proje önerilerinin olumlu ve geliş-
tirilebilir yönleriyle değerlendirildiği çalıştay, bilgi-
lendirici ve düşündürücü bir tartışma platformu 
oluşturdu.

OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Ok-
tay, fakülte vizyonunun bir parçası olan disiplinlera-
rası yaklaşımlar doğrultusunda bu etkinliğin, gelece-
ğin mimarları ve şehir plancılarının birlikte çalışmayı 
öğrenmelerinde bir adım olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Oktay, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bö-
lüm Başkanı ve stüdyo koordinatörü Prof. Dr. Ça-
ğatay Keskinok, Doç. Dr. Emine Y. Şenbil, Doç. Dr. 
Osman Balaban ve araştırma görevlilerinden olu-
şan ekibe iş birlikçi yaklaşımları için teşekkür etti. 
ODTÜ’lü ekip de bu iş birliğinden duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi.

OMÜ-ODTÜ Samsun Öğrenci 
Çalıştayı BaşarıylaTamamlandı
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Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir’in da-
vetlisi olarak Ziraat Fakültesindeki 9 bölümde oku-
yan yaklaşık 250 Ziraat Mühendisi adayı ile buluşan 
Samsun Valisi İbrahim Şahin “Tarımsal Girişimcilik” 
konusundaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Vali Şahin, “Çok iyi bir üniversitede ve çok iyi bir fa-
kültede eğitim-öğretim görmekte olduğunuzu asla 
göz ardı etmeyin” diyerek başladığı konuşmasında; 
gelecekte gıda üzerine çok ciddi güç kavgaları ola-
cağını belirterek, kaliteli tarımsal üretimde dinamik, 
bilgili, girişken ve yeni fikirler üreten genç ziraat mü-
hendislerine daha çok ihtiyaç olacağını söyledi.

“Ziraat Fakültesi lokomotif fakültelerden biri”

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin lokomotif fakültele-
rinden biri olan Ziraat Fakültesinin Bafra ve Çarşam-
ba Ovaları’nın ortasında olmasının da ayrıca önemli 
olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, bu iki ovanın ta-
rımsal potansiyelinin de tam olarak kullanılmadığına, 
yeni ziraat mühendislerinin daha çok çalışarak, bir 
araya gelerek yeni tarımsal alanlarda atılım yapmala-
rının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Şahin, enerji 
alanındaki gücün ardından dünyada gıda alanında 

güç savaşlarının olacağını ifade ederek kaliteli, do-
ğaya dost ve sürdürülebilir tarımsal üretimde genç 
ziraat mühendislerinin katkısının çok daha fazla ol-
ması gerektiğini kaydetti.

Tarım ile uğraşan bir aile bireyi olarak tarımı çok 
daha fazla önemsediğine de dikkat çeken Samsun 
Valisi Şahin, “Bölgemizde dünyanın ikinci en büyük 
kivi bahçesinin olmasından, yeni ve modern tekno-
lojilerle donatılmış sebze seralarının kurulmasından 
çok mutlu olduğumu söylemeliyim ve Ziraat Fakül-
tesinde bulunmaktan çok keyif aldığını belirtmeli-
yim.” dedi.

Vali Şahin’den Tarımsal
Girişimcilik Dersi

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM-Türkiye 
Society of Reproductive Medicine) Samsun Bölge 
Toplantısı Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapıldı.

Toplantıya; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan 
Dağdemir, TSRM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki 
Işık, TSRM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Berfu 
Demir, Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi 
Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven ve uzmanlar ka-
tıldı.

OMÜ Tüp Bebek Merkezi’nin TSRM ile birlikte orga-
nize ettiği toplantıyı ayrıca Rize, Trabzon, Giresun, 
Ordu, Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum’dan katılan 
kadın doğum uzmanları, akademisyenler ve doktor-
lar takip etti.

Türkiyenin en büyük infertilite grubu

Türkiye’nin en büyük infertilite grubu olan TSRM eki-
biyle gün boyu geçmişten günümüze infertiliteye (kı-

sırlık) dair tüm konuların değerlendirildiği toplantıda 
TSRM başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık ve ekibinin 
yanı sıra OMÜ Tüp Bebek Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. 
Davut Güven ve ekibi ile birçok akademisyen, inferti-
lite konusunda güncel gelişmeleri konuştu.

Etkinlikte yer alan çevre illerdeki kadın doğum uz-
manları Samsun Bölge Toplantısı’nın çok aydınlatıcı 
olduğunu, bu konudaki gelişmeleri etraflı bir biçimde 
izleme ve değerlendirme şansına sahip olduklarını 
dile getirdi.

TSRM Bölge Toplantısı
Samsun’da Yapıldı



Etkinlikler    Akademik
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

N
is

an
 2

01
7

S
ay

ı 6
8

62

Türkiye’de su konusunun önde gelen isimlerden biri 
olan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 
Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen ‘Suya Ba-
kış’ konferansında konuştu.

Prof. Dr. Yusuf Demir Türkiye’nin içme suyu ve tarım-
sal su potansiyeli ile hidroelektrik enerji ihtiyacını öne 
çıkararak “Ülkemizin içme suyu ihtiyacının planlan-
masının yanı sıra hidroelektrik enerji ihtiyacının aza-
lan yağışlara göre alternatif enerji üretim sistemlerine 
kaydırılması ve tarımsal su kullanımının da kuraklığın 
gereklerine uygun hâle getirilmesi gerekmektedir.” 
dedi.

“Günde ortalama 10 bardak su içmeliyiz”

Suyun insan yaşamı için önemine değinen Demir, 
“İnsan vücudunda bütün temel yaşam fonksiyonları 
su ile gerçekleşmektedir. Bir insanın her gün orta-
lama 1,5 - 2 litre su tüketmesi gerekir. Bir yetişkin 
günde yaklaşık 10 bardak su kaybeder. Dolayısıyla 
günde ortalama 10 bardak su içmelidir. İnsan vücu-
du makineye benzer. Su, bu makinenin dişlilerinin 
dönmesini sağlayan maddedir. Günde sekiz bardak 
su içerseniz, daha verimli çalışırsınız, cildiniz tazele-
nir, gözünüzün ihtiyacı olan su karşılanır, kan değer-
lerinizi düzenler, kaslarınızı korur, enerjinizi yükseltir, 
solunum yollarını destekler, reaksiyonları hızlandırır, 
eklemleri güçlendirir.” şeklinde konuştu.

Su içme alışkanlığı

Su içme alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini belir-
ten Demir şöyle devam etti: “Her sabah iş yerinize 
geldiğinizde su içmeyi alışkanlık hâline getirin. 
Masanızın üzerinde temiz ve tercihen cam bir şi-

şede su bulundurun. Çay ve kahve diüretik içe-
ceklerdir. Yani vücuttan su atımına sebep olurlar. 
Çay/kahve kupanıza bir defasında çay, diğerinde 
su koyarak içiniz. Böylece çay/kahve tüketiminiz 
yarıya inecek ve su tüketiminiz de artacaktır. ‘Su 
içmeyi unutma’ şeklinde notlar aldığınız post-it 
kağıtları monitörünüze, arabanızın camına yapış-
tırabilir, cüzdanınızın içine koyabilirsiniz. Her ak-
şam iş yerinizden ayrılırken su içmeyi alışkanlık 
hâline getirin. Her sabah kalktığınızda ilk işiniz su 
içmek olsun. Her gece yatmadan önce mutlaka 
bir bardak su için. Çantanızda minik bir şişe su 
bulunması oldukça faydalı olacaktır. Arabanızda 
her ihtimale karşı en az 1 şişe içme suyu bulun-
durun. İş yerinde sigara molası yerine su molası 
verin.”

“Tarım da 19 milyar metreküp su boşa 
harcanıyor”

Türkiye’deki su tüketimine değinen Demir, “Ülke-
mizde 45 milyar metreküp su kontrol altındadır. 
Bu kaynağın 33 milyar metreküp her yıl tarım 
sektörüne tahsis edilmektedir. Tarımda ortalama 
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sulama randımanı yüzde 43’tür. Diğer bir deyiş-
le her yıl tarım sektöründe 19 milyar metreküpü 
su boşa harcanmaktadır. Buna göre tarımda israf 
edilen su kaynağı neredeyse evsel ve endüstriyel 
kullanımın iki katı kadardır.” dedi.

Küresel iklim değişiminin tahribatı

Sulak alanların yaklaşık yarısının son 100 yılda 
yok olduğunu söyleyen Demir şöyle konuştu: 
“Dünyada tatlı su balıklarının yüzde 20’si kay-
boldu. Ormanların yarısı tüketildi. Ağaç türlerinin 
yüzde 9’u yok olma risk altında. Balık alanlarının 
yüzde 70’i aşırı avlanmaya maruz. Son 50 yılda 
tarım alanlarının üçte ikisi erozyonla verimsizleşti. 
Orman alanlarının üçte biri tarım alanına dönüş-
tü.” dedi.

“Tarımsal ve hidrolojik kuraklık yaşıyoruz”

Prof. Dr. Demir olası kuraklığın detaylarını “Eli-
mizdeki veriler Türkiye’nin 2007-2008’den sonra 
2013-2014 döneminde de ciddi bir meteorolojik 
kuraklık yaşadığını göstermektedir. Son dönem-
de yaşamakta olduğumuz kuraklık kış yağışlarının 
önemli ölçüde azalmasıyla meteorolojik kuraklık-
tan tarımsal ve hidrolojik kuraklığa dönüştüğünün 
açık bir göstergesidir. Yakın gelecekte iklim deği-
şikliği ile birlikte bu kuraklıkların uzun dönemler-
de tekrarlanan bir doğa olayı olmaktan çıkarak 
gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmesi 
beklenmektedir. Dolayısıyla, ülkemizin içme suyu 
ihtiyacını planlamanın yanı sıra hidroelektrik ener-
ji ihtiyacını azalan yağışlara göre alternatif enerji 
üretim sistemlerine kaydırması ve tarımsal su 
kullanımını da kuraklığın gereklerine uygun hale 
getirmesi gerekmektedir.” sözleriyle anlattı.

“Su yasası çıkarılmalı”

Dekan Demir konferansının devamında alınacak 
tedbirlere dair şu sözlere yer verdi: “Su yasası-
nın çıkarılması, yeşil enerji üretimine yönelinme-
si, düşük maliyetli damla sulama sistemleri gibi 
basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, 
tarımda sulama oranının yüzde 10-15 civarında 
iyileştirlmesiyle 2025 yılına kadar kentsel ve sa-
nayi su ihtiyacını karşılayıcı önlemlerin alınması, 
kentlerin su şebekelerindeki yüzde 25-50’lik ka-
çak ve kayıpların önlenmesi, yer altı sularının bi-
linçli, tekniğine uygun kullanılması ve korunması, 
kaynak sularımızın korunması ve yok olmasının 
önüne geçilmesi, beslenme alışkanlıklarının ola-
bildiğince bitkisel besin lehine yönlendirilmesi; 10 
gram protein için buğday 135 litre, sığır eti bin litre 
su ister. Su hasadı çalışmalarına önem verilmesi, 
sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi gibi 
saydığım bütün önlemler, felaket senaryolarının 
önüne geçebilir.”

“Su tasarrufu”

Su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunan Prof. 
Dr. Yusuf Demir sözlerini şöyle tamamladı: “Tarım 
teknolojisinde az su tüketen sulama yöntemleriyle 
damla sulama ve püskürtme gibi basınçlı sulama 
gibi yöntemlerin geliştirilmesi, sanayi sektöründe 
az su kullanan üretim teknolojisi geliştirilmesi, 
geri kazanımlı su yöntemlerinden yararlanma, ev 
idaresinde musluklara, duş başlıklarına havalı ek 
gereçler takılması, tuvalet rezervuarlarının hacim-
lerini 9 litreye kadar küçülten teknolojinin kullanıl-
masıyla yüzde 50-60 su tasarrufu sağlanabilece-
ği hesaplanmıştır.”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğ-
rencisi Stajyer Doktor Burçin Köroğlu, 14 Mart Tıp 
Bayramı vesilesiyle bir günlüğüne dekanlık koltuğu-
na oturdu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, 
“Fakültemiz öğrenci merkezli, daha doğrusu öğre-
nen merkezli eğitim veren fakültelerden birisi. Bu 
tür programlarımızın yapılandırılmasında öğrenci 
paydaşlarımızın katkısı büyüktür. Bu yıl 14 Mart Tıp 
Haftası kutlamaları çerçevesinde öğrencilerimizden 
Stajyer Doktor Burçin Köroğlu’na 14 Mart Günü de-
kanlık koltuğunu teslim ederek bu günü kutlamak 
istedik.” dedi.

“Hekime şiddetin olmadığı 
yarınlar dilerim”

Tıp Fakültesi Dekanlık maka-
mına oturan Burçin Köroğlu 
teşekkür ederek dekan olarak 
yapacaklarını anlattı. Tıp Fakül-
tesi öğrencilerinin son adımı 
olan intörnlük döneminin zor 
bir dönem olduğuna dikkat 
çeken Köroğlu, “İntörnler bu 
süreçte gelecek kaygısı, uz-
manlık sınavı endişesi, dok-
torluk sorumluluğu ve yoğun 
çalışma stresi altında ezil-
mektedir. Zaten yeteri kadar 
yıpranan intörnlerimiz için biz 
dekanlık olarak üzerimize dü-
şeni yapmalıyız. Daha sağlık-

lı ve sorunsuz bir çalışma ortamı için intörnlerimiz 
istekleri doğrultusunda kendi çalışma arkadaşlarını 
belirleyebilirler. Bu sayede yapılan işlerin kalitesinin 
de artacağına eminim. Bu konuda diğer sağlık çalı-
şanları arkadaşlarımıza da büyük görev düşüyor. İş 
birliği ve uyum içerisinde herkesin görev ve sorum-
luluklarını bildiği bir ortam oluşturmalıyız. Herkese, 
hekime şiddetin olmadığı, sağlık çalışanlarının hak 
ettiği değeri gördüğü yarınlar dilerim.”

Devir teslim töreninde Dekan Yardımcıları Doç. Dr. 
İ. Levent Güngör ve Prof. Dr. Özcan Yılmaz da hazır 
bulundu.

Tıp Bayramı’nda İntörn Doktor
Dekan Koltuğunda
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Türkiye’de tıp alanında çalışanların hizmet sorunla-
rının tartışıldığı ve bilime katkılarının ödüllendirildiği 
bir anma ve kutlama günü olan 14 Mart Tıp Bayra-
mı, OMÜ Tıp Fakültesi ve Samsun Tabip Odası’nın iş 
birliği ile düzenlenen program kapsamında kutlandı.

14 Mart Tıp Bayramı’nın 191. yıl etkinlikleri Cumhuri-
yet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılma-
sıyla başladı ve Tıp Fakültesi Mavi Salon’da devam 
etti.

Kutlamaya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Erişkin 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yılmaz ve Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Levent Güngör, Samsun Tabip 
Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, dekanlar, öğretim 
üyeleri, emekli öğretim üyeleri, asistanlar, öğrenciler 
ile Tıp Fakültesi personeli katıldı.

İlk olarak söz alan Tabip Odası Başkanı Dr. Murat 
Erkan, genel olarak Türkiye’deki sağlık ortamı ve he-
kimlerin durumları ve bunlarla ilgili problemleri ele 
aldığı değerlendirmesinde, Tabip Odası olarak bu 
yıl kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı’nın sağlık alanında 
yeni bir başlangıcın adımı olmasını temenni ettik-
lerini belirtti. Dr. Erkan, ayrıca Samsun’da saldırıda 
hayatını kaybeden Dr. Aynur Dağdemir ve Dr. Kamil 
Furtun’u da anarak her şeye rağmen hekimlerin zor-
luklara göğüs gererek yaptıkları işin hakkını vermeye 
devam ettiklerini sözlerine ekledi.

“Bu meşaleyi daha ileri götüreceğiniz 
ümidindeyim”

Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak Türkiye’de sağlık 
ve tıpta yaşanan gelişim ve dönüşüme dair örnek-
ler verdiği konuşmasında “Bu meşaleyi daha da ileri 

götüreceğiniz ümidiyle hepinizin 191. Tıp Bayramı’nı 
canıgönülden kutluyorum.” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yılmaz da Tıp 
Bayramı’nda sorunların yanı sıra tıbbi uygulamaların 
katettiği mesafenin de konuşulması gerektiği üzerin-
de durarak ileriye dönük çalışma arzusu ve konsant-
rasyon için bunları dile getirmenin elzem olduğunu 
belirtti.

“Rol model olabilecek hekimlere ihtiyacımız 
var”

Rektör Prof. Dr. Bilgiç ise günümüzde tıpta önemli 
mesafeler katedildiğini ifade ederek şunları söyle-
di: “Bugün de yaşadığımız sorunları daha objektif 
ve daha gerçekçi bir biçimde değerlendirebilmek 
ve bu problemlere çözüm yolları üretebilmek için 
geçmişe dair tecrübe ve izlenimlerimizi doğru tah-
lil edebilmeliyiz. Sorunları kendi dışımızda arama 
alışkanlığından vazgeçmemiz ve sıkıntıların aşılması 
noktasında nitelikli somut adımlar atabilmeliyiz. Bu 
tür girişimlerin olmadığı bir atmosferde âdeta sorun 
yumağı içinde kalırız.”

Sağlıkta yaşanan şiddete de değinen Rektör Bilgiç, 
stres ve gerginlikleri körükleyecek, büyütecek yakla-
şımlardan kesinlikle kaçınılması uyarısında buluna-
rak, “Bu çerçevede rol model olabilecek hekimlere 
ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde önümüzü görebilir, 
arzuladığımız hedeflere ulaşabiliriz.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında meslek hayatında 40., 50. 
ve 60. yılını dolduran hekimlere, plaketleri Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ve diğer akademisyenler tarafın-
dan verildi. 

14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
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Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mü-
hendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ulvi Şeker, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Andaç’ın davet-
lisi olarak geldiği Yeşilyurt Demir Çelik Meslek 
Yüksekokulunda, “Kamu-Üniversite-Sanayi İş 
Birliğinin Önemi ve Proje Hazırlama” konulu bir 
sunum gerçekleştirdi.

2011 ile 2014 yılları arasında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığında bakan yardımcılığı ya-
pan ve bu dönemde kamu-üniversite-sanayi 
iş birliklerini güçlendirmek amacıyla 26 kalkın-
ma bölgesinde yapılan toplantılarda aktif görev 
alan Prof. Dr. Ulvi Şeker’in yaptığı sunuma çok 
sayıda sanayici, ilgili kamu kurum temsilcileri ve 
akademisyenler katıldı.

“Samsun önemli bir potansiyele sahip”

Prof. Dr. Ulvi konuşmasında kamu-üniversite 
ve sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak 
başladı. Şeker, kamu-üniversite ve sanayi iş 
birliği açısından Samsun’un önemli bir potan-
siyele sahip olduğunu ifade etti.

“Araştırma faaliyetleri çok önemli”

Üniversitelerin temel görevinin insan kaynağı ye-
tiştirmeye odaklı eğitim vermek olduğunu belirten 
Prof. Dr. Şeker, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra araştır-
ma faaliyetlerine de ağırlık verilmesi gerektiğini vur-
gulayarak, “Bu faaliyetler, üniversitelerin daha fazla 
patent alabilmelerini sağlayarak ticarileşen patent-
lerle üniversite gelirlerinin artmasına sebep olacak-
tır. Bu durum, üniversite-sanayi iş birliğinin artma-
sına da ayrıca katkıda bulunacaktır.” diye konuştu.

“İş birliğine müsait 75 bin şirket ve 50 bin 
akademisyen var”

Üniversite ve sanayi iş birliğinde hem üniversitenin 
hem de sanayinin elde edeceği kazançları madde-
ler halinde açıklayan Prof. Dr. Ulvi Şeker, iş birliği-
ne müsait 75 bin şirket ve 50 bin akademisyenle 
Türkiye’nin bu konuda büyük bir potansiyele sahip 
olduğunun altını çizdi.

Üniversite-Sanayi İş Birliği
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Samsun Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında im-
zalanan protokol gereği, Samsun Maarif Hareketi 
içerisinde İlkadım Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Tüm 
Dillerde Size Merhaba Projesi”nin açılış ve tanıtım 
programı renkli anlara sahne oldu.

İlkadım ilçesindeki 23 Nisan Ortaokulunda gerçek-
leştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ve-
dat Ceyhan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf 
Demir, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabada-
yı, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Rıdvan Kızılkaya, öğretim üyeleri, millî eğitim çalı-
şanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program 
öncesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve 
beraberindekileri öğrenciler okulda çiçeklerle kar-
şıladı.

“Tüm Dillerde Sizlere Merhaba Projesi”; İlkadım il-
çesinde faaliyet gösteren ortaokullardaki öğrenci-
lere yönelik olarak OMÜ’de eğitim gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ola-
rak kendi ülkelerinin farklı özelliklerini sergilemesi 
yoluyla kültürlerarası etkileşim sağlamayı ve öğren-
cilerin yaşantılarına farklı bakış açıları kazandırmayı 
amaçlıyor.

“OMÜ’nün çok büyük ilgi ve desteğini gördük”

Program öncesi söz alan İlkadım İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Davut Numanoğlu öğrencilerin geleceğe 
daha iyi hazırlanması adına böyle bir projeyi ha-
yata geçirdiklerini söyledi. Müdür Numanoğlu, ha-
zırladıkları projelerde OMÜ’nün çok büyük ilgi ve 
desteklerini gördüklerini vurgulayarak devamında 
şunları kaydetti: “Özellikle fikir olarak bu projeyi or-
taya atan OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı Hocamızı anmak istiyorum. Projenin 
fikir babası kendileriydi. Sağ olsunlar bizlere Sayın 
Rektörümüzün desteğiyle bu imkânı sağladılar. 
Toplamda 5 coğrafi bölgeden onlarca öğrenciyle 
bir araya gelme fırsatı yakaladık. Kültür kaynaşma-

sını sağlayacak bu güzel ve anlamlı projenin orta-
ya çıkmasında fikri, katkısı ve emeği olan herkese 
teşekkür ediyor, projenin hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.”

“Lütfen iletişimi ihmal etmeyin”

Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan “Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ama 
inanın bizden gördüğünüz ilgi ve alaka sizin bize 
yansıttığınız güzel enerjidir. Onun için de bizler her 
zaman sizlerle birlikte olacağız. Bunun için de söz 
veriyoruz. Sizin bulunduğunuz sıralarda ben de bu-
lundum. Hayatım boyunca bana başarıyı getiren 
tek bir şey vardı; o da iletişim, lütfen siz de iletişim-
de kalın ve iletişimi ihmal etmeyin. Bu vesileyle bu 
projenin çok başarılı olacağına inanıyorum. Eme-
ği geçenlere de yürekten teşekkür ediyorum. Sağ 
olun, var olun, iyi ki varsınız.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Azerbaycanlı öğrenci 
Haydar Ahmedov Azerbaycan tarihi, coğrafyası ve 
bu coğrafyada tarih boyunca kurulan devletler hak-
kında bir sunumda bulundu. Bir başka Azeri öğren-
ci Rövşen Kasımzade de Türkiye’de bulunduğu süre 
zarfında iletişim kurarken yaşadığı komik anları ve 
hatıraları katılımcılarla paylaştı. Azerbaycan edebi-
yatı, müziği, millî bayramları ve dansları hakkındaki 
sunumla devam eden programda Azeri öğrenciler, 
ulusal dans örneklerinden oluşan koreografi ile öğ-
renci ve katılımlara keyifli anlar yaşattılar.

Türkmenistanlı öğrencilerin geleneksel saz ve 
danslarıyla sergiledikleri performans ve okuduk-
ları Türkçe şiir de izleyicilerden büyük alkış alırken 
projenin 23 Nisan Ortaokulundaki açılış ve tanıtım 
programı, gösterilerde yer alan öğrencilere katılım 
sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Tüm Dillerde Sizlere Merhaba Projesi, Türkî Cum-
huriyetler, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkan grup-
larından öğrencilerin katılımıyla İlkadım ilçesindeki 
farklı okullarda devam edecek.

Tüm Dillerde Merhaba 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde “Yabancılara 
Türkçe Öğreticiliği” kursunu başarıyla tamamla-
yan 82 eğitmen dünyanın dörtbir yanında yaban-
cılara Türkçe dersi verecek.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından açılan “Ya-
bancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Töreni” Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Bir aylık (100 saatlik) kursun ardından Türkçe 
öğreticisi olmaya hak kazanan 82 kursiyere serti-
fikaları, düzenlenen törenle verildi.

Törene; Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı, OMÜ-Türkçe Müdürü Doç. Dr. Yakup 
Poyraz, merkezin kurucu müdürü Doç. Dr. Bekir 
Şişman, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler 
katıldı.

“Dünyadaki Türkçe ihtiyacını karşılamak için bu 
projeyi yaptık”

Dünya ülkelerinde gittikçe artan Türkçe ihtiyacına 
karşılamak amacıyla böyle bir 
program düzenlediklerini vur-
gulayan OMÜ-Türkçe Müdürü 
Doç. Dr. Yakup Poyraz, “Yaban-
cılara Türkçe öğretecek eğiti-
cilerin eğitildiği bu programda 
başarılı olan 82 kursiyerin heye-
canına birlikte ortak olacağız.” 
dedi.

“En fazla misafir öğrenciyi 
ağırlayan üniversite olacağız”

Türkiye’de en fazla uluslararası 
öğrenciyi bünyesinde bulundu-

ran üniversite olma yolunda hızla yürüdüklerinin 
altını çizen Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı, “Misafir öğrenci sayımızı toplam öğrenci 
sayımıza oranladığımızda Türkiye’de ilk 5 içinde-
yiz.” Türkiye ortalaması 2.80’lerde, biz 4.13’teyiz. 
Biz en fazla misafir öğrenciyi ağırlayan üniversite 
olacağız. Göreve geldiğimizde ilk olatak, misafir 
öğrenciler için yeni bir fiziksel mekân oluşturduk. 
Daha sonra 120 yataklı, 2 bloklu ve sadece misa-
fir öğrencilere tahsis edilebilecek bir yurt açtık. 4 
yıldızlı otel konforunda oldu. Aynı zamanda Eği-
tim Fakültesi yakınında bulunan 180 yataklı yur-
du da erkek misafir öğrencilere tesis ettik. Türkçe 
öğretirken kendi kültürümüzü ve değerlerimizi de 
öğretmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler 
Türkçe şiir, şarkı ve halk oyunları gösterisinde bu-
lunarak törene anlam kattılar.

Eğlenceli programların ardından sertifika almaya 
hak kazanan 82 eğitimciye sertifikaları verildi.

Yabancılara Türkçe Öğretenlere 
Sertifika Verdik



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
N

is
an

 2
01

7
S

ay
ı 6

8

69

Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde 
ve Agricolture é Vita Associazione (İtalya), Çuku-
rova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores de Granada (ASA-
JA, İspanya), Ente Nazionale per la Meccanizzazi-
one Agricola (Enama, İtalya) olmak üzere üç farklı 
ülke konsorsiyumu ile toplam 6 kurum ve kuruluş 
ortaklığıyla yürütülen “Bitki Koruma Makinelerinin 
İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yöneti-
mi” (Integrated Management of Pesticides and Li-
able Exposure with Machinery Executing, IMPLE-
MENT) projesi açılış toplantısı Ziraat Fakültesi Prof. 
Dr. Fahrettin Tosun Salonu’nda gerçekleşti.

“Başlıca hedef kitle çiftçiler”
Açılış toplantısının ilk konuşmasını yapan proje 
yürütücüsü Doç. Dr. Benal Öztekin, projenin AB 

Erasmus+ Mesleki Eğitim Ana Eylem 2 Yeni-
lik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklık Pro-
jesi olduğunu ifade etti. Projenin amacından 
bahseden Öztekin, ana amacın bitki koruma 
maksadıyla kullanılan makinelerin ve ürünle-
rin tarımda çalışanlar açısından güvenli olarak 
kullanılmasına katkıda bulunmak olduğunu 
söyledi.

Projenin İtalya, İspanya, Türkiye ortaklığında 
hayata geçtiğine vurgu yapan Doç. Dr. Öz-
tekin, hedef kitlenin ise başta çiftçiler olmak 

üzere aile bireyleri, mevsimlik işçiler ve eğiticiler ol-
duğunu belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir de 
projenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, bu 
projenin Türkiye’de Erasmus+’dan destek gören 25 
projeden biri olduğuna dikkat çekti.

“Çıtayı her geçen gün yükselteceğiz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise bu tür 
ulusal ve uluslararası projelerle OMÜ’nün her ge-
çen gün çıtayı daha da yükselteceğini ve böylelikle 
de belirlenen hedefler doğrultusunda yoluna de-
vam edeceğini vurguladı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yusuf Demir’in verdiği “Tarımda Girişimci-
lik” dersinin konuğu Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu. Yılmaz, öğrencilere 
“İnsanlar ve İletişim” konulu sunum yaptı.

Üniversitenin Samsun ile bütünleşmesine katkı 
sağlaması amacıyla gerçekleştirilen sunuma; Ge-
nel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sahip olunan bilgi birikiminin aktarılması açısından 
akademisyenliği oldukça önemsediğini ifade eden 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz, “Bugün sizinle iletişim hakkında konuşaca-
ğız. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki anlataca-
ğım her şey kendi hayatımda tecrübe ettiğim ve bu 
tecrübelerimi birileriyle paylaşmam gerekli dediğim 
konulardan oluşuyor.” dedi.

“Başarıya giden yolda en önemli şey iletişim 
sermayesidir”

İletişimi, insanın hayatında en çok ihtiyaç duyduğu 
şeylerden biri olarak tanımlayan Yusuf Ziya Yılmaz, 
“Başarıya giden yolda en çok ne gerekiyor diye 
sorarsanız ‘iletişim sermayesi’ derim. Çünkü öz 
sermayeden, paradan ziyade insanı başarıya gö-
türdüğüne inandığım, en çok ihtiyaç duyduğum, en 
çok faydasını gördüğüm, dünyanın en önemli ser-
mayesi iletişim sermayesidir. Lütfen siz de tüm kal-
biniz ve samimiyetinizle iletişimi doğru kullanmasını 
öğrenin.” diye konuştu.

OMÜ Projelerle Adından Söz Ettiriyor

Başkan Yılmaz’dan Ziraatçılara 
İletişim Dersi
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TÜYAP tarafından düzenlenen geçtiğimiz yıla oranla 
yüzde 26,5 artış göstererek 139 bin 544 kitapseve-
rin ziyaret ettiği “Karadeniz 3. Kitap Fuarı”nda önce-
ki yıllarda olduğu gibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
de yerini aldı. 21-26 Şubat 
2017 tarihleri arasında açık 
kalan fuarda OMÜ, süreli ya-
yınları, öğretim elemanlarının 
kitapları, öğrenci toplulukla-
rının dergi ve gazetelerinden 
oluşan zengin içeriğiyle ki-
tapseverlerle buluştu.

Rektör Bilgiç: “En önemli 
bilgi kaynağı kitap”

Protokol konuşmalarıyla başlayan fuar açılış töre-
ninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türki-
ye’deki kitap okuma oranının arttırılması gerektiğini 
belirterek, “Fuar, kitap fuarı olduğu için çok önemli. 
Türkiye olarak kitap basımında geçen yıla oranla 

gösterdiğimiz artış ümit verici. Çünkü nüfusumuza 
göre bu sayı düşük. Dünya bilgi üzerine gelişip yol 
alırken Türkiye’nin bundan geri kalması düşünüle-
mez. Bizim en önemli bilgi kaynağımız da kitaptır. 

Kitap genel olarak hayatı ve 
gerçekleri öğretir. Biz üniver-
site olarak kitabın ne kadar 
önemli olduğunu biliyoruz. 
Kişi başına düşen okunan 
kitap sayısı açısından Türkiye 
olarak iyi yerlerde değiliz. Bu 
gibi fuarların kitap okumaya 
fayda sağlayacağını umuyo-
rum.” dedi.

Bölgenin kültürel yaşamına 
önemli katkıları olacağına inanılan Karadeniz Kitap 
Fuarı’na OMÜ’nün yanı sıra 210 yayınevi ve sivil top-
lum kuruluşu katıldı. Fuar süresince panel, söyleşi, 
atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 
kültür etkinliği düzenlendi.

Karadeniz 3. Kitap Fuarı’na Katıldık
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ta-
rafından “Keman – Piyano Resitali” düzenlendi.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’ndaki 
resitalde, kemanda Yrd. Doç. Sonat Coşkuner, piya-
no da ise Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçı-
sı Özgün Coşkuner sahne aldı. Resitali çok sayıda 
müziksever izledi.

Yetenekleri ve birbirleriyle olan uyumlarıyla dikkat 
çeken iki müzisyen müzikseverlere unutulmaz bir 
dinleti sundu. Konserde; Carlo Tessarini, Ali Darmar, 
Okan Demiriş, Fritz Kresiler ve Cesar Franck gibi ke-
man edebiyatındaki Türk ve Batılı bestecilerin seçkin 
eserlerine yer verildi. 

Coşkuner Kardeşler’den Keman ve 
Piyano Resitali 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Fatih Akbulut, İspanyol esintileri taşıyan solo konseri ile 
müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki konser de 
F. Moreno Torroba, Isaac Albeniz ve Joaquin Turina gibi İspanyol 
bestecilerin eserlerine yer veren Doç. Dr. Akbulut performansıyla 
göz doldurdu. Akbulut, gitarıyla zaman zaman icra ettiği İspanyol 
müziğinin ulusal karakterini yansıtan bestelerle konser atmosferini 
daha da canlandırarak temposuna dinleyicileri de ortak etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat 
Dalı hazırlık sınıfı öğrencileri “Halk Çalgımız Mey” 
adını taşıyan dinletisiyle müzikseverlerle buluştu.

Dinletiye Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. 
Olga Hasanoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üflemeli çalgılardan olan halk müziğinin vazgeçilmez 
sazlarından mey, dinleti öncesi bir video ile tanıtımdı. 
Konserde Erzurum-Elazığ-Emirdağ-Dinar-Hınıs ve 
Kıbrıs yöresinden ezgiler çalındı. 

Fatih Akbulut’tan Gitar 
Resitali 

“Halk Çalgımız Mey”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı öğ-
retim elemanları, ülkemizin yanı sıra yurt dışından 
gelen konuk sanatçılarla birlikte müzikseverlerle bu-
luştu.

Konserde, 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 
21. yüzyıldan modern ve güncel mü-
ziğe dair birbirinden farklı stil ve yakla-
şımlar barındıran eser sunuldu.

Piyano, kontrbas, flüt, perküsyon, ke-
man, marimba ve ney performansla-
rının yer aldığı konserde 10 eser icra 
edildi ve çağdaş müziğin örneklerine 
yer verildi. Beden müziğine de yer ser-
gilendiği konserde, yurt içi ve yurt dı-
şından gelen konuk sanatçılar ile üni-
versitemizin öğretim elemanları aynı 
sahneyi paylaştı.

Rektörlük Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destek-
leme Projeleri Programı kapsamında desteklenen 
etkinliğin sonunda emeği geçenleri kutlayan Devlet 
Konservatuvarı Müdürü Prof. Olga Hasanoğlu, sa-
natçılara teşekkür belgelerini sundu. 

Çağdaş Müzik Konseri

Türk Halk Müziği Konserine
Yoğun İlgi
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mü-
zik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Türk Halk Müziği 
konseri düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda 25 Nisan’da 
gerçekleştirilen konsere akademisyenler ve çok sa-
yıda öğrenci katıldı.

Konseri Öğretim Görevlisi İlyas Şenel yönetti. Koro 
ve solo performansların sergilendiği konser izleyiciler 
tarafından keyifle ve ilgiyle izlendi. Türkülere ara ara 
eşlik eden izleyiciler de hoş görüntüler oluşturdu.

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları 
Karma Sergisi” 3-12 Ocak tarihleri arasında Ankara 
Galeri Çankaya’da açıldı.

Karma sergide Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Re-
sim- İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının 
resim, heykel, seramik ve özgün baskı eserleri yer 
aldı.

Sergi, Ahmet Aydın Kaptan, Ata Yakup Kaptan, Ata-
nur Sevim, Benan Çokokumuş, Çağatay İnam Ka-

rahan, Doğan Çelebi, Engin 
Güney, Hilmi Özbay, Hülya 
Demir, İ. Halil Türker, Mahir 
Yerlikaya, Murat Ağçiçek, 
Neslihan Dinç, Özlem Ay-
vaz, Ramazan Tilki, Selma 
Karaahmet, Sevgi Koyun-
cu, Tezcan Bahar, Turan 
Baş, Yeliz Erdoğan ve 
Zehra Sengir’in eserle-
rinden oluştu. 

Ankara’da Karma Sergi 
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Resim-İş Öğrencilerinden Karma 
Resim Sergisi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam 
Bölümü öğrencileri 11-17 Nisan arasında 
“Atelye Öğrenci Çalışmaları Sergisi” açtı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salo-
nu’ndaki serginin açılışına Dekan Prof. 
Dr. Metin Eker, Endüstriyel Tasarım Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin, Se-
ramik Cam Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Tamer Arslan, öğretim görevlileri, öğrenci 
velileri ve öğrenciler katıldı.

Sergi hakkında bilgiler veren Seramik 
Cam Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ta-
mer Arslan, “Sergimiz, bölümümüzün ilk 
sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, 18 
öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir 
sergi. 8 aylık bir çalışma sonrasında bu 
eserler oluştu. Öğrencilerimizle birlikte 
gece gündüz çalışarak sergiyi tamamla-
dık. Sergi; 7 cam boyama, 3 füzyon karı-
şık teknik çalışma, 7 seramik çalışma, 4 
stilize çerçeve çalışması, 10 gravür çalış-
ma, 12 cam üfleme çalışması ve 10 tane 
skriktür çalışma olmak üzere toplamda 
53 eserden oluşuyor.” dedi.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan 15 son 
sınıf öğrencisinin çalışmalarını sergiledi.

Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleşen ser-
ginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Çağatay 
İnam Karahan, serginin düzenlenmesinde emeği 
geçen öğrencileri kutladı ve başarılar diledi.

Cam Sanatı Sergisi



Etkinlikler    Kültür / Sanat
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

N
is

an
 2

01
7

S
ay

ı 6
8

74

Bu yıl üçüncüsü yapılan ve açılışı 
15 Mart Çarşamba günü gerçek-
leştirilen Artankara Çağdaş Sanat 
Fuarı’nın tanıtım konuklarından biri 
de Güzel Sanatlar Fakültesi oldu.

Fakülte standında sanatseverlere 
ve sanat eğitimi almayı düşünen 
gençlere; fotoğraflar, broşürler 
ve videolar üzerinden bölümler, 
imkânlar, donanımlar ve OMÜ Gü-
zel Sanatsal Kampüsü tanıtıldı.

18 Mart Cumartesi günü ise Güzel 
Sanatlar Fakültesi lisans ve lisan-
süstü öğrencilerinden 50 kişilik bir 
grup Güzel Sanatlar Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Metin Eker, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin ve öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Erkan Likos eşliğinde hem sanat fuarını gezdiler hem de tanıtım standında konuklarla bir araya 
geldiler.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, 3. Artankara Çağdaş Sanat Fuarı’na ulusal ve ulusla-
rarası birçok sanatçının eserleriyle katıldığını belirterek böyle bir etkinliğe öğrencilerin de şahit olmalarının 
katkı ve avantajlarını dile getirdi. 

GSF Öğrencilerinin Sanat
Fuarı Gezisi

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans 
Salonu’nda “Kültürün ve Bilginin Yan-
sıma Aracı Olarak Yazı” ve “Geomet-
rinin Yazı Hali Ma’kıli ve Kufi” konulu 
konferans düzenlendi.

“Kültürün ve Bilginin Yansıma Aracı 
Olarak Yazı” adlı konferansa Süley-
man Demirel Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Keş ko-
nuşmacı olarak katılırken; “Geomet-
rinin Yazı Hali Ma’kıli ve Kufi” başlıklı 
konferansı ise yine aynı üniversiteden 
Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Gra-
fik Tasarımcı İbrahim Kuş verdi.

Konferansa Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üye-
leri ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Konferansın 
ardından Doç. Dr. Yusuf Keş’in, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Sanat Galerisi’nde “Grafik Tasarım ve Afiş 
Sergisi”nin açılışı da gerçekleştirildi.

Bir günde üç etkinlik gerçekleştiren Güzel Sanatlar 
Fakültesi, akademisyenlere ve öğrencilerine ma-
tematik ve sanat pratiklerinde bilimsel ve sanatsal 
bileşkeleri farklı bakış açılarından bir kez daha de-
ğerlendirme şansı vermiş oldu.

GSF’de Konferans ve Sergi
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İllüstrasyon ve Grafik Tasarım Sergisi 

Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), akademisyen ve sa-
natçı Murat Kara’nın “İllüstrasyon ve Grafik Tasarım-
ları Sergisi”ne ev sahipliği yaptı.

GSF Sanat Galerisi’nde serginin açılış konuşması-
nı yapan Dekan Prof. Dr. Metin Eker, “İllüstratör ve 
Grafik Tasarımcı Murat Kara’yı yakından takip ediyo-
rum. Kendisini başarıları ve alan uzmanlığıyla takdir 
ediyorum. Samsun’a ve fakültemize gelerek öğren-
cilerimiz ile böyle bir etkinlikte buluşmasından ötürü 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Murat 
Kara, poster tasarımları ve illüstrasyon alanında bir-
çok ödüle sahip.

Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çarşamba Konfe-
ranslarına, senarist ve yönetmen Bilal Babaoğlu 
“Senaryodan Beyaz Perdeye Bir Filmin Öyküsü: 
Aşık” başlıklı etkinlikle konuk oldu.

Bilal Babaoğlu’nun ocak ayında vizyona giren filmi 
olan Aşık, ünlü ozanımız Aşık Veysel’in hayatından 
önemli bir kesitin kurgulandığı ve aşkın felsefesini 

işleyen bir film olarak oldukça ilgi çekti. 
Samsun Havzalı olan Babaoğlu, Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile gerçek-
leştirdiği interaktif söyleşiden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, gençlerin si-
nema ve dizi sektörüne bakışı ve bir anla-
tı olarak sinemanın anatomisi hakkındaki 
hevesli sorgulamalarından etkilendiğini 
vurguladı.

Samsun’da bir sinema ya da dizi film çe-
kimi için planları olduğunu kaydeden Ba-
baoğlu, akademik anlamda iş birliğinin 

yanı sıra Samsunluların da desteğiyle Samsun için 
önemli ve özellikli bir projeksiyonu hayata geçirmek-
ten büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Söyleşinin ardından Dekan Prof. Dr. Metin Eker 
ve öğretim üyesi Prof. Dr. Memduh Erkin, Bilal 
Babaoğlu’na teşekkür belgesi takdim ettiler.

Senaryodan Beyaz Perdeye  
Bir Filmin Öyküsü 
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Memur-Sen ve Kredi Yurtlar Kurumu Samsun İl 
Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçen “Yedi Güzel 
Adam - Mehmet Akif İnan” Kütüphanesi’nin açılışı, 
Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’nda gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucu Genel Baş-
kanı Mehmet Akif İnan’ın ismini taşıyan kütüpha-
nenin açılışına; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürü İsmail Hakkı Kasa-
poğlu, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, Memur-Sen Samsun İl Başkanı Necdet 
Güneysu, Sağlık Sen İl Başkanı İlhan Öksüz, Eğitim-
Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Taşova, Genç 
Memur-Sen İl Başkanı Ali Sarıalioğlu, akademisyen-
ler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki 
heyet açılış öncesi öğrencilerle kahvaltıda 
buluştu.

Kütüphanenin açılışında konuşan Memur-Sen ve 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Türkiye 
genelinde yapacağımız kütüphane açılışlarının ilk 
ayağını Samsun’daki Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’nda 
gerçekleştirdik.” dedi. Genel Başkan Yalçın, kütüp-
hanenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çe-
kerek, tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

“Sizin iyi yetişmeniz için her türlü çabayı 
gösteriyoruz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Böyle güzel bir günde 
sizinle burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz 
sevgili öğrencilerimize bu ülkenin çok ihtiyacı var. 

Biz sizin iyi yetişmenize katkıda bulunmak adına her 
türlü çabayı gösteriyoruz, sizin de gerekli çabayı so-
nuna kadar gösterdiğinize eminiz.” diye konuştu.

“Kütüphanede 3 bin adet kitap bulunuyor”

Kütüphanenin açılış kurdelesini Rektör Prof. Dr. Bil-
giç, beraberindeki heyet ve öğrenciler beraber kesti. 
Memur-Sen’in yaklaşık 3 bin kitap bağışladığı kü-
tüphane ferah ve otantik mimarisiyle ilgi çekti.

Kütüphaneyi dikkatle inceleyen Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini de 
yazdı. 

Mehmet Akif İnan Kütüphanesi 
Öğrencilerle Buluştu
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Kitap Kurtlarına Sürpriz 
Bu yıl 53.’sü düzenlenen ve yurt çapın-
da kutlanan “Kütüphane Haftası” et-
kinlikleri çerçevesinde Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı anlamlı bir et-
kinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte; başta Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanı Ömer Boz-
kurt ve kütüphane personeli araştırma 
yapan ve ders çalışan kullanıcılarına su, 
kalem, kraker ve gofret ikramında bu-
lundu.

“Bilgiyi hayatın merkezine koymalıyız”

Etkinlikle ilgili bilgi veren Daire Başkanı Ömer Boz-
kurt, “Öğrencilerimizin hayatta başarılı olabilme-
si için her şeyden önce kitap okuma alışkanlığını 
kazanmaları gerekiyor. Bunu da gerçekleştirmek 
için kütüphanemiz envanterinde bulunan kitaplarla 
süreli ve akademik yayınları takip etmek çok çok 
önemli. Büyük Türkiye, ancak okuyan, araştıran ve 
bilgiyi hayatın merkezine koymuş bireylerle müm-
kün olabilir.” dedi.

Daire Başkanlığının bu sürprizinden çok mutlu olan öğrenciler de bu tür etkinliklerin kendilerini daha da 
motive ettiğini dile getirdiler.

OMÜ Tiyatro Topluluğu tarafından 1988 yılından 
bu tarafa aralıksız olarak sürdürülen “Ulusal Tiyat-
ro Festivali’nin 23’üncüsü 15-23 Nisan tarihlerinde 
düzenlendi. Festival, halka açık ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirildi.

OMÜ Sahnesi’nde gerçekleştirilen festival, 15 
Nisan’da OMÜ Tiyatro Topluluğu’nun “Albay Kuş” 
adlı oyunuyla başladı, 23 Nisan’da Giresun Beledi-
yesi Şehir Tiyatrosu’nun “Yangın Yerinde Orkideler” 
oyunu ile sona erdi. 

23. OMÜ Ulusal Tiyatro Festivali

Festivalde her gün 14.00 ve 19.00 
saatleri arasında iki seans olmak 
üzere iki tiyatro gösterisi sergilendi. 
Festivalde birçok üniversitenin yer 
aldığı birbirinden ilginç oyunlar sah-
nelendi. 
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Sanat Müziği Korosu’ndan
Bahar Konseri

Şef Dr. Mehmet Halis Korur yönetimindeki Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Türk Sanat Müziği Topluluğu 
Korosu’nun Bahar Konseri âdeta bir Türk sanat mü-
ziği ziyafetine dönüştü. Kültürel ve sanatsal faaliyet-
lerle de kentle yakınlaşma ve bütünleşme gayreti 
içerisinde olan OMÜ, unutulmaz bir konsere daha 
ev sahipliği yaptı.

“Türk Sanat Müziği Bahar Konseri” temasıyla 
gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde koro 
ve solo olarak icra edilen konser programında; Türk 
sanat müziğinin saygın bestekârlarının seçkin eser-
leri dinleyicilerle buluştu. İki bölümden oluşan Türk 
sanat müziği konserinde seslendirilen şarkılarla kimi 
zaman hüzünlenen kimi zaman da hareketlenen 
müzikseverler bir kez daha unutulmaz bir etkinliğe 
tanık oldu.

Konserde Şef Dr. Mehmet Halis Korur, Çanakkale 
Zaferi’ne atıfta bulunarak savaşta yitirdiğimiz şehit-
leri rahmet ve minnetle anarak seçkide Çanakka-
le türküsüne de yer verdi. Korur, ayrıca izleyicilere 
Çanakkale’ye gitmeleri yönünde telkinde bulunarak 
o atmosferi yaşamaları çağrısında bulundu.

Konser sonunda Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu başarılı perfor-
manslarından ötürü orkestra ve koroyu tebrik ede-
rek Şef Dr. Mehmet Halis Korur’a çiçek takdim etti. 
Dekan Emirzeoğlu bunun yanı sıra Şef Dr. Korur’un 
ricası kırmayarak seslendirdiği şarkıyla da konsere 
renk kattı.
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KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu tarafından Samsun’a 
davet edilen Ünlü Çizgi Film Kahramanı Pepee’nin 
annesi ve Düşyeri CEO’su Ayşe Şule Bilgiç, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya 
gelerek Pepee’nin doğuş hikâyesini ve tecrübelerini 
anlattı.

Programda Ayşe Şule Bilgiç, Düşten Geleceğe Bir 
Girişim Hikayesi isimli söyleşi gerçekleştirdi. Söyle-
şiye; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Belediye 
Başkanı Hüseyin Dündar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demir-
soy, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, etkinliğin amaçlarından birinin de 
OMÜ’ye gelen bir kadın girişimcinin yaşadıkları ve 
hayatta tecrübe ettiklerini paylaşması olduğunu 
belirtip öğrencilere seslenerek bu ya-
şanmışlık ve deneyimden kendi adla-
rına bir şeyler yakalamalarını istedi.

“Mucizelere inanın”

Millî çizgi film karakteri Pepee’nin ya-
ratıcısı Ayşe Şule Bilgiç kendi hayat 
hikâyesini, lise ve üniversite yıllarında 
kendine özgü girişimci ruhun nasıl te-
şekkül ettiğini, bu doğrultuda yeni ve 
ufuk açıcı projelerini, girişimcilik açı-
sından karşılaştığı zorlukları, başarı ve 
başarısızlıkları ve almış olduğu ders-
leri açık yüreklilikle anlattı.

Pepee’nin ortaya çıkışında kızı Iraz’ın çok büyük 
bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Şule Bilgiç, 
Türkiye’de çizgi film sektörü için yetişmiş iş gücünün 
zorunlu olduğunu ve bu doğrultuda üretim zinciri-
ni kuracak elemanlara ihtiyaç duyulduğu belirterek 
nihayetinde de üretilen proje sonrasında ortaya çı-
kanların sürdürülebilirliğini garanti altına almak ge-
rektiğini belirtti.

Ayşe Şule Bilgiç salonu dolduran üniversiteli genç-
lere çağrıda bulunarak “İnsana dokunan bir fikrin ya 
da projenin mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o zaman 
mucize gerçekleşmeye başlıyor. Hayatta mucize 
vardır, mucizelere inanın ve bu mucize bir kişi için 
değil, herkes içindir. Yeterince inanır ve yeterince ça-
lışır ve gönülden bir şeye bağlanırsanız her şey size 
hizmet etmeye başlar.” dedi.

“Ülke sınırlarını aşan bir çocuğumuz oldu”

Zaman zaman katılımcılara sorular sorarak söyleşi-
sine interaktif bir biçimde devam eden Şule Bilgiç, 
Pepee karakteri ortaya çıktıktan sonra çizgi filmi 
besleyecek ürünler üretmeye, yeni iş modelleri ge-
liştirmeye başladıklarını söyleyerek geldikleri nok-
tayı şu şekilde özetledi: “Şu anda Türkiye’de değil, 
Rusya’da Rusça yayınlanıyor Pepee. Rusya’nın en 
çok izlenen ikinci karakteri ve bayağı tatlı bir Rusça 
konuşuyor, dublajlarını yaptık. İlaveten çok yakın-
da Arabistan’da olacağız. Yani sadece Türkiye değil, 
ülke sınırlarını aşan bir çocuğumuz oldu. Karşıma 
çıkan birçok kişiden hep şu mesajı alıyorum; ‘Sizin 
çocuklarımızda hakkınız var.’ Bu tabii bizler için hem 
çok büyük sorumluluk hem de çok büyük bir gurur. 
Bu hiçbir şekilde karşılığı rakamla ölçülemeyecek 
manevi bir mutluluk. ‘Düşyeri’ olarak etik değerleri-
mizden vazgeçmeden, dünya devi cips firmalarının 
milyon dolarlık tekliflerine hayır diyebilecek bir ekiple 
Türkiye adına güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz.”

Söyleşinin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çek-
tiren Ayşe Şule Bilgiç’e Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Pepee’nin Annesi Geldi!
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OMÜ Toplumsal Farkındalık Topluluğunca Çanakka-
le Zaferi’nin 102. yıl dönümü kapsamında “Türküler-
le Çanakkale” adlı konser düzenlendi.

Akademisyen ve öğrencilerden oluşan Toplumsal 
Farkındalık Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu’nun; 
hüznü, acıyı, umudu, özlemi ve kahramanlığı anla-
tan türküleri dile getirdiği konser izleyicilerin takdirini 
kazandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salo-
nu’ndaki konsere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, Toplumsal Farkındalık Topluluğu akademik 
danışmanı Doç. Dr. Ahmet Mutlu, İktisat ve Siyaset 
Bilimi Topluluğu Başkanı Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu, 
dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

“Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da boyun 
eğmeyeceğimizi dünyaya haykırdık”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan da buraya 
gelmeyi çok arzu ettiğini vurgulayarak, “Öncelikle 
topluluğun akademik danışmanı Ahmet Mutlu ho-
cama ve grup üyelerine yürekten teşekkür ediyo-
rum. Çanakkale Destanı’nı ne kadar konuşsak, ne 
kadar tartışsak yetmez çünkü o kahramanlık bir çığır 
açtı. O zamanın egemen ve güçlü devletleri kazana-
caklarından emin oldukları bir mücadeleye girdiler. 
Fakat hesap edemedikleri bir değişken vardı; o da 
bizim maneviyatımızdı. Bir tek şuna yenildiler; dinî ve 
millî değerlerimiz.” şeklinde konuştu.

Aynı güçlerin, manevi değerlerimizin içini boşalta-
rak tekrar karşımıza çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. 
Ceyhan aynı değerlere sahip olduğumuz, aynı ül-
kede yaşadığımız insanları karşımıza diktiklerinden 
söz ederek, “Biz hem Çanakkale Destanı’nda hem 
de 15 Temmuz’da boyun eğmeyeceğimizi dünyaya 
haykırdık. Lütfen değerlerimize sahip çıkalım. Ön 
yargılarımızı ve farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. 
Bizi bir arada tutacak o kadar çok şeyimiz var ki.” 
dedi.

Konserde ayrıca seslendirilen her türkünün hikâyesi 
dinleyicilerle paylaşılırken hayatını kaybeden son 
Çanakkale ve İstiklal Savaşı gazilerinin barkovizyon 
eşliğinde sunulan röportajları da duygusal anların 
yaşanmasına neden oldu.

Topluluk, konseri “Sarı saçlım mavi gözlüm” türkü-
süyle sonlandırırken katılımcılardan büyük alkış aldı. 

Çanakkale Şehitleri Türkülerle Anıldı
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Sosyal medyada “Stolk” adıyla eğlenceli sosyal 
mizah videoları sunan ve program konseptiyle tık-
lanma rekorları kıran İbrahim Selim, İktisat ve Si-
yaset Topluluğunun konuğu olarak üniversitelilerle 
buluştu.

Söyleşiye İktisat ve Siyaset Topluluğu danışmanı öğ-
retim görevlisi Cüneyt Mumcu, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

“Başarımızın sırrı program içeriğinde”

Söyleşiye kendisine has mizahi bir dille başlayan 
İbrahim Selim, Stolk’un ortaya çıkış fikri ve bu 
düşüncenin somutlaşmasından bahsetti. Selim, 
yakaladıkları başarının sırrının, ürettikleri içeriğin 

toplumu yakından ilgilendirmesiyle alakalı olduğu-
nu vurguladı.

“Memleket şakası yapıyorum”

Siyasi mizah değil, sosyal mizah yaptıklarına işaret 
eden Selim devamında şu sözlere yer verdi: “Teme-
linde kimseye saldırmak, kimseye haddini bildirmek 
yok. Sokakta karşılaştığımızda siyasi görüşünü me-
rak etmeksizin sohbet ettiğimiz insanlar ne söylü-
yorsa ben onu bir nevi estetize edilmiş olarak söylü-
yorum. Zaten memleket şakası yapıyorum.”

Çekimler ve çalışmaları hakkında da detaylar payla-
şan İbrahim Selim, sonrasında öğrencilerden gelen 
sorulara içtenlikle cevap verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dünyası Araştır-
maları Topluluğu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleye dikkat 
çekmek ve bu konuda üniversite gençliğini bilgilen-
dirmek amacıyla “OMÜ Nutuk Okuyor” adı altında 
bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
1919 ile 1927 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yaşanan siyasi, sosyal gelişmeleri ve savaş dönemi-
ni anlattığı ölümsüz eseri Nutuk ile ilgili 50 sorudan 
oluşan sınav yapıldı. Para ödüllü sınava, OMÜ’nün 
çeşitli fakültelerinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Stolk’un Yüzü Aramızda

OMÜ Nutuk Okuyor 
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OMÜ Öğrenci Konseyi, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinlikleri kapsamında “İslam’da Kadın ve 
Kadın Hakları” konulu bir panel düzenledi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekle-
şen panele; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekre-
ter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

“Kadın hakları İslam’da her zaman öncelikli 
olmuştur”

Panelin açılış konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi 
Başkanı Muhsin Oğul, “Bugün 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü. Kurumuş toprakların ve bozkırların can 
suyu nasıl ki bereketli yağmurlar ise insanlığın ve 
yaşamın temelinde olan da kadındır. Kadın hakları 

İslam’da her zaman öncelikli olmuştur. Ben ve öğ-
renci arkadaşlarım yeryüzündeki 3.7 milyar kadının 
Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.” dedi.

“Kadın ve erkek insan olmasıyla eşittir”

Selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, “Bir güne sığdırılamayacak kadar bü-
yük değerlere sahip kadınlarımızın Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyorum. Kadın ve erkek, insan olma-
sıyla eşit ama değişik yönleriyle de birbirini tamam-
layan varlıklar olarak yaratılmıştır. Zaman zaman 
kadın ve erkek özelliklerinin farklılığının toplumu 
ayrıştırıcı, birbirine düşürücü söylemlere dönüştü-
ğünün örneklerini görüyoruz. Bu ayrıştırıcılığı ya-
panlara Allah güç, kuvvet vermesin diyerek tüm ka-
dınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” şeklinde 
konuştu.

“İslam, kadını çok kapsamlı tanımlar”

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Millet-
vekili Çiğdem Karaaslan ise İslam dininde kadının 
önemine vurgu yaptı. Karaaslan, ”Eğer biz kendimi-
zi, dinimizi, geçmişimizi, medeniyetimizi iyi bilmez-
sek bugün içinde bulunduğumuz tartışmalar, haya-
tımızda daha da fazla önem arz edecektir. İslam’da 
kadın, adaletli davranılması gereken bir evlat, onurlu 
bir kul, cennetin müjdelendiği bir anne, güven ve hu-
zur veren bir eş, salih bir insan olarak tanımlanır. Bu 
çok kapsamlı ve doğru bir tanımlamadır.” dedi.

Konuşmalardan sonra “İslam’da Kadın ve Kadın 
Hakları” konulu panele geçildi. Panelistler; İlahiyat 
Fakültesinden Doç. Dr. Cengiz Batuk “Diğer Din-
lerdeki Kadın Algısı”, Yrd. Doç. Dr. Ali Yüksek “İslam 
Hukukunda Kadın” ve KADEM Samsun Temsilcisi 
Meral Kıvırcık ise “Sosyal Hayatta Kadının Yeri” baş-
lıklı konuşmalarını yaptı.

Panel, öğrencilerin panelistlere yönlendirdiği sorula-
rın cevaplanmasıyla son buldu.

İslam’da Kadın Hakları Tartışıldı
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Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve Haber-
türk televizyonu sunucusu Cansu Canan Özgen, 
“Hasbihâl Gençlik Sohbetleri” çerçevesinde düzen-
lenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile OMÜ Gençlik 
Konseyi’nin iş birliğinde programlanan “Genç Gün-
dem Hayata Dair Sohbetler” adlı etkinliğe konuk 
oldu.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’ndaki et-
kinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, Öğ-
renci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ve Samsun 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik 
Merkezleri Şube Müdürü Sait Sayar ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.

“Duymak, bilmek ve gözümüzü kapamamak 
mecburiyetindeyiz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Mete Yarar ve Cansu Ca-
nan Özgen’e programa katılımlarından dolayı teşek-
kür etti.

Rektör Bilgiç, Türkiye’nin çok önemli bir konjonk-
türden geçtiğini belirterek “İşte Orta Doğu’da olup 
bitenler, zaman zaman Türkiye’de yapılmak istenen-
ler bu manzarayı çok net şekilde ortaya koyuyor. Bu 
sebeple duymak, bilmek ve gözümüzü kapamamak 
mecburiyetindeyiz. Bu minvalde gerçekleri bilebil-
mek için de kitap okumak kadar vatan sevdalısı uz-
manlara da kulak vererek onları pürdikkat dinlemek 
lazım.” ifadelerine yer verdi.

“Gençliğimiz 15 Temmuz’da değerlerine sahip 
çıktı”

Söyleşisinde 15 Temmuz darbe girişiminden söz 
eden Mete Yarar, “y” ve “z” kuşağı olarak nega-
tif değerlendirmelere tabi tutulan gençliğin o gece 
ülkenin değerlerine sahip çıktığını ve kendileri hak-
kındaki bu tanımlama ve yaftalamaları boşa çıkardı-
ğını söyledi. 15 Temmuz gecesi şehit olan gençlerin 
şehit olmadan önce “Bizim atalarımız hiçbir konu-
da diz çökmedi, biz de diz çökmeme kararı aldık” 
dediklerini hatırlatan Yarar, “Onlar, Biz diz çökersek 
kazandıklarını sanacaklardı, diz çökmediğimizde ise 
kaybettiklerini anlayacaklardı” diyecek kadar yürekli 
çocuklardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğine değinen Mete 
Yarar, kendisini dinleyen gençlere seslenerek: “Bu 
topraklarda yetişmiş bizler Cumhuriyetin rüyasıyız. 
1923’ten beri aldığımız yola baktığımızda bu onurlu 
bir rüya. İşte bunun farkında olduğunuzda ne kadar 
güçlü olduğumuzu kavrayabileceksiniz.” şeklinde 
konuştu.

Genç Gündem Hayata Dair Sohbetler
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OMÜ Kobi ve Girişimcilik Topluluğu, “Ser-
maye Piyasası Kurumları ve Sermaye 
Piyasasında Kariyer” konulu seminer dü-
zenledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen seminere 
konuşmacı olarak İstanbul Takas ve Sak-
lama Bankası A.Ş.’den Risk Yönetimi Mü-
dürü Elvan Altıkulaç, Sermaye Piyasası 
Kurulundan Aracılık Faaliyetleri Dairesi 
Uzmanı Ahmet Hulusi Konuk, Türkiye Ser-
maye Piyasaları Birliğinden Eğitim Müdü-
rü Dr. Gökhan Büyükşengür, Borsa İstanbul A.Ş.’den 
Bordro ve Özlük Servisi Başuzmanı Dr. Taşkın Su-
başı ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Genel 
Sekreteri Doruk Karşı katıldı.

Seminerde konuşmacılar çalıştıkları kurumun vizyo-
nu ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Kurumlarının te-

mel görevlerinden, kendi iç bünyelerindeki iş bölüm-
lerinden, çalışanlarına sağladıkları sosyal haklardan 
örnekler veren konuşmacılar, aynı zamanda mezun 
olduktan sonra kendi bünyelerinde çalışma imkânı 
bulacak öğrencilerin kariyer yolunda hangi aşama-
lardan geçeceklerini ve kurumlarının onlara vadettiği 
çalışma şartlarını anlattılar.

“Türk olmanın ne kadar önemli olduğuna şahit 
oldum”

Birçok coğrafya ve savaşların olduğu bölgelere git-
tiğini belirten Yarar, “Bu coğrafyalarda dikkatimi çe-
ken en önemli şeylerden biri neydi biliyor musunuz? 
Türk olmanın, bu ülkenin vatandaşı olmanın ne ka-
dar önemli olduğuna şahit oldum. Biz dokunulmaz-
dık arkadaşlar. Herkese ateş ederlerdi, bir tek bize 
ateş etmezlerdi.”

“Halisdemir 80 milyona bir hak daha verdi”

15 Temmuz gecesi şehit düşen Ömer Halisdemir’i 
tanıdığını ve bu kahraman askerin emekliliğine 3 ay 
kala hiç tanımadığı 80 milyon için kendi isteklerini 

bir kenara bırakıp canını seve seve feda ettiğini kay-
deden Mete Yarar, “İnsan sevginiz, namusunuz ve 
şerefiniz üzerine bir nokta bile düşürmeyin. Çünkü o 
nokta düştüğü andan itibaren kaybedenlerden olu-
yorsunuz. Bu kadar şeyi elinde varken ve kaybede-
ceğini biliyorken insanların bu şekilde hizmet etmesi 
bana çok anlamlı geliyor ve vefa duygusunun ne ka-
dar önemli olduğunu gösteriyor. Ömer Halisdemir’in 
hiç tanımadığı 80 milyona bir hak daha vermesi gibi. 
İnsan tanıdığı için kendini feda eder, evladınız için 
öne atlarsınız ama hiç tanımadıklarınız için şehadete 
gitmek nasıl bir şeydir? İşte bu fedakârlıkları yapan-
lar hep bir yerlere geliyor. Bunu hayatı kazanmak için 
yapmıyorlar, hayatı doğru yaşadıkları için kazanıyor-
lar.” dedi.

Sermaye Piyasasında Kariyer 
Olanakları
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Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğunun organize 
ettiği “Rektör Öğrenci Buluşması” etkinliği kapsa-
mında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Veteriner Fakültesi 
öğrencileriyle bir araya geldi.

Topluluğun Dünya Veterinerler Haftası nedeniyle dü-
zenlediği etkinlikte Rektör Bilgiç, akademik hayatı-
nın aşamalarını, bu süreçte yaşadığı anı ve deneyim-
lerini öğrenciler ile paylaştı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel’in de 
hazır bulunduğu programda veteriner hekim adayla-
rından gelen davete teşekkür ederek konuşmasına 
başlayan Rektör Bilgiç “Hakikaten çok yoğun bir 
program içerisinde bilhassa meslektaş adayları-
mızdan gelen böyle bir talebi reddetmek benim için 
mümkün değildi. Zaten üniversitenin Rektörü olarak 
bütün çalışan ve öğrencilerimizle bulduğumuz her 
fırsatı değerlendirerek onlarla iç içe olmak, kendile-
rinin yaşadıklarını birlikte hissetmek, görmek ve do-
layısıyla da bunlardan çıkardıklarımızla da OMÜ’yü 
daha ileriye taşıma gayretindeyiz.” dedi.

“İrademizi çok çalışmak ve zamanı iyi 
değerlendirmek üzerine kurgulamalıyız”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına sağ-
ladığı eşit haklar sayesinde bir bireyin içinde bu-
lunduğu bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen azmi 
ve çabasıyla istediği konuma gelebildiğini söyleyen 
Rektör Bilgiç “Yaşanan bu rekabet konjonktüründe 
aklımızı kimseye teslim etmeden ve irademizi ipotek 
ettirmeden ülke ve milletimizin birlik ve beraberli-
ğini, dirlik ve esenliğini sürekli gözetip bu amaçlar 
doğrultusunda yolumuza devam etmeliyiz” şeklinde 
konuştu.

Söyleşi soru-cevap olarak devam ederken öğren-
ciler talep ve sorunlarını Rektör Bilgiç’e bildirme 
imkânı da buldu. Rektör Prof. Dr. Bilgiç bu anlam-
da öğrencilerin görüş ve düşünceleri ile üniversite 
yönetimine katkı sağlamalarını önemsediklerine 
vurgu yaparak kendilerini her salı yapılan “açık kapı 
ziyaretleri”ne davet etti.

Veteriner Hekim Adayları Sordu 
Rektör Cevapladı
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KOBİ ve Girişimcilik Topluluğunun, Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (OKA) ile ortaklaşa düzenlediği ka-
yıt dışı istihdam konulu farkındalık toplantısı Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdü-
rü Ünal Kaya, SGK İlkadım Merkez Müdürü Murat 
Tokgöz, OKA Proje Koordinatörü Kübra Ceviz, OMÜ 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin, kamu ku-
rum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Toplantıda “OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Edi-
yor 2” başlıklı projenin sunumunu yapan Proje Ko-
ordinatörü Kübra Ceviz, “2000’li yıllarda yüzde 50 
civarında olan kayıt dışı istihdam oranı şu an yüzde 
32’lik bir orana düşmüş durumdadır. Fakat azaltılmış 
hâliyle bile bu oran ciddi bir rakam. Hepimizin gele-
ceği ve güvenceli bir yaşam için bu oranı daha da 
düşürmemiz gerekiyor.” dedi.

Kayıt dışı istihdamın Türkiye’ye verdiği zararın 20 
milyar TL olduğuna dikkat çeken Ceviz, bu konuda 
önlem alınmadığı takdirde bu paranın vatandaşın 
cebinden çıkmaya devam edeceğini söyledi.

“Sosyal güvenliği ilkokulda öğretmeliyiz”

Sigortalı çalışmanın önemi ve faydaları hakkında 
konuşan SGK İl Müdürü Ünal Kaya da, “Siz öğren-
cilere en büyük tavsiyem, çalışma hayatına girdiği-
nizde kesinlikle sigortasız bir işe başlamayın. Çünkü 
bu durum ülkemize, ekonomimize ama en çok size 
zarar verecektir.” ifadelerini kullandı.

SGK’nın ilkokuldan başlayarak öğrencilere sosyal 
güvenliğin önemini anlatmak için çalışmalar yaptığı-
nı kaydeden Kaya, “Biz çocuklarımıza ilkokul çağın-
da bu konuyu öğretebilirsek ileride sosyal güvenlik 
sorununu tamamen çözeceğimize inanıyorum.” diye 
konuştu.

“Eğitim seviyesi arttıkça kayıt dışı istihdam 
azalıyor”

Kayıt dışı istihdamla ilgili temel konular hakkında 
sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin ise, kayıt 
dışı istihdama maruz kalan meslek gruplarını, yaş 
gruplarını ve maruz kalma derecelerini anlattı. Çetin, 
eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte kayıt dışı istih-
damın azaldığının da altını çizdi.

SGK İlkadım Merkez Müdürü Murat Tokgöz’ün, 
SGK’nın çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verme-
sinin ardından katılımcılardan gelen soruların yanıt-
lanmasıyla toplantı sona erdi.

Kayıt Dışı İstihdamın Türkiye’ye 
Zararı 20 milyar TL
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OMÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu ilk 
etkinliğinde, bölüm öğrencilerinin iş alanlarından 
biri olan Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliğini 
(SAMSUNPORT) tanıtan bir konferans düzenledi.

Konferansa SAMSUNPORT Liman Müdürü Bedir 
Yıldırım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslara-
rası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin 
Sağlam, akademisyenler ve bölüm öğrencileri katıldı.

“Katma değeri yüksek bir sektör”
SAMSUNPORT Liman Müdürü Bedir Yıl-
dırım, “Samsun limanı şehrimiz için büyük 
önem arz ediyor. Bunun akademisyenler 
tarafından anlaşıldığını görmek bizim için 
mutluluk verici. Liman işletmeciliği katma 
değeri yüksek olan bir sektör. Dolayısıyla 
desteklenmesi ve ilgi duyulması gereken bir 
önemi haiz.” diye konuştu.

“Yabancı dil önemli”

Yıldırım, konferansta limanın konumu, li-
man ekipmanları ile SAMSUNPORT’ta veri-

len gemi, konteyner, kargo, demiryolu taşıma ve atık 
hizmetleri konusunda bilgi verdi.
Konferansta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan 
Bedir Yıldırım, “Arayan değil aranan eleman olun” 
tavsiyesinde bulundu. Liman işletmeciliğinde özel-
likle yabancı dil bilmenin zorunluluğundan bahse-
den Yıldırım,” Okullarınızdan donanımlı bir şekilde 
mezun olun. Bir işveren sadece donanımlı gördüğü 
kişiyi işe alır. Eğitim hayatınız boyunca çalışacağınız 
sektörün mevzuatını takip edin ve bilgilerinizi güncel 
tutmaya çalışın.” dedi.

OMÜ Gençlik Topluluğunun dü-
zenlediği ‘’Sessizliğe Ses Ver’’ 
işaret dili konulu konferans Eğitim 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Konferansa; Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Eğitmeni Neslihan 
Kurt, OMÜ Gençlik Topluluğu Aka-
demik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ta-
mer Aslan ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

“OMÜ’de bu alanla ilgili 
çalışmaların olması çok güzel”

Neslihan Kurt, böyle bir platforma 
davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, 
‘’İşitme engelli bir anne babanın kızıyım, yani bir ko-
dayım ve koda olmaktan da gurur duyuyorum. On-
dokuz Mayıs Üniversitesi işaret dili ve eğitimi alan bir 
üniversite ve bu alanla ilgili çalışmalarının olması çok 
güzel bir adım. Bununla ilgili önerim; eğitmenlerinizi 
iyi seçmeniz.”diye konuştu.

Okan Bayülgen’ın programına katılan bir grup işitme 
engellinin Bayülgen’e gülmelerine karşın onu anla-
mamaları üzerine çevirmen olarak işe başladığını 
söyledi. “Dünyada ilk kez bir talk show programında 
çeviri yapmaya başladık, daha önce hiç yapılmadı.” 
diyen Kurt, işaret dilinin önemine dikkat çekti. 

Lojistikte Samsun Limanı Konuşuldu

Sessizliğe Ses Verdiler 
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03 - 07 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’nın Ke-
mer ilçesinde düzenlenen Üniversite Federasyonu 
Badminton 2. Lig Müsabakaları’nda OMÜ Badmin-
ton Takımı 31 üniversite arasında ikinci olarak adını 
bir üst lig olan 1. Lig’e yazdırdı.

Bu başarıda çok fazla emeği olan takım danışma-
nı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, elde edilen ba-

şarı sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük bir özveri 
ve fedakârlık göstererek üniversitemizi temsil eden 
ve büyük emek harcayan sporcularımızı yürekten 
kutlarım. Takımımızın 1. Lig’de de aynı başarıyı gös-
tereceklerini ümit ediyorum. Ayrıca bizi her konuda 
destekleyen üniversite ve fakülte idarecilerimize 
teşekkürlerimi sunuyor, bu başarının üniversitemiz 
adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

OMÜ Badminton Takımı 1. Ligde

İzmir Ege Üniversitesinde ya-
pılan Üniversitelerarası Dağ 
Bisikleti Müsabakası’na katılan 
OMÜ Bisiklet takımı 1 kupa ve 
1 madalya ile geri döndü.

Hem kadın hem erkek kate-
gorisinde katılım gösterilen 
müsabakada OMÜ, Kadınlar 
Takım klasmanında ikincilik ku-
pası kazanırken; sporcu Havva 
Melek Akbulut bireysel kate-
goride üçüncülük madalyasını 
almaya hak kazandı.

OMÜ Bisiklet Takımı Kupasız 
Dönmüyor
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32’ncisi düzenlenen Üniversite İçi Spor Şenlikleri’nde 
şampiyonlar belli kupalarını aldı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Halı Sahası’nda 
gerçekleşen ödül töreninde, 10-28 Nisan tarihleri 
arasında dört farklı branşta oynanan karşılaşmaların 
sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Takımlara ödül ve madalyalarını Rektör Yardımcıları; 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Gün-
gör verdi.

Dereceye giren takımlar;
Futsal; 
Birinci,  Tıp Fakültesi 
İkinci, Kavak Meslek Yüksekokulu

Voleybol-erkekler;
Birinci, Tıp Fakültesi
İkinci, Sağlık Meslek Yüksekokulu

Şampiyonlar Kupalarını Aldı 

Voleybol-kadınlar;
Birinci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İkinci, Eğitim Fakültesi

Basketbol-erkekler;
Birinci, Tıp Fakültesi 
İkinci, Hukuk Fakültesi
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Bu yıl 16’ncısı düzenlenen !f İstanbul Film Festivali’nin 
Samsun ayağı, UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) 
Kongre Merkezi’nde sinemaseverlerle buluştu.

!f İstanbul için düzenlenen temsilî galaya Eğitim Fa-
kültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri, 
müzik dinletisiyle eşlik ederek renk kattı. Etkinliğe; 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Başdanışmanı 
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Uluslararası İlişkiler Bi-
rimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, akademis-
yenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival ayrıca, Ara Güler, İzzet Keribar, Sabit Kalfagil 
gibi Türk fotoğrafçılığının duayen isimlerinin yanı sıra 
akademisyenlerin ve genç yeteneklerin çalışmaları-

nın yer aldığı “Sinerji” isimli fotoğraf sergisine de ev 
sahipliği yaptı.

“Ana hedefimiz fotoğraf sanatının sinerjisini 
tüm şehirlerimize yaymak”

Sergiyle ilgili konuşan Sinerji Fotoğraf Sergisi ko-
ordinatörlerinden Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, “Daha 
önce yedi yerde düzenlediğimiz ve 81 sanatçının 
fotoğraflarından oluşan bu serginin ana hedefi, fo-
toğraf sanatının sinerjisini tüm şehirlerimize yaymak. 
İsminin sinerji olmasının nedeni de bu.” dedi.

Fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından festivalin 
ilk filmi olan “Tanna” sinemaseverlerle buluştu.

!f İstanbul Film Festivali OMÜ’ye Geldi
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Bu yıl 16. kez sinema seyircisinin karşısına çıkan 7. 
defa Samsun’un da ev sahipliği yaptığı !f İstanbul 
Bağımsız Film Festivali – Samsun Eş Zamanlı Film 
Gösterimi etkinliklerine katılma şartı kapsamında 
bağışlanan ilkokul kitaplarının bir bölümü sahipleri-
ne ulaştırıldı.

!f Koordinasyon ekibi tarafından, ihtiyacı olan okul-
ların belirlenmesi için kurulan ve “İhtiyaç Haritası” 
ismi verilen internet sitesinden tespit edilerek Yaka-
kent Karaaba İlkokuluna bağışlanan kitapları, OMÜ- 
Gençlik ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Koordinatörlüğü 

ile European Voluntary Service Samsun Gönüllüleri, 
okula yaptıkları ziyaretle sahiplerine teslim etti. Ki-
tapların yanı sıra üniversitemizi temsilen verilen he-
diye ve broşürler de öğrencileri ayrıca mutlu etti.

Yakakent İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek, 
OMÜ Gençlik ve AGH Koordinatörü Nazan Şimşek, 
Karaaba İlkokulu Müdürü Dursun Cin ile okul öğret-
menlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, iletişimin 
daha ileri taşınması ve kurumların iş birliği hâlinde 
yapabileceği faaliyetler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

!f İstanbul’da Bağışlanan Kitaplar 
Sahiplerini Buluyor
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İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölü-
mü öğrencileri “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” 
etkinliği düzenledi.

Etkinlikte “Kadın Nefestir” konulu kısa film gös-
terimi yapıldı ve kadına yönelik şiddeti anlatan 
fotoğraf sergisi açıldı. Öğrenciler tarafından ha-
zırlanan interaktif pano ve kitap ayraçları da ilgi 
topladı.

Öğrencilerin ortak bir çalışma ile meydana getir-
diği etkinlik hakkında konuşan Yrd. Doç. Dr. M. 
Nur Erdem, “Öğrenciler iletişim ruhuna yakışır 
bir fotoğraf sergisi, etkileşimli panolar ve kısa 
film gösterimi gerçekleştirdi.” dedi.

Aynı zamanda öğretim elemanları ve öğrenciler, 
bez üzerine ellerini basarak kadına yönelik şid-
dete “dur” dedi.

İletişimcilerden Kadınlar Günü’ne 
Yakışır Etkinlik

Alaçam Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 
birleştirilmiş sınıflarla eğitim veren Aşağı 
Koçlu İlkokulunda düzenledikleri şenlikle 
minik yüzleri güldürdü.

Alaçam MYO öğrencileri 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası 
kapsamında anlamlı bir sosyal sorumlu-
luk projesine imza attı. Birleştirilmiş sı-
nıflarla eğitim veren Alaçam Aşağı Koçlu 
İlkokulunu ziyaret eden Lojistik Progra-
mı son sınıf öğrencileri bir dizi etkinlik 
gerçekleştirdi. Palyaço, yüz ve parmak 
boyama etkinliklerinin yanı sıra müzik 
eşliğinde çeşitli oyunların oynandığı et-
kinlikte her bir öğrenciye kitap ve kıyafet 
armağan edildi.

Rengârenk bir etkinlik

Miniklere unutamayacakları bir gün 
armağan etmek isteyen öğrenciler he-
diyelerin yanı sıra bir dizi eğlenceli et-
kinlik gerçekleştirdi. Öğrencilere kitap 
ve giysi yardımı yapılması için spon-
sorluklar bulan öğrenciler yüz ve par-
mak boyama etkinlikleri ile de keyifli 
anlar yaşattılar. Günün anısına etkinli-
ğe katılan herkesin avuç izlerinin bez 
afişe basılıp her iki okulun duvarına 
asılmasıyla etkinlik ölümsüzleştirildi. 
Ayrıca, okulun ana sınıfına da onlarca 
oyuncak bağışlandı.

Köy Okulunda Şenlik
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OMÜ Gündüz Bakımevinin minik öğrencileri öğret-
menlerinin eşliğinde fidan dikti.

Gündüz Bakımevinin bahçesinde düzenlenen et-
kinliğe minik öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri ve 
bakımevi çalışanları katıldı. Gündüz Bakımevi öğ-
retmenleri; çocukların ağaçla, ormanla, yeşille ve 

doğayla kuvvetli ilişki kurmaları için böyle bir etkinlik 
düzenlediklerini dile getirdiler.

Ağaçların, ormanların ve tabiatın çocuklar gibi ülke-
mizin geleceği olduğuna işaret eden bakımevi öğ-
retmenleri, minik öğrenciler ile birlikte çeşitli türdeki 
fidanları toprakla buluşturdu.

Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) kamu, özel 
sektör çalışanları ve üniversite öğrencilerinin katılı-
mıyla farklı zamanlarda “Etkili Sunuş Teknikleri” ve 
“Beden Dili” eğitimleri verildi.

Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç tarafından verilen ve altı 
saat süren seminerlerde dil kavramı, psikolojik te-
meller, anlam-ifade etkileşimi, bedensel pozisyonlar 
ve anlamlarının yanı sıra sunuculukta beden dili ve 
empati kavramları anlatıldı.

Buğra Genç, “Etkili Sunuş Teknikleri” seminerinde 
ise Türkçe’nin doğru kullanımı, sahne, alan, kürsü ve 
ses organlarının kullanımı, temel beden dili, teknolo-
jik sunum ögeleri ve fonksiyonları, sunumda giyim, 
kostüm kavramı ve dikkat çekicilik konuları hakkın-
da bilgi verdi. 

Minik Eller de Fidan Dikti

Etkili İletişim Seminerleri 
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“20 proje Samsun Bölgesi’ni temsil edecek”

Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Samsun Bölge 
Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, bu yıl Samsun 
Bölgesi’ni oluşturan 7 ilden toplam 1435 proje baş-
vurusu yapıldığını belirtti. Seçilen 20 projenin, 08-12 
Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak fi-

nal yarışmasında Samsun Bölgesi’ni temsil edeceğini 
kaydeden Koordinatör İçbudak, Samsun Bölgesi’nin 
oldukça başarılı bir bölge olduğunun altını rakamlar 
vererek çizdi.

“Faydaya dönüşecek projeler üretmeliyiz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konuşmasında günü-
müz dünyasında müthiş bir rekabet ve yarışın oldu-

TÜBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreni ile 
tamamlandı.

Ödül törenine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Ha-
san İçbudak, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, böl-
geden il ve ilçe millî eğitim müdürleri başta olmak 
üzere çok sayıda davetli ile proje danışmanları, öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı.

Liseliler Araştırma Projeleriyle
Göz Doldurdu 
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ğunu, daha çok çalışan ve üretenin fersah fersah öne 
geçtiğini ve her geçen gün bu mesafenin hızla açıldı-
ğını söyledi. Rektör Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Vatanını seven insanların yaptığı en iyi şey bu yarışta 
ülkesini öne taşıyacak projeler üretmek ve o alanda 
çalışabilmektir. Tabii bu tür faaliyetler; bir alışkanlık, bir 
kültür, bir ihtiyaç. Aslında gerçeklik ne kadar net bir 
şekilde ortada duruyor olsa da eğer bunu bir kültür 
hâline getirip yaşam biçimine dönüştürmedikçe ken-
di zekâ ve bilgimizin yarara dönüşme şansı yok. İşte 
bunu faydaya dönüştürecek şeyler, ürettiğimiz proje-
ler ve bunları daha öteye taşıyacak hamlelerdir.”

Samsun Bölgesi’nin başarısıyla gurur duyduklarına 
vurgu yapan Rektör Bilgiç, “Sevgili öğrencilerimize 
şunu söylemeliyim: Bu bir yarışma ve her yarışmada 

dereceye girenler olur. Ancak esas olan, bu yarışma-
ya katılabilecek adımı atmakta. Şunu bilhassa vurgu-
lamak isterim ki, sıralamalar, dereceler olsa da inanın 
hepiniz birincisiniz, bu projede yer almanız yeter bu-
nun için. Bugün ülkemizde başarılı olarak önce çıkan 
birçok rol modelin geçmişte sizler gibi bu tür projeler 
içinde yer aldığını çok net örneklerle görmekteyiz. İn-
şallah gelecekte birçoğunuzu bu çatı altında öğrenci-
miz olarak göreceğiz. OMÜ’nün öğrencisi olmaktan 
gurur duyacağınızdan eminim.” dedi.

Konuşmaların ardından Samsun bölge bazında dere-
ceye giren ve Ankara’daki Türkiye Final Yarışması’nda 
boy gösterecek proje sahibi öğrencilere başarı bel-
geleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve protokol üyeleri 
tarafından verildi.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje-
leri Yarışması Samsun Bölge Sergisi, Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreni ile tamam-
landı.

Ödül törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme 
Daire Başkanlığı) Yarışmalar Grup Koordinatörü Müj-
dat Engin, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, bölge-
den il ve ilçe millî eğitim müdürleri başta olmak üze-
re çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninin açılış konuş-
masını yapan TÜBİTAK Sam-
sun Bölge Koordinatörü Prof. 
Dr. Hasan İçbudak, “Bu sene 
50 proje davet edildi. Bu ya-
rışmalar ile öğrencilerimizi er-
ken yaşlarda bilimle tanıştırı-
yoruz. Gençlerimizi geleceğe 

hazırlamak için bizlere destek veren üniversitemize, 
il ve ilçe millî eğitim müdürlerimize ve ayrıca öğrenci-
lerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran da yaptığı ko-
nuşmada, “Daha erken yaş-
larda öğrencilerimizi bilime 
teşvik etmek, çok iyi bir çalış-
ma. Bu tür bilimsel araştırma 
projeleri yarışmaları, ülke ge-
leciğimiz için de çok önemli. 

Geleceğimizi gençlere emanet etmişsek bu yaştaki 
öğrencilerimizin araştırmalar ile yetişmesi gelecek 
adına umut verici. Bana göre buraya gelerek proje 
sunan her arkadaşımız şampiyon. Kendilerini ve ai-
lelerini tebrik ederim.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, düzenlenen yarışma so-
nucunda jüri üyeleri tarafından finalist olarak 
seçilen 8 proje; 23-26 Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında Eskişehir’de yapılacak olan Türkiye Finali 
Yarışması’nda bölgemizi temsil edecek.

Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma 
Projeleri Ödüllendirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merke-
zi (OMÜSEM) ilk defa gerçekleştirilen TS EN (Türk 
Standartları - European Norm) ISO 9001: 2015 Kali-
te Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi 
düzenledi.

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin ve konu-
ya ilgi duyan kişilerin kalite yönetim sistemiyle ilgili 
bilgilendirilmesini ve iş hayatına kalite yönetim sis-
temi açısından hazır olmalarını sağlamak amacıyla 
düzenlenen eğitim 3 gün sürdü. Eğitim sonunda 
kursiyerlere TS tarafından katılım belgeleri sunuldu.

Samsun Belgelendirme Müdürlüğü Eğitim Uzmanı 
ve Baş Tetkikçi Müh. Yasin Duru, eğitimde revizyon 
süreci, yönetim sistemi standartlarının yapısı, kalite 
yönetimi ilkeleri, proses yaklaşımı: PUKÖ mode-
li, risk tabanlı düşünme ve kalite yönetim sistemi 
standardı (TS EN ISO 9001:2015) şartlarını anlattı. 

Duru ayrıca TS EN ISO 9001 standardı maddelerinin 
tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması, tanımı, tetkik 
çeşitleri, tetkikin faydaları, tetkikin yönetimi, tetkikin 
planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetki-
kin sonuçlandırılması, rapor yazımı, tetkik görevlisi 
sorumlulukları, pratik ve örnek çalışmalarla eğitimi 
tamamladı.

TS Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Verildi
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TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkan-
lığınca düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışması’nın Samsun Bölge Sergisi 
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan TÜBİTAK Samsun Böl-
ge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, “Ülkemiz-
de bilim ve teknolojiyi geliştirmek, gerekli bilim ve 
teknolojiye sahip olmak için ortaokul ve liseler arası 
yapılan bu proje çalışmaları büyük önem taşımakta-
dır. Hedefimiz hep birlikte proje sayısını ve niteliğini 
arttırmaktır. 967 proje arasından değerlendirmeleri 
geçerek buraya ulaşan tüm öğrencilerimizi gönül-
den tebrik ediyorum.” dedi.

“Kalkınmak demek, araştırma ve geliştirme 
demektir”

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Vedat Cey-
han ise konuşma-
sına projeleriyle bu 
yarışmaya katılan 
öğrencilere teşek-
kür ederek başladı. 
“Kalkınmak demek 
aslında araştırma ve 
geliştirme yapmak 
demek. Araştırmayı 
yaparken de özgün 
düşünmek gere-
kiyor. Buraya 967 

proje başvurmuş. Bunların hepsi çok büyük bir 
kazanımdır. Sizler hayatınızın ileriki aşamasında 
proje yapmasını bilen, özgün düşünebilen insan-
lar olarak topluma büyük katkılar sağlayacaksı-
nız.” diyen Ceyhan, başta TÜBİTAK olmak üzere 
bu organizasyonda emeği geçen herkese özellikle 
de danışman öğretmenlere teşekkür etti.

Proje başvuruları; Amasya, Giresun, Kastamonu, 
Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinindeki okullar-

dan gerçekleşti. Toplamda 967 proje başvurusun-
dan 4 farklı alanda sergiye davet edilen toplam 50 
adet proje içinden, Eskişehir’de gerçekleşen Türkiye 
Final Yarışması’na katılan projeler seçildi.

Ortaokul Öğrencileri Projelerini Sergiledi
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Öğrenci 
Konseyi ile Samsun Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl 
Müdürlüğünün düzenlediği “Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi Genç Kürsü” başlıklı söyleşi için üni-
versitemize konuk oldu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
etkinliğe; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Samsun KYK İl Müdürü 
İsmail Hakkı Kasapoğlu, kamu kurum temsilcileri, 
akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

“Gerçeklerin net bir şekilde bilinmesi çok 
önemli”

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı 
ilk defa ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek 16 Nisan’da yapılacak referandum sürecine 

ilişkin şunları söyledi: “Sayın Bakanımız Türkiye’nin 
geleceğinde önemli bir etkisi olacak karar arifesinde 
bizlerle birlikte ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’ hakkında konuşacaklar ve sizlerin sorularını ce-
vaplayacaklar. Bu önemli kararın verilmesinde tabii 
ki gerçeklerin net bir şekilde bilinmesinin çok büyük 
bir önemi ve katkısı olacaktır. Ülkemizin geleceğinde 
etkili olan bireyler olarak hepimizin ‘ne için’ sorusunu 
cevaplayarak karar veriyor olmamızın çok önemli ol-
duğu kanaatindeyim. Üniversite çatısı altında vicdanı 
ve fikri hür olarak bulunan bizlerin vicdanımızı rahat-
sız etmeyecek ve de fikrimizin özgür bir şekilde te-
şekkül etmesini sağlayacak bu sohbetin kayda değer 
olduğunu düşünüyorum.”

“Amaç kayıtsız şartsız millet egemenliği”

Moderatör Mesut Keskin’in “Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi” ile ilgili sorularını yanıtlayan Genç-
lik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise “Bizim bu 
sisteme geçmekteki amacımız Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün söylediği ‘Egemenlik kayıtsız şartsız mil-

Gençler Sordu Bakan Kılıç Cevapladı
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letindir’ sözünü hayata geçirmektir. Bu nedenle de 
seçilme yaşının 18’e indirilmesini teklif ettik. 18 yaşın-
daki bir insan kanun önünde reşitken ve her türlü hak 
ve sorumluluğa tabi tutulurken neden ülkenin gele-
ceğinde söz sahibi olmasın. Ben bu salondakilerin 
de mecliste temsil edilmesini istiyorum.” ifadelerini 
kullandı.

“Gençlerden beklentim 15 Temmuz’da 
karşılandı”

Gençlerin sorumluluğunun arttığı bir dönemde genç-
lerden beklentisinin ne olduğu sorusuna ise Bakan 
Kılıç şöyle cevap verdi: “15 Temmuz’a kadar çoğu 
kişide gençlerin sorumluluklarının farkında olmadığı 
şüphesi vardı. Ama 15 Temmuz gecesi yaşanan dar-
be girişimine karşı koymak için, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa inenlerin 
en önünde gençler ve kadınlar vardı. Gençlerden 
beklentim o gece karşılandı, hepsine teşekkür ede-
rim.”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile söyle-
şi öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son 
buldu. 



Etkinlikler    Sosyal
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

N
is

an
 2

01
7

S
ay

ı 6
8

100

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 102. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programa; OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, 
OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, 
akademisyenler, üniversite personeli ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Anma programı, şehitlerimiz için saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle baş-
ladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinlikte 
sinevizyon eşliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni an-
latan kesitler ve görseller duygusal anların yaşanma-
sına neden oldu.

“Dirilişin adımlarını sizler atacaksınız”

Etkinliğin ilk konuşmasını yapan Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı Çanakkale’de hüsrana uğra-
yan güçlerin bugün de 
aynı oyunları oynadığı-
na dikkat çekerek “To-
puyla, tüfeğiyle, muaz-
zam donanmasıyla bu 
topraklara giremeyen, 
Çanakkale’yi geçeme-
yen bu zihniyet bugün 
de suni gündemlerle 
bizleri bölmeye çalışı-

yor. Ancak bu çabalar beyhude, bizler bir ve beraber 
olduğumuz sürece bunu başaramayacaklar. Tek va-
tan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak diyen bu aziz 
milleti bölemeyecekler, böldürtmeyeceğiz. Allah’ın iz-
niyle bunların hepsini bertaraf edeceğiz. O muzaffer 
neslin siz değerli torunlarının omuzlarında yükselecek 
bu ülkede, dirilişin adımlarını sizler atacaksınız.” dedi.

“Şimdiki mücadele daha çetin”

Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise 18 Mart’ın ar-
tık daha da kıymetli olduğunu, mücadelenin daha çe-
tin, gizli ve hain olduğuna işaret ederek, “Aynı güçler 
şimdi de dinî ve manevi 
değerlerimizin içini bo-
şaltarak oyunlarını tez-
gahladılar. İnançlı de-
diğimiz, aynı mescitte 
namaz kıldığımız, yan 
yana olduğumuz insan-
ları karşımıza diktiler. 
Allah’a şükürler olsun 
ki yine başaramadılar.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda etkinliğe katılan öğrenciler 
büyük bir Türk Bayrağı açarak Çanakkale’de şehit dü-
şen atalarını saygı, rahmet ve minnetle yâd ettiklerini 
belirttiler.

Çanakkale Şehitlerimizi Minnetle Andık
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, bir dizi etkinlik nedeniyle 
Samsun’da bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ile birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü için yapılan törene katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Altınkum Özel Eğitim 
Uygulama Merkezi’nde yapılan törende konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu öğrencile-
re annelik babalık yapmak, eğitmenlik yapmak hem 
ahiret saadetini getirir hem de bu dünyada insan ol-
manın ve fedakârlık yapmanın hazzını yaşatır. Bu ne-
denle öğretmen arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.” 
dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Allah yaptığınız hiz-
metleri kabul etsin. Bu yavrularımız için sarf ettiğiniz 
emekler karşılığını fazlasıyla bulacaktır.” diye konuştu.

Törenin sonunda Dünya Down Sendromu Farkındalık 
Günü için hazırlanan pastayı kesen Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ve beraberindeki heyet öğrencilerle yakın-
dan ilgilendi.

Down Sendromunun Farkındayız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi (OMÜSEM) “Diksiyon, Artikülasyon ve Fone-
tik Bilgisi” kursu düzenledi.

Eğitimi; çeşitli etkinliklerde sunuculuk yapan, sa-
nat yaşamında tiyatro yönetmenliğinin yanı sıra 
diksiyon, artikülasyon, fonetik ve etkili sunum 
teknikleri, etkili iletişim dersleri ve seminerleri 
veren, reklam ve tanıtım filmlerinde seslendirme 
yapan öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç, 
Pazartesi ve Çarşamba akşamları verdi. Kursta, 
katılımcıların toplum içinde ve topluluk önünde 
kendini ifade etme yeteneğinin gelişmesi, Türkçe-

yi doğru kullanma, günlük ve resmi iletişim farklarının anlaşılması ile ses organlarının işlevlerinin farkındalığını 
kavratmak amacıyla katılımcılara uygulamalar yaptırıldı.

OMÜSEM Eğitim Salonu’nda yapılan ve 30 saat süren kursun sonunda, kursiyerlere Katılım Belgeleri OMÜ-
SEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İdris Varıcı tarafından verildi.

Kim Güzel Konuşmak İstemez ki
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Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bölümü İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileri, Yrd. Doç. 
Dr. Esen Ersoy’un danışmanlığında “14 Mart Dünya 
Pi Günü” nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali 
Akbulut, akademisyenler, ilköğretim okulu ve üniver-
site öğrencileri katıldı.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin 
sunumuyla başlayan etkinlikte çemberin çevresinin 
çapına oranı olan Pi sayısının (3,14…) tanımı, önemi, 
tarihçesi ve gizemi hakkında bilgi verdi. Ardından öğ-
rencilerin bulmaca parçalarından hazırladıkları “Pi’nin 
Gizli Oyunu” adını verdikleri oyuna geçildi. Verilen 
bilginin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu sorularak 
pi sayısı ile bilgilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan 

oyun, özellikle ilköğretim okulu öğrencilerini oldukça 
eğlendirdi.

Matematikçiler Pi Sayısını Anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu, Türk Sanat Müziği Topluluğu, Hacı Bek-
taşi Veli Araştırma Topluluğu ve Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği tarafından “Engelsiz Müzik” konulu bir panel 
düzenlendi.

Müzik Engelleri Ortadan Kaldırdı
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Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen panele akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
Panelde misafir konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üni-
versitesinden görme özürlü Doç. Dr. Koray Sazlı ve 
Mimar Sinan Üniversitesinden Arş. Gör. Onur Yılmaz 
yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise OMÜ Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Alper 
Varış yaptı.

Panelde, genel olarak görme engelli bireylerin mü-
zik eğitimindeki yeri ve sorunları ele alındı. Etkinlik-
te; müziğe ilgi duyan görme engelli bireylerin eğitim 
alacakları okullara girişlerde ve girdikten sonra yaşa-
dıkları sorunlar incelenirken; konu yasal ve yönetsel 
yanlarıyla da değerlendirildi. Ayrıca güzel sanatlarda 

ve konservatuvarlardaki müzik bölümlerine girerken 
yapılan yetenek sınavlarında yaşanan sorunlar da 
dile getirildi.

Panelistler görme engelli Doç. Dr. Koray Sazlı ve Arş. 
Gör. Onur Yılmaz, dinleyicilerle müzik eğitimi aldıkları 
dönemde yaşadıkları sorunları ve sorunları nasıl aş-
tıkları üzerine deneyimlerini de paylaştılar.

Panelin sonunda dinleyiciler görme engelli kişilerin 
oluşturduğu müzik grubundan etkileyici bir per-
formans izleme şansı da yakaladı. Gitarda Onur 
Yılman, piyanoda Beril Tekeli, flütte Gülçin Akçan, 
bağlamada Yasin Okan Gökpınar dikkat çekici bir 
dinletiye imza attı.

Türk kültürünü Fransızcada yaşatan Fransızca hazır-
lık öğrencileri, 20 Mart Dünya Frankofoni Günü’nü 
Fransız Kültür ve Eğitim Ataşeliğiyle birlikte kutladı.

Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleşen kutla-
maya, hazırlık öğrencilerinin yanı sıra Eğitim Fakülte-
si Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat 
Günday ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Nalan Kızıltan da katıldı.

Okutman Tülay Tütüncü koordinatörlüğünde, Esra 

Atmaca, Melis Aycan, Demir Kara, Eğitim Bilimleri 
yüksek lisans öğrencileri Kübra Aydoğan ve Ebru 
Harman’ın iş birliğiyle düzenlenen kutlamada Fransa 
dili ve kültürü Fransızca olarak tanıtıldı.

Türk edebiyatından kültürümüzü yansıtan şiir ve şar-
kıların Fransızcaya çevrilerek davetlilere sunulduğu 
kutlamada ayrıca La Fontaine’den oyunlar da ser-
gilendi, müzik eşliğinde dans gösterisi yapıldı. Fen 
Bilimleri Lisesi öğrencileri ise seslendirdikleri Fran-
sızca şarkılarla kutlamaya renk kattı.

Frankofoni Günleri Kutlandı
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Adalet Bakanlığına bağlı Samsun Cumhuriyet Baş-
savcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesinin “Tohumlar Fidana; Fi-
danlar Ağaca; Ağaçlar Ormana” sloganıyla hayata 
geçirdiği çalışmayla denetimli serbestlikten yarar-
lanan 40 hükümlü, yeni Diş Hekimliği Fakültesinin 
yanında bulunan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı’na 
fidan dikti.

Etkinliğe; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı 
Ahmet Yavuz, Başsavcı Vekilleri; Vedat Soğukpınar 
ile Uğur Sürmeli ve Cumhuriyet savcıları; Sertan 
Güven, Sacit Akdağ, Ali Evcimen, senato üyeleri ve 
davetliler katıldı.

Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ve 
Rektör Bilgiç denetimli serbestlik kapsamında olan 
hükümlülerle 2900 metrekare alanda kızılçam ve 
defne fidanını toprakla buluşturdu.

Gönüllülük esas

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da 
denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülere mü-
dürlük refakatinde eğitim verdiklerini ve onları belirli 
çalışma yükümlülüklerine tabi tuttuklarını belirtti. 

Başsavcı Yavuz ağaç dikme etkinliğinin de bu çer-
çevedeki faaliyetlerden biri olduğuna işaret ederek 
şöyle konuştu: “Yükümlülerimiz bu vesileyle hem 
hayırlı bir iş yapmış oluyorlar hem de cezalarını infaz 
etmiş oluyorlar. Denetimli serbestlik kapsamındaki 
bu kişiler iyi hâl yükümlülerimiz. Bu uygulamaya tabi 
olmak yükümlünün isteğine bağlı. Kabul edenler ce-
zalarının çok önemli bir kısmını bu şekilde tamamla-
mış oluyorlar.”

Zahmetin rahmete 
dönüşmesi

Rektör Bilgiç de bir 
zahmetin rahmete 
dönüşmesini vesile 
kılan bu tür çalışma-
larda her zaman yer 
alacaklarını belirtti. 
Prof. Dr. Bilgiç bu 
anlamda da etkinli-
ğe ortak olup katkı-
da bulunan herkese 
şükranlarını sunarak 
“Ağaçla toprağın bu-
luşması en güzel anlardan biri, şu an onu yaşıyoruz, 
sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

“Üzerimize düşeni el ele, seve seve yapacağız”

“Böyle bir organizasyonun içerisinde yer almak biz-
leri fazlasıyla mutlu etti ve el ele böyle bir girişimde 
yer almayı gurur vesilesi sayıyoruz” diyen Vali İbra-
him Şahin ise bu doğrultuda tedarik ve ekipman 
anlamında üzerlerine düşeni seve seve yerine ge-
tireceklerini vurguladı. Rektör Bilgiç’in fidanlar için 
bir alan açmasının çok anlamlı olduğunu kaydeden 
Vali Şahin, gönüllü olarak ağaç dikme uygulamasına 
katılan hükümlülere “Bu gönüllülüğünüzle hem ken-
dinize ve ülkeye, hem de dünyaya çok şey kazandır-
mış oldunuz.” dedi.

Tohumlar Fidana; Fidanlar Ağaca; 
Ağaçlar Ormana
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Fulbright bursları tanıtımı kapsamında Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “Yüksek Lisans ve Doktora Bursları ile 
ABD’de Eğitim Semineri”nde, İstanbul’dan gelen 
Fulbright Eğitim Komisyonu’ndan eğitim danışmanı 
Selin Alpakay ABD’de eğitim almak isteyenler için 
burs olanakları ve ayrıntılarını anlattı.

Fulbright’ın şu anda açık olan ve başvuru kabul 
eden yüksek lisans ve doktora bursları ile diğer 
programlar hakkında detaylı bilgiler aktaran Selin 
Alpakay komisyon olarak bir sene içinde verilen 7 
farklı burs programlarının olduğunu belirtti.

67 yıllık tarihleri boyunca 6 bin civarında Türk ve 
Amerikalı bursiyerleri olduğunu kaydeden Alpakay, 
Amerika’da alınacak olası yüksek lisans veya dok-
tora eğitiminin; sadece Amerikalı öğrenci ve akade-
misyenlerle değil, aynı zamanda söz konusu ülkeler-
den gelen öğrenci ve akademisyenlerle tanışma ve 
kaynaşma fırsatını sunacağını ve böylelikle geniş bir 
network ağına dâhil olunacağını söyledi.

2015’te Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına bu yıl ilk kez veri-
lecek burs programı hakkında detaylar paylaşan Al-
pakay bu bursun Prof. Dr. Sancar onuruna verildiğini 
ve özel bir nitelik taşıdığını sözlerine ekledi.

Fulbright Bursları Semineri Verildi

OMÜ Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yıl boyunca 
hazırladıkları çalışmaları sergiledi.

OMÜ Gündüz Bakımevinde eğitim-öğretim gören 
4 ve 5 yaş grubundaki 29 minik öğrencinin yıl içe-
risinde yapmış oldukları çeşitli eserlerin bulundu-
ğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Sergisi’nin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Kuran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Güngör Kural, Bakımevi eğitmenleri ve çalışanları ile 
öğrenci velileri katıldı.

Sergide konuşan Gündüz Bakımevi Müdürü Nazlı 
Gül çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal becerilerine 

ve duygusal dil gelişimlerine katkıda bulunan bu et-
kinliğin çocukların yaş grubuna ve gelişimlerine uy-
gun bir şekilde planlandığını vurguladı.

Müdür Nazlı Gül, okul öncesi bu tür projelerin ve 
etkinliklerin; çocukların çok yönlü düşünmelerine, 
analiz-sentez yapmalarına, çevrelerine baktıklarında 
detayları daha iyi görebilme yeteneklerine katkı sağ-
ladığını söyledi.

Kendi bayramlarını sergiye taşıyarak ziyaretçilerin 
beğenisini kazanan ve aile, arkadaşlık, mutluluk, ba-
rış gibi temalarını işleyen minik sanatçılar öğretmen-
lerinin gurur kaynağı oldular.

Kendi Bayramlarını Anlattılar
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Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Mizah Diliyle 
Tıp Mesleği” başlıklı konferans Recep Tayyip Erdo-
ğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban 
Şimşek’in sunumuyla gerçekleştirildi. Konferansın-
da Dekan Prof. Dr. Şaban Şimşek tıp mesleğinin mi-
zahi yönünü müzik ve görsel eşliğinde anlattı.

Konferansı; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Da-
nışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Erişkin Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, fakülte dekan-
ları, öğretim üyeleri ile davetliler ve öğrenciler takip 
etti.

Konuk Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek 
hekimliği mizahi dille ve fıkralarla anlatırken kendisini 
dinleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Konferansa öğretim elemanları, hemşireler ve öğ-
rencilerin ilgisi büyüktü. Özellikle tıp mesleğine yeni 
başlayan ve henüz meslek eğitimi almakta olan 
öğrencilere tecrübelerini aktaran, tavsiye ve telkin-
lerde Prof. Şimşek, konuşmasında tıp mesleği icra 
etmenin ulviyeti ve zorlukları yanında insan sevgisi 
ve sağlıkçının sorumluluklarının önemini vurguladı.

“İnsan sevgisi yitirilmemeli”

Prof. Dr. Şimşek doktorun kendini hastasının yerine 
koyarak empati kurmasının mesleğin önemli nok-

talarından biri olduğunu 
kaydeden Dekan Şimşek 
“Doktorlar ve sağlık çalı-
şanları çok yönlü olabil-
meli, mümkün olduğunca 
işine odaklanmalı, insan 
sevgisini yitirmemeli.” şek-
linde konuştu.

Konferansın sonunda Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Şa-
ban Şimşek’e şükranlarını 
sunarak ağaç sertifikasını takdim etti. Dekan Şim-
şek de yazmış olduğu bazı kitapları Rektör Bilgiç 
ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’e 
hediye etti.

Mizah Diliyle Tıp Mesleği 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakülte-
si Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 
öğrencileri Topluma Hizmet Uygu-
lamaları dersi kapsamında, 325 
OMÜ’lü öğrenciyi organ ve doku 
bağışı konusunda bilgilendirdi. Bu 
sayede form doldurarak sisteme 
giren öğrenciler, birçok hastaya 
umut oldu.

Ayrıca 45 kemik iliği/kök hücre ba-
ğışçısının Kızılay Kan Merkezin’de 
kan numuneleri alındı ve 50 ünite 
kan bağışlandı.

Dersin sorumlu öğretim elemanı 
Öğr. Gör. Dr. Erol Doğan,“Dersimizin 
amacı topluma hizmet anlayışını ge-
liştirmek insanlara yardımda bulun-
maktır. Bu kapsamda her yıl farklı 
etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl ise ül-
kemizde yaşanan kan verme eksik-
liğinin yanında ilik ve organ nakline 
dikkat çekmeyi amaçladık ve öğren-
cilerimizle bu güzel uygulamayı yap-
mış olduk.” dedi.

Sporculardan Örnek Davranış 
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Samsun Meslek Yüksekokulunun düzenlediği ve 
Sürekli Eğitim Merkezininde katkı sağladığı etkinlik 
kapsamında Yenimahalle Şehit Ahmet Özsoy İmam 
Hatip Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri “Sera-
mik” ve “Ebru” sanatı ile tanıştırıldı. 

Etkinliğe, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Güray Erener, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Taner Yıldız, öğretim elemanları, Yenimahalle 
Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu Müdür 
Yardımcısı Ayşegül Yıldız ve Özel Eğitim Sınıfı öğret-
menleri katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte seramik 
uygulamalarını Öğr. Gör. Mustafa Türkmen, ebru uy-
gulamalarını  Öğr. Gör. Ezgin Yetiş, Ayça Alıntaş ve 
Öznur Temiz yaptırdı.

Özel Eğitim Öğrencileri Seramik ve 
Ebru Sanatı ile Tanıştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merke-
zi (OMÜSEM) mart ayının ilk eğitimi olan “Seramik 
Workshop”u, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Hobileri arasına seramik yapmayı katmak isteyen 
katılımcılar, Öğr. Gör. Mustafa Türkmen eşliğinde 
seramik sanatını tanıdı, çamur hazırlamayı, seramik 
tekniklerini uygulamayı ve elektrikli çamur tornası 
kullanımını öğrendi.

Seramik Workshop

Etkinliğin sonunda katılımcı öğrencilere teşekkür belgeleri Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Güray Erener, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner Yıldız,  Öğr. Gör. Mustafa Türkmen, Öğr. Gör. Ezgin Yetiş 
ve Öğr. Gör. İrfan Kurt tarafından verildi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleriyle or-
tak çalışma kararı alan Tekkeköy Belediye Başkanı 
Hasan Togar, Tekkeköy Kültür Müdürü Şeref Aydın ile 
birlikte bu bağlamda görüşmeler yapmak üzere Fen 
Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerini ziyaret etti.

Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz 
Erler, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Akın Temür, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa ve Psikoloji Bölümü öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç ile yapılan görüş-
melerin ardından; Tekkeköy’ün tarihini anlatan bir 
kitap hazırlama, Tekkeköy’de “Uluslararası Arkeoloji 
Kongresi” düzenleme ve Tekkeköy’ün Selçuklu tarihi 
ve kalıntıları üzerine bir panel yapılması kararı alındı.

Tekkeköy Belediyesi ve öğretim üyelerinin ortaklaşa 
yürütmesi planlanan çalışmalar neticesinde ortaya 
çıkacak eser; Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi ola-
rak geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan, ta-
rih, turizm, kültür, sanayi ve doğa kenti Tekkeköy’ün 
tarihini kitap hâline dönüştürerek bilimsel anlamda 

en kapsamlı ilçe tarihini anlatan ilk ve tek tarih kitabı 
olma özelliği taşıyacak.

“Tekkeköy’ün binlerce yıllık tarihi gün yüzüne 
çıkıyor”

Yapılan görüşmelerle ilgili konuşan Tekkeköy Be-
lediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin tarihi çok 
eski olmasına rağmen, hakkında bilimsel bir kitap 
olmamasının çok büyük bir eksiklik olduğunu gör-
dük ve yıllardır planladığımız çalışmayı sonunda 
somut hâle getirme kararı aldık. Bu kitabımız üni-
versitenin çok değerli hocalarının özverili çalışma-
ları sonucunda ortaya çıkacak. Bu kitap ülkemiz 
ve Samsunumuz için büyük bir kültür hazinesi ola-
cak. Belki okullarda bile ders kitabı olarak okutula-
cak.” ifadelerini kullandı.

Başkan Togar, konuşmasında Tekkeköy’de Ekim 
ayı içerisinde yurt içinden ve yurt dışından onlarca 
öğretim üyesinin katılımıyla “Uluslararası Arkeoloji 
Kongresi” düzenleneceği bilgisini de verdi. 

Tekkeköy’ün Tarihini Yazıyoruz

Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği koordinasyon ve 
istişare toplantılarının Samsun ayağı Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı, Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Coş-
kun Esen, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, 
KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Ma-
arif Vakfı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ham-
za Özdemir öğretim üyeleri ile sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri katıldı.

İstişare toplantısında Türkiye ve Sam-
sun’daki uluslararası öğrencilerin 
durumu detaylarıyla ele alındı. Top-
lantıda; mevcut öğrencilerin yaşam 
koşullarının nasıl daha iyi noktalara 
getirilebileceğinin yanı sıra bundan 
sonra Türkiye’ye gelecek öğrenci 
profilinin nerelerden ne şekilde se-
çileceğine yönelik fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Geleceğe yönelik bir yol haritası belir-
lemek amacıyla bir araya gelen katı-
lımcılar; yurt dışında Nijer ve Gine gibi 

ülkelerde FETÖ yapılanmasına bağlı olup sonrasın-
da devredilen okulların eğitim müfredatlarının nasıl 
yapılanması gerektiği konusunda da değerlendir-
melerde bulundular. Ayrıca, Fransızca konuşan Af-
rika ülkelerinde öğrencilerin eğitiminde Türkiye’den 
görevlendirilen öğretmenlerin nasıl daha faydalı 
olabileceği de görüşülen hususlar arasında yer aldı. 
Bu kapsamda; OMÜ Fransızca Öğretmenliği Bölü-
münde bulunan öğrencilerin mezuniyet sonrasında 
buralarda nasıl değerlendirilebileceği noktasında 
karşılıklı istişarede bulunuldu.

Uluslararası Öğrenciler ve Yurt 
Dışındaki Türk Okullarının Durumu 
Değerlendirildi
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Üniversitemiz Öğrenci Butiği ilçe kampüslerinde 
hizmet vermeye devam ediyor.

Alaçam, Bafra, Terme, Kavak, Havza ve Vezirköprü 
Meslek Yüksekokullarıyla Çarşamba Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu Kampüsü’nde stant açan Öğrenci Bu-
tiği, 255 öğrenciye 868 adet ürün bağışında bulun-
du.

Bağışlanan kıyafet ve çanta gibi insanların günlük 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek eşyaların bulunduğu 
Öğrenci Butiği’nden öğrenciler sadece kimlik kart-
larını göstererek belli bir limit dâhilinde istediklerini 
alabiliyor.

Öğrenci Butiği İlçelerde 

Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan Sarıkamış 
Harekâtı sırasında şehit düşen askerlerimiz, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) iş birliği ile düzenlenen anma yürüyü-
şüyle yâd edildi.

Sarıkamış Harekâtı’nın 102. yıl dönümü etkinliğine; 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Samsun 
KYK Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sam-
sun Uluslararası Öğrenciler Derneği Genel Sekreteri 
Kerami Gün, OMÜ’de eğitim gören çok sayıda öğ-

renciyle Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğinden 
32 farklı ülkeye mensup 300 yabancı öğrenci katıldı.

Sarıkamış Harekâtı’nın 102. yıl dönümü vesilesiyle 
Samsun şehir merkezinden hareket eden araçlarla 
Ladik ilçesi merkezine ulaşıp, buradan Akdağ Kayak 
Merkezi’ne kadarki güzergâhta eksi 3 derecede zor-
lu anma yürüyüşünü afişler açıp tekbirler getirerek 
gerçekleştiren öğrenciler büyük bir fedakârlık ve ce-
saret sergileyen atalarını anarak örnek bir davranış 
sergilediler. 

Sarıkamış’ı Unutmadık
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Üniversitemizde öğrenim gören Türkmenistan uy-
ruklu öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Biriminin des-
teğiyle “Türkmenistan’da Sağlık - İlham Yılı ve Bahar 
Bayramı” adı altında bir etkinlik düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
etkinliğe; Türkmenistan Ankara Başkonsolosu Murat 
Akmammedov, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. 
Dr. Rıdvan Kızılkaya ve davetliler katıldı.

Konuklarını yöresel kıyafetleriyle karşılayan Türkme-
nistanlı öğrenciler, onlara kültürlerini tanıtmak için 
kurdukları stantlardan yöresel lezzetler sundu. Öğ-
renciler, bahar ve Türkmenistan temalı videolar, şiir-
ler, şarkılar, yöresel danslar ve skeçlerle izleyenlere 
bayram coşkusu yaşattı, Türkmen pilavı ikram etti.

“Türk Cumhuriyetleri’nin ortak kültürü”

Türkmenistan Ankara 
Başkonsolosu Murat Ak-
mammedov, “Bahar bay-
ramı olan Nevruz, Türk 
Cumhuriyetleri’nden 
oluşan geniş bir coğraf-
yanın ortak kültürüdür. 
Barış, sevgi, kardeşlik 
gibi değerleri hatırlatan 

bu bayram hepinize kutlu olsun.” dedi.

“Biz bir milletiz, bir olacağız”

Ardından söz alan Genel Sekreter Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı da, “Tarihimiz, dilimiz, dinimiz, da-

marlarımızda dolaşan 
kanımız bir. Aramızda 
kilometrelerce yol, çizil-
miş suni sınırlar olsa da 
bunların hiçbir önemi 
yok. Çünkü biz sizinle bir 
milletiz ve bundan sonra 
da bir olacağız.” dedi. 
Üniversitedeki uluslara-
rası öğrencilerle yakın-

dan ilgilendiğini ve onları gözlemlediğini kaydeden 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, “Etnik kökeni, dini, dili 
ne olursa olsun ülkemize gelen kardeşlerimiz bizi 
umut kapısı olarak görüyorlar. Özellikle Türk kökenli 
kardeşlerime şunu söylemek istiyorum: Ülkemizin 
adı ne olursa olsun, biz bir olduğumuz sürece, yeni-
den dünyaya yön veren, dünya tarihini yazan millet 
olmaya devam edeceğiz. Buna bizden çok dünya-
daki mazlum ve mağdurların ihtiyacı var.” ifadelerini 
kullandı.

Türkmenistan Bahar Bayramı Kutlandı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’nde 
bulunan Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezin-
de eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, Okul Mü-
dürü M. İrfan Yetik ve öğretmenleri ile birlikte OMÜ 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı’yı ma-
kamında ziyaret etti.

“Katkıları için üniversitemize teşekkür 
ediyoruz”

Ziyarette konuşan Okul Müdürü M. İrfan Yetik, 
OMÜ’nün okulu 20 yıllığına Millî Eğitim Bakanlığı-
na tahsis etiğini ve okulda 4-14 yaş arası orta-ağır 
düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip 74 öğrencinin 
eğitim gördüğünü dile getirdi. OMÜ ile iş birliği içe-
risinde faaliyetler yürütüklerini ifade eden Yetik, öğ-
retim üyelerinin büyük destek verdiğini belirterek 

“Okulumuzda Özel Eğitim Bölümü öğrencileri de 
öğretmenlik uygulaması kapsamında staj yapıyorlar. 
Üniversitemizin spor tesislerinden de faydalanıyo-
ruz. Bütün bu katkılar için üniversitemizin yönetimi-
ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Topluma kazandırmada birlikte hareket 
edeceğiz”

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da 
OMÜ yönetimi olarak her alanda olduğu gibi özel 
eğitime muhtaç engelli çocukların eğitimleri için de 
olağanüstü gayret gösterdiklerini ifade etti. Kaba-
dayı, bundan sonra da OMÜ kampüsünde bulunan 
okulun fiziki ihtiyaçları ve eğitimlerine katkı sağ-
lamak adına akademisyen desteği için her zaman 
hazır olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Zihinsel engelli çocuklarımız Kurupelit Kampüsü-
müzün özel misafirleri olarak bizim göz bebeğimiz 
olmaya devam edecekler ve onların topluma kazan-
dırılması noktasında okul idaremiz ile birlikte hareket 
edeceğiz.”

Ziyarete gelen öğrenciler, hazırladığı el işi hediyesini 
Genel Sekreter Kabadayı’ya takdim ettiler. Doç. Dr. 
Kabadayı da öğrencilere Samsunspor yastığı hediye 
ederek en kısa zamanda Zihinsel Engelliler Okulunu 
ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Zihinsel Engelli Çocuklarımız Göz 
Bebeğimizdir

OMÜ yönetimin başlattığı ağaçlandırma çalışmaları 
kapsamında yoğun bir şekilde devam eden fidan di-
kimi etkinliğine daire başkanları da katıldı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı ile Rektörlüğe bağlı 11 daire başka-
nı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı işçilerinin 
katıldığı etkinlikte, daire başkanlarının her biri kendi 
fidanlarını toprakla buluşturdu.

Rektör Bilgiç, Rektör Yardımcısı Kuran ve Genel 

Sekreter Kabadayı da daire başkanlarının fidan di-
kimini yakından izleyerek onların heyecanına ortak 
oldu.

Farklı türden fidanları dikerek OMÜ Kampüsünün 
yeşil atmosferine katkıda bulunan daire başkanları, 
ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda far-
kındalık ve hassasiyet gösteren başta Rektör Bil-
giç ve üniversite yönetimine teşekkürlerini sunarak 
kampüsün çehresinin bu tür etkinliklerle daha da 
güzelleşeceğini vurguladılar.

Daire Başkanları Fidan Dikti



OMÜ’den
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
O

ca
k-

N
is

an
 2

01
7

S
ay

ı 6
8

112

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yükse-
kokulu öğrencilerini sektör temsilcileriyle bir araya 
getirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu 
kapsamda PTT Samsun Başmüdürü Cemal Saraç, 
Alaçam Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Saraç, 
öğrencilere PTT’nin kariyer imkânlarını anlatarak 
okula posta hizmetleri laboratuvarının kazandırılma-
sı için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’in 
davetlisi olarak okul öğrencileri ile bir araya gelen 
Cemal Saraç, PTT’nin yapısı ve kariyer imkânları 
hakkında bilgi verdi. Ayrıca ziyaret kapsamında Ala-
çam MYO ve Samsun PTT Başmüdürlüğü arasın-
daki iş birliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi karar-
laştırıldı.

Yeni mezunlara atama müjdesi

Posta Hizmetleri ve Lojistik Programı öğrencileriyle 
bir araya gelen Başmüdür Saraç, meslek hayatında 
edindiği tecrübeleri aktardı. Öğrencilere tavsiyeler-
de bulunan Saraç, posta dağıtıcısı adaylarına yö-
nelik mülakatlarda etkili olan unsurlara dikkat çekti. 
PTT’nin düzenli olarak dağıtıcı kadrolarına atama 
yaptığını hatırlatan Saraç, bu sene mezun olacak 

öğrencilere ikinci dönem alımların yapılacağı müjde-
sini verdi.

Posta hizmetleri laboratuvarı kurulacak

Alaçam MYO ve Samsun PTT Başmüdürlüğü ara-
sındaki protokolün geliştirilmesinin de ele alındığı 
ziyarette, okulda posta hizmetleri laboratuvarı ku-
rulması kararlaştırıldı. Laboratuvarın yeni eğitim-
öğretim döneminde hizmete girmesi için gerekli 
altyapı desteğini sağlayacaklarını ifade eden Saraç, 
PTT Eğitim Merkezi aracılığıyla da uygulama eğitimi 
desteği verebileceklerini söyledi. Saraç, son olarak 
öğrencilerin zorunlu stajlarına katkı sağlamayı sür-
düreceklerini belirtti.

Alaçam’da Posta Hizmetleri 
Laboratuvarı Kurulacak

Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ, Haberaks TV’de yayın-
lanan “Haberin Sesi” programında Burcu Düzgün 
Çoban’ın konuğu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 42. yıl dönümünde 
gerçekleşen canlı yayında Rektör Bilgiç, üniversite-
nin bugün geldiği durumu, akademik çalışmalarını, 
üniversite-toplum arasındaki bütünleşme çabalarını, 

uluslararası üniversite olma gayretlerini ve görevde 
olduğu 7 aylık süreçte yapılanları anlattı ve ses geti-
ren projelerini paylaştı.

Rektör Bilgiç, televizyon yayının ardından Haber 
Medya Grubu yöneticileri ile biraraya geldi, Haber 
Gazetesi ve Haber Radyo’yu ziyaret etti.

Rektör Bilgiç,
Haberaks TV’ye Konuk Oldu
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Yaklaşık 25 yıldır üniversite personeli, öğrencileri ve 
Samsun halkına önemli hizmetler veren Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor 
Merkezi, Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 
her ay rutin olarak yapılan denetlemeler sonucunda 
“Temiz Havuz Sertifikası” almaya hak kazandı.

İlgili yönetmelikte belirtilen denetimler kapsamında 
alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen kimyasal, 
fiziksel ve mikrobiyolojik analizler sonucunda; OMÜ 
Olimpik Yüzme Havuzu’nun son 1 yılda üst üste 12 
defa aralıksız olarak havuz hijyeni ve havuz suyu ka-
litesi açısından gerekli şartları sağladığı tespit edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, Olimpik Yüzme Havuzu ve 
Spor Merkezi’nin bu kalite ve sağlık standartlarını 
istikrarlı bir şekilde sağlaması ve Samsun halkına 
hizmet sunmasının kendileri için ayrı bir gurur kay-
nağı olduğunu söyledi. OMÜ Yüzme Havuzu’nun 
üniversite tarihinde ilk kez “mavi bayrak” aldığını 
ifade eden Menderes Kabadayı, fiziksel yapıyı da 
iyileştirilmesi için yatırım programına aldıklarını ve bu 
konuda yoğun gayret gösterdiklerini belirtti. 

OMÜ’ye Mavi Bayrak

Üniversite yönetimi tarafından başlatılan ve titizlikle 
yürütülen fidan dikme faaliyetleri farkındalık yarat-
maya devam ediyor. Bu kapsamda OMÜ Orman ve 
Çevre Düzenleme Müdürlüğü işçileri kendi olanak-
ları ile edindikleri çınar fidanını Rektör Bilgiç adına 
toprakla buluşturdu.

Rektörlük önünde gerçekleşen etkinliğe; Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kaba-
dayı, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, 
Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, 
Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel 
Kan, Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğünden 
Orman Mühendisi Şenol Koç ile müdürlüğe bağlı 
işçiler katıldı.

“Her bir fidan ülkemizin dirliğini temsil ediyor”

Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü işçilerinin 
yaptığı jest karşısında oldukça mutlu olan Rektör 
Bilgiç, onlarla birlikte çınar fidanını toprağa dikti. 
Arkasından fidanın can suyunu veren Bilgiç, işçilere 
gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederek her bir 
fidanın toprakla buluşmasının ülkemizin birlik bera-
berlik ve dirliğini sembolize ettiğini vurguladı.

“OMÜ Samsun’un nefes alan alanlarından biri”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, kurumsal sorumlulukları 
adına fidanları toprakla buluşturmaya devam ede-
ceklerini belirterek, “Bu fidanlar büyüyecek ve birer 
ulu ağaç olacak. OMÜ doğal güzelliği ve yeşil kam-
püsü ile Samsun’un her zaman nefes alan alanların-
dan biri olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu. 

OMÜ’de Fidanlar Toprak ile Buluşuyor
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19 Mayıs, Kavak, Alaçam ve Çarşamba ilçelerinde 
bulunan kampüslerde, toplanan OMÜ Senatosu, 
16 Mart’ta Bafra’da bir araya geldi. OMÜ yönetimi 
toplantı amacıyla geldikleri Bafra’da fakülte ve mes-
lek yüksekokullarını ziyaret ederek sorunları yerinde 
gördü, ilçe mülki erkânıyla görüşme fırsatı buldu.

Toplantı öncesi Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’e 
iadeiziyarette bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
senato toplantılarının farklı ilçelerde yapılması ka-
rarını üniversite şehir kaynaşması açısından önemli 
gördüklerini kaydetti.

Ardından protokol ve Senato üyelerini bir araya ge-
tiren yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kaymakam Ali 
Fuat Türkel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma 
Aydın ve Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Cüneyt Çırak ve Bafra Turizm Meslek Yükseko-
kulu Müdürü  Yrd. Doç. Dr. Yasin Keleş’e konukse-
verlikleri için teşekkür etti.

Bafra’nın ciddi tarım potansiyeli ve ekonomisiyle 
Karadeniz sahilinin yıldızı olduğunu ifade eden Kay-
makam Ali Fuat Türkel de “Biz istiyoruz ki üniversi-
temiz ve Baframız daha çok bir araya gelsin.” dedi.

Şehirleri ve ülkeleri kalkındıracak ve geliştirecek olan 
temel dinamiklerin başında üniversitelerin geldiğini 
vurgulayan Belediye Başkanı Zihni Şahin şu sözlere 
yer verdi: “Üniversitelerin belediyelerle, sivil toplum 
kuruluşları ve şehrin diğer aktörleri ile birlikte hare-
ket etmesi, o şehre her zaman enerji katıp bir sinerji 
yaratacaktır. Bu doğrultuda üniversitemizin attığı 
adımları takdir ve tebrik ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yemekten sonra Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Zi-
raat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nde yeni kurulan Modern Şeftali Bahçesi ve 
Kiraz Bahçesi ile Üzüm Bağlarını inceleyerek Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir’den bilgi aldı. 

Senato Bafra’da Toplandı

İşçilerden Forma Jesti
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli, Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret ederek 
Samsunspor forması hediye etti.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görevli işçiler 
Erol Arslan ve Hüseyin Özyılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’e üzerinde adının ve soyadının yazdığı Sam-
sunspor forması hediye etti. İşçiler, Samsunspor’un 
ortak sevdaları olduğunu belirterek Samsunspor 
taraftarı olmaktan gurur duyduklarını dile getirdiler.

Rektör Bilgiç ise bu anlamlı hediyeden ötürü çok 
mutlu olduğunu ve Samsunspor’un en kısa zaman-

da hak ettiği yere geleceğine inandıklarını belirterek 
işçilere teşekkür etti.
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KA3 (Key Action 3) projesi kapsamında Uludağ Üni-
versitesinde düzenlenen Bilişim Zirvesi’ne katılan 
üniversitemiz öğrencileri, verilen beş günlük eğitim 
programını başarıyla tamamlayarak ödül almaya 
hak kazandı.

Genç Beyin, Genç Bakış, Genç Bilişim projeleri bağ-
lamında android, bulut depolama, bilişim güvenliği, 
hacking, dijital iletişim, DDoS gibi bilişimle ilgili ko-
nularda workshopların yapıldığı eğitim programının 
ardından düzenlenen zirvede OMÜ’yü, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tuba Bezek 
ile 3. sınıf öğrencisi Azhar Murzaeva temsil etti..

35 üniversiteden 70 öğrencinin katıldığı zirvede, eği-
timlere eksiksiz katılan ve proje kapsamında verilen 
ödevleri yerine getirerek üniversitemizi ödül alan10 
üniversite arasına sokmayı başaran Tuba Bezek ve 
Azhar Murzaeva, ödüllerini Uludağ Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger’in elinden 
aldı. 

Bilişim Zirvesi'nden Ödülle Döndüler

Metroloji Toplantısına Ev Sahipliği Yaptık

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organizasyonun-
da Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü-
nün yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel ve 
Yasal Metroloji” temalı bilgilendirme toplantısı Mü-
hendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda uzmanlarca; bilimsel, yasal ve endüstri-
yel metroloji (ölçümbilim) alanında, çeşitli sektörel 
uygulamaları da içeren sunumlar katılımcılarla pay-
laşıldı.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Elevli, Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Selahattin Altunsoy, TÜBİTAK UME’den (Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Metro-
loji Enstitüsü) Sevda Kaçmaz, Bilim Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel 
Müdürlüğü uzman yardımcıları; Ali Tildehan Özcan 
ve Fehmi Atasoy, akademisyenler ve öğrenciler ka-
tıldı.

“Beş laboratuvarlardan biri Samsun’da”

Açılış konuşmasında Samsun Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Bakanlık 
bünyesindeki 5 adet metroloji ve kalibrasyon labo-
ratuvarlarından birinin Samsun’da olduğunu ifade 
ederek, kent olarak sorumluluklarının farkında ol-
duklarını dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da sayılı 
kentlerde yapılan bu toplantıya ev sahipliği yapmak-
tan onur duyduklarını belirtip toplantıda emeği olan 
tüm paydaşlara şükranlarını sundu. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Çar-
şamba Yükseköğretim Kurumlarını Destekleme ve 
Geliştirme Derneği (ÇAYED), 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılında Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesine ilk 10 
sıradan yerleşen öğrencilerin faydalanması için burs 
protokolü imzaladı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen imza tö-
renine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Be-
lediye Başkanı ve aynı zamanda ÇAYED’in Başka-
nı olan Hüseyin Dündar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Tahsin Keçeligil katıldı.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini tercihlerde özen-
dirici kılmak amacıyla hazırlanan burs protokolünü 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Hüseyin Dündar ile bir-
likte imzaladı.

Protokolün imza töreninde konuşan Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, bursun ÖSYM’nin tercih kılavuzuna 
işleneceğini belirterek, “Çarşamba Belediye Baş-
kanımızın, Çarşamba’daki 
birimlerimizin kurulması ve 
gelişmesi hususunda des-
tekleri ve gayretleri oldu. Ek-
sikliklerin giderilmesinde de 
kendisinden gelen talepleri 
çok önemsiyorum. Protokol, 
öğrencilerimize ve üniversi-
temize hayırlı uğurlu olsun.” 
dedi.

“İlk 10’a 10 ay boyunca 
300 TL burs”

Destekleri ve iş birliği için 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e 

teşekkür eden Çarşamba Belediye Başkanı Hüse-
yin Dündar da “Bursu ilk etapta 10 ay süreyle ayda 
300 Türk Lirası olarak belirledik. Ancak alttan dersleri 
bulunmadığı sürece öğrencilere bu miktar her eği-
tim yılı arttırılarak verilmeye devam edilecektir” diye 
konuştu.

“Eksiklikler hızla gideriliyor”

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesindeki eksikliklerin 
yeni yönetim tarafından hızlı bir şekilde karşılandığı-
na da dikkat çeken Dündar sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz bu bursla, geçen sene Hukuk Fakültesinde ya-
şanan olumsuz havanın dağılmasını ve bu sayede 
OMÜ Hukuk Fakültesinin tercih edilirliğini arttırarak 
başarılı öğrencileri üniversitemize çekmeyi hedefle-
dik.”

Burs imkânlarının çeşitlendirilerek devam edeceği-
nin konuşulduğu imza töreninde, ilk üçe ve ilk beşe 
giren öğrenciler için teşvik edici ödüller verilmesi de 
görüşüldü.

Hukuk Öğrencilerine Burs Müjdesi
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Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang ve 
beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i 
makamında ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı’nın da hazır 
bulunduğu ziyarette, Çin ve Türkiye arasındaki eği-
tim, ticaret ve turizm ilişkilerinin gelişmesi için gö-
rüş alışverişinde bulunularak karşılıklı iş birliği sözü 
verildi.

“Çince eğitim verecek bölümler açacağız”

Üniversitemizde görev yapan Çinli akademisyenler 
sayesinde Çin’i tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Çince öğrenmek isteyen 
çok fazla eğitimci ve öğrencimiz var. Çince öğreten 
dil okullarının yanı sıra bazı alanlarda Çince eğitim 
verecek bölümler de açmak istiyoruz. Bu nedenle 
Çince öğretecek eğitmenlere ihtiyacımız var. Bu ko-
nuda sizden destek bekliyoruz.” dedi.

“Dünya barışı için Çin ve Türkiye iki dengeleyici 
unsur olmalı”

Dilin insanlar arasındaki iletişimi geliştiren en önemli 
unsur olduğunun altını çizen Rektör Bilgiç, “Üniver-
site olarak nitelikli insan yetiştirme sorumluluğumu-

zun farkındayız. Biz ne kadar Çince bilen insan ye-
tiştirirsek iki ülkenin ilişkileri de o kadar gelişir. Bunun 
dünya barışına da büyük katkısı olacağına inanıyo-
rum.” diye konuştu.

“OMÜ dünya çapında bir üniversite”

OMÜ’nün Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üni-
versitelerinden biri olduğunu belirten Çin Halk Cum-
huriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang ise “Büyükelçilik 
olarak okulunuzu yakından takip ediyoruz. Çince 
eğitim konusunda da her türlü desteği vermekten 
memnuniyet duyarız. Özellikle 2012’de itibaren, tica-
ri ve kültürel alanda hızla gelişen Türk - Çin ilişkileri-
nin güçlenmesi için Çince bilen Türk vatandaşlarına 
ihtiyaç çok fazla. İngilizce bilmek bilhassa turizm 
sektöründe yeterli olmuyor. Çünkü her eğitim sevi-
yesinden Çinli ülkenizi ziyaret edebiliyor.” şeklinde 
konuştu.

“Hayalimdeki Çin” Sergisi Açıldı

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Büyükelçisi Yu 
Hongyang, daha sonra Atatürk Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde hazırlanan “Hayalimdeki Çin” isimli re-
sim sergisini gezdi.

Çin Büyükelçiliği, Millî Eğitim Bakanlığı ve Uluslara-
rası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı iş birliği 
ile düzenlenen ve ortaöğretim öğrencilerine resim 
sanatını sevdirmek, hayal güçlerini geliştirmek ama-
cıyla hazırlanan sergide jüri tarafından sergilenmeye 
layık görülen 60 eser ile ilk sekizde yer alan öğren-
cilerin Çin gezisi sonrasında yaptıkları “Hayalimdeki 
Çin” resimleri yer aldı.

Çin Büyükelçisi Rektör Bilgiç’i  
Ziyaret Etti
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 
“Engelsiz 23 Nisan” temasıyla bir program düzen-
ledi.

OMÜ Vakfı Koleji ile Altınkum Özel Eğitim Okulu öğ-
rencilerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne olan 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkin-
likleri OMÜ Yaşam Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Farklı yeteneklere sahip çocukların etkinliklerine yer 
verilen program büyük bir coşku ve heyecanla iz-
lendi.

“23 Nisan bizler için dönüm noktasıdır”

Etkinlikler öncesi yapılan konuşmalarda söz alan 
Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul 23 Nisan 
1920 tarihinin Türk milleti için önemine değinerek 
“Bundan 97 yıl öncesi, aziz milletimiz için bir dönüm 
noktası olmuştur. O dönüm noktasının kaderi ise bu 
milletin çocuklarının omuzlarında yükselecektir. Bu 
vesileyle bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyorum.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise ço-
cuklarımızın bizlerin yarınları olduğunu belirttiği 
konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bizler bugün 
en iyi şekilde çocuklarımıza sahip çıkmalıyız ki, ya-
rınlarımız ve geleceğimiz daha emin ellerde olsun. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
devletimize ve milletimize birlik-beraberlik ve esen-

lik getirmesini temenni 
ederken engelli engel-
siz tüm çocuklarımıza 
unutamayacakları nice 
günler diliyorum. Hep 
birlikte toplumda en-
gellilere yönelik farkın-
dalık ve duyarlılık oluş-
turulmasına katkıda 
bulunduğumuza ina-
nıyoruz. Bu özel günü 
çocuklarımıza armağan eden Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi şükran ve saygıy-
la yâd ediyorum.”

Programda, Türk bayrakları ve balonlar eşliğinde 
kendi bayramlarını doyasıya kutlayan OMÜ Vakfı 
Koleji ile Altınkum Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin 
gösterileri ilgiyle izlendi. Atakan Orkestrası’nın şar-
kılarıyla gönüllerince eğlenen çocukların okuduğu 
şiirler ise katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Engelsiz 23 Nisan 

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanı Fan Ya-
hui, 3 yıllık görevinin ardından OMÜ’ye veda eder-
ken görevi Jia Jia Zhang devraldı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret eden 
Fan Yahui, OMÜ’de 3 yıla çok güzel şeyler sığdırdığı-

nı, ülkesine güzel ve unutulmaz hatıralarla dönece-
ğini belirterek görev yaptığı zaman dilimi boyunca 
desteklerini esirgemeyen akademisyenler ile OMÜ 
yönetimine şükranlarını sundu. Fan Yahui, Rektör 
Bilgiç nezdinde OMÜ’nün uluslararasılaşma çaba-
larını takdir ettiğini vurgulayarak bu süreçte Çince 
öğretimi konusunda katkı sunmaktan son derece 
mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Konuğunu ağırlamaktan kıvanç duyduğunu söyle-
yen Rektör Bilgiç ise uluslararasılaşmada OMÜ’nün 
yelpazesini mümkün olduğunca genişletmeye çalış-
tığını, yeni dönemde de aynı gayret ve özenle yolla-
rına devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette ayrıca Fan Yahui, OMÜ’de göreve başlayan 
Çince okutmanı Jia Jia Zhang’ı da Rektör Bilgiç ile 
tanıştırdı. 

Çinli Öğretim Elemanı
Fan Yahui Veda Etti
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Japon Şirketi Fujii Corporation Genel Müdürü Dai-
suke Fujii ve İhracat Müdürü Hideo Kikuchi, bir dizi 
ziyaret ve anlaşma yapmak üzere Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarete Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya da eşlik etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile teknoloji alanında 
fikir alışverişi amacı taşıyan görüşmede Japon işa-
damları ziyaretin ardından TEKNOPARK ve Teknoloji 
Transfer Ofisini de ziyaret etti.

TEKNOPARK Genel Müdürü Buğra Çolak ve TTO 
Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Andaç, iş adamlarına ya-
pılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Japon İş Adamları OMÜ’de

Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Biri-
mince, üniversite personelinin motivasyon ve ve-
rimliliğini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere 
“Temizlik ve Hijyen Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim 
Programı” ile devam edildi.

“Hizmet içi eğitim programlarının en önemlisi”

Üniversitenin temizlik işleri personeli için Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde 
konuşan Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
Cengiz Çelik, “Temizlik ve hijyen konusu hayatımız-
da büyük yer tutması ve üniversitenin insan kalaba-
lığının yoğun olduğu bir kurum olması sebebiyle ayrı 
bir önem arz ediyor. Bu nedenle bu programın, hiz-
met içi eğitim programlarının en önemlisi olduğunu 
düşünüyorum.” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Köksal Somuncu, 
“Temizlik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”, İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığında görevli Uzman Ahmet 
Doğan da “Temizlik İşlerinde Uygulama Örnekleri” 
konularında katılımcılara bilgi verdi.

“Siz bu üniversitenin vitrinisiniz”

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı eğitim-
deki konuşmasına “Siz, bu üniversitenin vitrisiniz.” 
diyerek başladı. Genel Sekreter Kabadayı, yöneti-
cilerin aldığı karar ve yaptıkları uygulamaları sahaya 
yansıtanların çalışanlar olduğunu dile getirdi.

Malzeme ve personel olarak OMÜ’nün hiçbir ek-
sikliğinin bulunmadığına dikkat çeken Menderes 
Kabadayı, “Benim sizden tek beklentim çalışmanız 
ama ben de sizden daha az çalışmayacağım. Üst-
lendiğimiz görev itibarıyla çok önemli bir iş yaptığı-
nızın farkındayım çünkü siz olmazsanız biz işimizi 
yapamayız. Zaman zaman gelen üst düzey konuk-
lardan yaptığınız işle ilgili övgü alıyorum, inanın bu 
beni çok gururlandırıyor.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraber çalıştığı per-
sonel açısından çok şanslı olduğunu ifade eden 
Kabadayı, “Tek yapmamız gereken yitirdiğimiz mo-
tivasyonu, enerjiyi ve beraberlik duygusunu tekrar 
kazanmak. İşinizi iyi yapmak bu ülkenin birliğine ve 
geleceğine katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Temizlik ve Hijyen Eğitimi
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Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28’incisi düzen-
lenen Genç İletişimciler Yarışması’nda Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri 2 ödül 
birden aldı.

37 üniversitenin iletişim fakültelerinden 1295 öğren-
cinin 772 çalışmayla katıldığı yarışmada, Gazetecilik 
bölümü 4. sınıf öğrencisi Işıl Kaptan, “Yazılı Basın /
Mizanpaj” dalında “Genç İfade Gazetesi Manşet Ta-
sarımı” ile birincilik ödülüne layık bulundu. Kaptan, 
birincilik ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Turgay Olcayto ve Kadir Has Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın elin-
den aldı.

İlk mezunlarını bu yıl veren olan İletişim Fakültesi-
ne ikinci ödülü, “Yazılı Basın Fotoğraf” dalında “Sis 
Balıkçısı” adlı fotoğrafıyla ikincilik ödülüne değer 
görülen Gazetecilik bölümü 4. sınıf öğrencisi Ozan 
Yazar kazandırdı. Ozan ödülünü Maltepe Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve eski Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Orhan Erinç’in 
elinden aldı.

OMÜ İletişim Fakültesini törende; öğretim üyeleri 
Yrd. Doç. Ömer Çakın, Yrd. Doç. Beste Nigar Erdem 
ve Öğr. Gör. Emine Ceng temsil etti.

Genç İletişimcilere İki Ödül

Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi, 
üniversite personelinin motivasyon ve verimliliğini 
arttırmak amacıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde “Hizmet İçi Eğitim Programı” düzenledi.

“Tek kriterimiz liyakat”

Üniversitenin her bireyinin OMÜ ailesinin bir ferdi ol-
duğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı “Tek bir krite-
rimiz var, o da liyakattır.” dedi. Kabadayı, üniversite 
için en büyük yatırımın insana yapılan yatırım oldu-
ğunu belirtti.

“Sosyal sermaye dünyanın en önemli 
sermayesidir”

Prof. Dr. Vedat Ceyhan da “Personelden sorumlu 
rektör yardımcısı olarak insan kaynağına oldukça 
önem veriyorum. Çünkü insan yani sosyal sermaye 
dünyanın en önemli sermayesidir. Lütfen bu serma-
yemizi arttıralım ve kaybetmeyelim.” şeklinde ko-
nuştu.

Eğitim programında, Fen - Edebiyat Fakültesi Psi-
koloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç 
“Kurum İçi Etkili İletişim”, yine aynı bölümün öğretim 
üyesi Doç. Dr. Murat Kurt “Meslek Ahlakı ve Etik Ku-
ralları” ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin “İş Yaşamında Moti-
vasyon” konulu sunumlarıyla yer aldı. 

Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor
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İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Eğitimi 
Mühendislik Fakültesinin, Türk Standartları Enstitü-
sü (TSE) ile beraber düzenlediği 7 günlük İSO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi eğitiminin sonunda, eğitime 
katılanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, TSE Ka-
radeniz Koordinatörü Adnan Bahadır, TSE İl Müdürü 
Erol Kargı ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

“Sonraki hedef İSO 9001 Belgesi”

Tören; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Elevli’nin İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında 
yaptığı kısa sunumla başladı. Kalite eğitimi yolunda 
atılan ilk adımın sonucunu almaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Prof. Dr. Elevli, “Bizim bu eğiti-

mi vermemizin nedeni, kaliteye verdiğimiz önem, iç 
ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak ve 
yasal zorunluluklardır. Bu nedenle TSE ile iletişime 
geçerek bir eğitim programı düzenledik. Şu an için 

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurduk ve uygu-
lamaya geçtik diyebiliriz. Bundan sonraki hedefimiz 
ise İSO 9001 belgesine sahip olmaktır.” dedi.

TSE Karadeniz Koordinatörü Adnan Bahadır da işin 
teknik kısmından çok ruhundan bahsetmek istedi-
ğini ifade ederek, “Her alanda, iş hayatının her sek-
töründe uygulanabilecek esnek bir sistem olan İSO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin eğitim alanında da 
karşılığını bulacağına inanıyorum.” diye konuştu.

“Mühendislikten başlamasını ve yayılmasını 
önemsiyoruz”

Süreç hakkında düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ise üniversitenin bütün birimlerinde 
kalite süreçlerinin gerçekleşmesini düşünen ve iste-
yen üst yönetim olarak bunun öncelikle ve özellikle 
Mühendislik Fakültesinden başlamasını ve yayılma-
sını önemsediklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Bilgiç, “Malumunuz dünya çok hızlı bir bi-
çimde değişiyor ve gelişiyor. Bu çerçevede müfre-
datımızı dahi günlük değişim, beklentiler ve ihtiyaç-
lara göre güncellememiz lazım. Bu açıdan üniversite 
olarak sahip olduğumuz potansiyel ve imkânlarla 
hedeflerimiz ölçüsündeki açılım ve atılımları ger-
çekleştirmek bizim üst yönetim olarak önceliğimiz. 
Bu çerçevede örneğin bütçemizin bir kısmını verim 
alabileceğimiz ve fayda sağlayabileceğimiz tematik 
alanlara yönlendireceğiz.”

“Paydaşlık ve beraberlik devam edecek”

Konuşmasının sonunda bu sürecin başlatılması 
ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
eden Rektör Bilgiç, TSE yetkililerine hitaben, “Özel-
likle bu sürece girmek için adım atan TSE temsilcisi 
dostlarımıza üniversitemizi harekete geçirdikleri için 
çok çok teşekkür ediyorum. Umarım ki bu paydaşlık 
ve beraberlik devam edecek, onların tecrübelerine 
ihtiyacımız olacak. Bizler de onların beklentilerini 
boşa çıkarmayacağız inşallah.” dedi. 
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Erasmus Plus KA1 Öğ-
retim Elemanları Hareketliliği” ile “Erasmus Plus KA2 
Öğretim Elemanları ve Öğrenci Hareketliliği” projele-
ri için Samsun’da bulunan İtalyan delegeleri ağırladı.

İtalya’nın Taranto şehrindeki Aristosseno Lisesi Mü-
dürü Salvatore Marzo ve öğretmenleri Ida Russo ve 
Severine Mafrica’dan oluşan İtalyan heyet; bu pro-
jelerle Türkiye ve İtalya arasında kültürel bir iş birliği 
programını hayata geçirmek istediklerini belirterek 
bu projelerin, iki ülkenin ortaklığı ve dostluğunu yan-
sıtmasının yanı sıra aynı zamanda örnek olacak bir 
çalışma olacağına vurgu yaptılar.

Görüşmede ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Kuran, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü De-
mirsoy, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Nalan Kızıltan da yer aldı.

“Türkiye’nin kültürel mozaiğine katkıda 
bulunmak istiyoruz”

Aristosseno Lisesi Müdürü Salvatore Marzo, söz 
konusu projelerle her iki ülkenin geleceğinde önemli 
bir yer tutan gençlerin millî değerlerini korumasını, 
gelenek ve göreneklerini paylaşarak geleceğe taşı-

malarını hedeflediklerini söyledi. Marzo, OMÜ’nün 
modern ve çok büyük bir üniversite olduğunun altını 
çizdi.

“OMÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri 
büyüyor”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç da konuklarıyla yaptıkları 
bilgi ve tecrübe paylaşımının ve bu yönde imzalana-
cak protokolün OMÜ’nün uluslararasılaşma hedef-
lerini daha da büyüttüğüne dikkat çekerek bu adım-
ları sıklaştırma gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

İtalyan Delegelerin Rektörlük Ziyareti

Karagöz ve Hacivat, OMÜ Vakfı Kolejinde öğrenci-
lerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği göl-
ge oyununu Hayalî Saraç Emin (Emin Şenyer) ger-
çekleştirdi. “Yalancı Karagöz” adlı gölge oyununda 
saygı, sevgi, yardımlaşma, doğruluk ve yalan söyle-
meme gibi mesajlar dikkat çekti.

Gösteriyi; Samsun Maarif Hareketi kapsamında 
ve Değerler Eğitimi çerçevesinde, OMÜ Vakfı Özel 
Okulları Okul Aile Birliği organize etti.

Karagöz ve Hacivat OMÜ Kolejinde
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Karadeniz İleri Teknoloji Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi’ni (KİTAM) ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.

Rektör Bilgiç, KİTAM Müdürü Prof. Dr. Orhan Bü-
yükgüngör, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ve KİTAM uz-
man personeli ile bir araya gelerek merkezle ilgili bir 
toplantı yaptı.

“Beklentileri yerine getirebilmek için somut 
adımlar atacağız”

Toplantıda KİTAM’ın uzman personeli ile tanışan ve 
onlardan gelen görüş, öneri ve talepleri dikkate alan 
Rektör Bilgiç, KİTAM’ın üniversite için çok önemli bir 
merkez olduğunu vurgulayarak beklentileri yerine 
getirebilmek adına somut adımlar atılacağını 
dile getirdi. Rektör Bilgiç, bu anlamda yöne-
tim olarak KİTAM’ı Samsun ve ülkeye hizmet 
etme noktasında bir teknoloji üssü hâline ge-
tirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“Aktif rol almanızı bekliyoruz”

Rektör Prof. Dr. Bilgiç konuşmasında 
KİTAM’ın milyonlarca dolarlık donanıma sa-
hip bir merkez olduğunu ve bu potansiyeli 
açığa çıkarabilmesi için merkezin verimli ça-
lışması ve imkânlarının iyi bilinmesinin elzem 
olduğuna işaret ederek “Bunun da başta 
müdürümüz ve siz değerli uzmanlarımızın 
aktif rol almasıyla gerçekleşeceğine inanıyo-
ruz.” dedi.

Rektör Bilgiç, KİTAM gibi önemli ve stratejik merke-
zin tüm motivasyonu ve heyecanıyla önemli bilimsel 
çalışma ve projelere imza atacaklarına inandıklarını 
da sözlerine ekledi.

Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Mehmet Kuran, 
KİTAM’ın bünyesinde bulunan Malzeme ve Görün-
tüleme Birimi ile Biyoteknoloji Birimi’ndeki laboratu-
varları inceledi, sonrasında da Seminer ve Toplantı 
Salonu’nu gezerek yöneticilerden bilgi aldı.

Uzman personelden dış kaynaklı proje üretme 
sözü

Ziyarette uzman personele dış kaynaklı projeler 
üretme konusunda telkinde bulunan Rektör Bilgiç 
ve Rektör Yardımcısı Kuran onlardan dış kaynaklı 
proje üretme sözü aldı. 

KİTAM Teknoloji Üssü Olacak
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kalite iyileştirme 
süreçleri kapsamında Kalite Komisyon Toplantısı 
gerçekleştirildi. Bu doğrultuda akreditasyon, kalite 
yönetimi, stratejik planlama, sürekli iyileştirme gibi 
kurumsal yetkinliğin arttırılmasına hizmet eden öge 
ve süreçler konusunda ön plana çıkan Sakarya Üni-
versitesinin (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin konuğu oldu.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sakarya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör 
Yardımcıları; Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Ve-
dat Ceyhan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet 
Ali Cengiz ile Rektör Danışmanları; Prof. Dr. Hüsnü 
Demirsoy ve Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, dekanlar, dai-
re başkanları, bölüm başkanları, fakülte ve MYO yö-
neticileri ile ilgili kişiler katıldı.

Kalite Komisyon Raporu hazırlama sürecinden ge-
çen OMÜ, bu doğrultuda çok ciddi ve yoğun bir ça-
lışma temposu içinde. OMÜ’yü belli ölçütlere göre 
değerlendirebilmek ve alınan kararlar ile yapılan 
uygulamaların revize edilerek hizmetlerin değerlen-
dirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan 
toplantıda, kalite çıtasını daha da yükseltecek de-
ğerlendirmeler yapıldı.

“Başarmaya mahk�muz”

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç “Benim için önemli bir gün; çünkü üniversite-
mizin içinde bulunduğu durumdan daha iyi noktaya 
taşınması adına gerekli adımları atabilmemiz için 
hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreci geç-
mişinde yaşamış, deneyimlemiş ve Türkiye’de ha-
kikaten katettikleri mesafe ile örnek hâle gelmiş bir 
üniversitemizin Sayın Rektörünün nezdinde tecrübe 
ve deneyimlerini paylaşması, bizim de bunu başara-
bileceğimize dair inanç, bu anı önemli kılmaktadır.” 
dedi.

“Bizler bu anlamda üniversitemizi yaptıkları ve üret-
tikleri ile güvenilen, tercih edilen bir kurum hâline ge-
tirmek zorundayız ” diyen Rektör Sait Bilgiç, değer-
lendirmesini şöyle sürdürdü: “Kalite süreçlerini de 
şeklen yerine getiren bir üniversite olmanın ötesinde 
bütün bu süreci ancak sağlıklı bir şekilde götürme-

miz koşuluyla tercih edilen ve güvenilir bir üniversite 
olacağımızın mümkün olacağı kanaatindeyiz. Bu 
bağlamda bütün akademik ve idari personelimizin 
de buna inanmasının çok önemli olduğunu düşünü-
yoruz; zira başarmaya mahk�muz. Biz bir takımız ve 
bu takım ruhunu harekete geçirmemiz lazım.”

“Bu bir paylaşım toplantısı”

“Her üniversitenin ön pla-
na çıktığı alanlar vardır. 
Bütün bu birikim ve tecrü-
benin aktarılması ve pay-
laşılması gerekiyor. Zaten 
bu toplantı da bir paylaşım 
toplantısı esasında.” diye-
rek konuşmasına başla-
yan Sakarya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas ise bir üniversite-
yi yukarılara taşıyan kalite, akreditasyon, strateji ve 
benzeri süreçlerin merkezinde üniversitenin misyon, 
değer ve bunlara bağlı olarak mevcut kaynaklarının 
olduğunu vurguladı. Rektör Elmas akretidasyon sü-
recinin temel çıktısının da öğrenciler olduğuna işa-
ret ederek “Eğitim- öğretimde, gelen öğrencilerin 
niteliğini dikkate almak zorundayız. Zira bütün her 
şey; eğitim-öğretimin içinde yer alan program çıktı-
ları, ders öğrenme çıktıları, aktif öğrenme etkinlikleri, 
ölçme ve değerlendirme, mezun anketleri vb. ögele-
rin üzerine bina ediliyor. Söz konusu kalite döngüsü 
bu saydığım eğitim-öğretim çıktıları ile tamamlanmış 
oluyor.” dedi.

“Sade ve sonuç odaklı çalışmalarla bunu 
başardık”

Sunumunda kurumlardaki kalite yönetiminin sür-
dürülebilirliği konusuna da değinen Rektör Prof. Dr. 
Elmas şu bilgileri paylaştı: “Stratejik yönetim, eği-
tim-öğretim, misyon, değerler, kaynaklar, toplumsal 
hizmet, AR-GE (Araştırma Geliştirme), sürekli iyileş-
tirme ve nihayetinde liderlik olgularının sürdürülebi-
lirliği, kurumsal yeterlilik ve yetkinlik açısından çok 
çok önemli. Zaten YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) 

Kalite Çıtası Yükseliyor
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de yapmış olduğu kurumsal değer-
lendirmenin mantalitesinde de bu 
mevzubahis olgular ön plana çıkıyor. 
Bu süreç aslında bir mantalite değişi-
mine işaret ediyor.”

Değerlendirme ve sunumunu “Bu 
süreci akademisyenler için bürok-
ratik bir yük hâline getirmeden nasıl 
dönüştürebiliriz?” şeklinde sürdüren 
Sakarya Üniversitesi Rektörü Elmas 
kendi süreçlerini yönetirken müm-
kün olduğu kadar sade olmaya ve 
sonuç odaklı çalışmaya gayret ettik-
lerini belirtti. Rektör Elmas toplantıya 

katılan personele seslenerek “OMÜ 
de mazisi, birikimi ve kurumsallığıyla 
Türkiye’nin ilk 5 üniversitesi arasına 
girebilir. Yeter ki yol haritasını basit, 
sade ve açık olarak netleştirebilsin.” 
diye konuştu.

“Elmas ve Aşçı adına fidan 
dikildi”

Son olarak, Sakarya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 
adına dikilen fidanın sertifikasını 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’ten 
aldı.

İletişim Fakültesinde 
düzenlenen “Dijital Pa-
zarlama ve E-Ticaret” 
seminerinde n11 Mar-
ka Pazarlama Müdü-
rü Ömürden Sezgin, 
sektördeki deneyimle-
rini öğrencilere örnek-
ler üzerinden anlattı.

Etkinliğe; İletişim Fa-
kültesi öğrencileri ve 

akademisyenleriyle Çarşamba Ticaret Borsası Mes-
lek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

2013 yılında, son yılların en başarılı elektronik tica-
ret şirketlerinden n11.com’un kuruluşunda yer alan 
Sezgin, dijital pazarlamada markalaşmanın önemi-

ni vurguladı. Markalaşmanın öncelikle “tanım” ile 
başladığını belirten Sezgin, “Marka algısı tutarlı ol-
malıdır. Aksi takdirde bireyler arasında iletişimsizlik 
meydana gelir. Bunun olmaması için de marka is-
mini doğru seçmek ve farklı adres isimleri almamak 
gerekir.” dedi.

“Hedef kitlenin kriterleri dikkate alınmalı”

Sezgin sunumunda, “marka mühendisi” olarak ya-
pılması gerekenleri sıralayarak iyi bir marka oluştur-
mak için araştırma, analiz, tespit ve strateji geliştir-
mek gerektiğine dikkat çekti. Saha araştırmasının 
önemine vurgu yapan Ömürden Sezgin, “Araştırma-
yı yaparken hitap edilen kesimin kriterlerinin dikkate 
alınması gerekir. Bunu yapmadığınız zaman sağlıklı 
bir marka ortaya koyamazsınız.” şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Erasmus+ Kurum Ko-
ordinatörlüğünün yaptığı Yükseköğretim Hareketlilik 
Konsorsiyumu akreditasyon başvurusu, Türkiye Ulu-
sal Ajansı tarafından kabul edildi.

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve 
değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştır-
maların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; pay-
daşlara üst düzeyde hizmet sunmak için çalışmalar 
yapan Uluslararası İlişkiler Biriminin bünyesindeki 
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün, Avrupa Bir-
liği Erasmus+ Programı kapsamında ve “OMÜ Giri-

şimcilik Konsorsiyumu” adı altında yaptığı başvuru-
nun koordinatörlüğünü de OMÜ gerçekleştirdi.

Sinop Üniversitesi, Samsun Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (TEKNOPARK), 
Samsun Genç İşadamları Derneği (SAMGİAD) ile 
AGROBIGEN Araştırma ve Geliştirme Ltd. Ştd.’nin 
de ortakları arasında bulunduğu “OMÜ Girişimcilik 
Konsorsiyumu”, yaklaşık 160 başvuru içerisinde ka-
bul edilen 8 proje içerisinde yer aldı.

Proje, uluslararası personel ve öğrenci staj hareket-
liliğini kapsamakta.

Dijital Pazarlama ve E-Ticareti
n11.com Pazarlama Müdürü Anlattı

OMÜ Girişimcilik Konsorsiyumu 
Kabul Edildi
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Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, üniver-
sitemizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla 
kutlandı.

Yaşam Merkezi’ndeki açık hava sahnesinde yapılan 
kutlamaya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Memur-Sen 
ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkme-
nistan Ankara Başkonsolosu Murat Akmamedov, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, dekanlar, kamu 
kurum temsilcileri, akade-
misyenler ile öğrenciler ka-
tıldı.

DJ Erman Palancıoğlu’nun 
performansıyla başlayan 
kutlama, OMÜ Karadeniz 
Topluluğu’ndan Murat Şa-
hin ve ekibinin seslendirdiği 
Karadeniz yöresine ait türkü-
lerle devam etti. Rektör Sait 
Bilgiç ve öğrencilerin türkü-
lere horonlarla eşlik etmesiy-
le bahar bayramına yakışan 
görüntüler ortaya çıktı.

OMÜ Türkçe’den Iraklı öğrenci Hoşheng Kenebi’nin 
okuduğu “Bahar ve Biz” isimli şiirin ardından açılış 
konuşmalarına geçildi.

“Nevruz Türk millî bayramıdır”

Kazakistanlı öğrenci Ravşan Muhtarova, Nevruz 
Bayramı’nın tarihi ve Türk Dünyası’ndaki önemi-
ne dair konuşmasında; “Nevruz, temeli 5 bin yıllık 
Türk tarihine dayanan Türk millî bayramıdır. Tüm Türk 
Dünyası’nın ve bugünü bayram olarak kutlayan tüm 
milletlerin bayramı kutlu olsun.” dedi.

Türkmenistan Ankara Başkonsolosu Murat Akma-
medov da “Nevruz, Türk Cumhuriyetlerini kültür 
bağlarıyla birbirine bağlayan güçlü bir bağ, tüm 
insanlık için ise sevgi, barış ve kardeşliğin önemini 
hatırlatan önemli bayramdır. Bayramınız bayram gibi 
olsun.” diye konuştu.

“Nevruz bize birliği ve kardeşliği hatırlatıyor”
Nevruz’u, yeni bir başlangıç, bir umut, geleceğe 

açılan kapının ilk eşiği olarak tanımlayan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Bu nedenle kardeşliğin, birliğin 
önemini ve değerini bir kez daha hatırlatıyor bize bu 
bayram. Dünyaya hâkim olmak için milletleri birbiri-
ne düşürenlerin önündeki en büyük engel, milletlerin 
birlik ve beraberliklerini sürdürmekteki başarılarıdır.” 
şeklinde konuştu.

OMÜ’nün çalışanları ve öğrencileriyle birlik ve bera-
berliğin önemini kavramış bir üniversite olduğunun 
altını çizen Rektör Bilgiç, “Siz birlik ve beraberliğin 

Nevruz’da Bayram Yaptık
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bir örneğini bugün burada yaşatarak bu ülkenin ge-
leceğindeki ümitleri yeşerttiniz.” ifadelerini kullandı.

Afganistanlı öğrenci Muhammed Hanif Nuri’nin 
okuduğu “Bahar Sarhoşluğu” şiirinin ardından Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki heyet, Nev-
ruz ateşini yakarak üzerinden atladı ve demir dövdü.

Yumurta tokuşturma, 
halat germe gibi Nev-
ruz Bayramı’yla öz-
deşleşmiş oyunlara da 
katılan Rektör Bilgiç ve 
beraberindekiler, daha 
sonra kutlama alanın-
da yöresel yemeklerini 
ve kıyafetlerini sergi-
leyen Türkmenistanlı, 
Afganistanlı, Azerbay-
canlı ve Ahıska Türkü 
öğrencilerin stantlarını 
gezerek onlarla soh-
bet etti.

Fidanlar dikildi, can suyu verildi

Yaşam Merkezi’ndeki kutlama alanından Diş He-
kimliği Fakültesi yanında fidanlık olarak ayrılan yere 
geçen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve konuklar, fidan 
dikerek can suyunu verdi. Prof. Dr. Bilgiç, “İnşallah 
gelecekte insanlar bu fidanların gölgesinde dinlene-
cek.” diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla 
kutladı.

Öğrencilerin sahnelediği koro, drama ve halk oyun-
ları gösterileri büyük beğeni toplarken, izleyenler-
den tam not aldı. 

Çevreye ve doğaya saygılı nesiller yetiştirmek için 
“Çevre Eğitimi” çalışmaları yürüten OMÜ Vakfı Ko-
leji, Atakum Belediyesi iş birliğiyle “Samsun Maa-
rif Hareketi” adı altında Atık Yağ Toplama Projesi’ni 
gerçekleştirdi. Proje kapsamında geleceğe temiz bir 
çevre bırakmak için bitkisel atık yağlar toplanarak 
geri dönüşüme tabi tutuldu.

OMÜ Vakfı Özel Okulları öğrencileri, annelerinin yap-

tığı kızartmalardan artan yağları kavanozlara ve pet 
şişelere doldurup okula getirerek sınıf öğretmenleri-
ne teslim etti. Öğretmenleri de yağları Atakum Bele-
diyesi yetkililerine teslim etti.

Bir damlası tonlarca temiz su ve toprağı kirleten atık 
yağları okullarında biriktiren öğrenciler, bu proje sa-
yesinde hem çevreyi korumanın hem de sağlıklı bir 
gelecek için adım atmanın gururunu duydu.

Çocuklar 23 Nisan’da Coştu

Çocuklar Atık Yağları Topladı
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OMÜ Vakfı Özel Okulları Satranç Kulübü, “Samsun 
Okul Takımları Satranç Turnuvası”nda birinci oldu. 
Satranç Kulübü; 28 ilkokul takımı arasında “Küçük-
ler İl Birincisi”, 27 ortaokul takımı arasında da “Sam-
sun İl Yıldızlar İkincisi” olarak turnuvayı tamamladı.

Öğrencilerini bütün yönleriyle geleceğe tam olarak 
hazırlamayı misyon edindiklerini söyleyen OMÜ 
Vakfı Özel Okulları Müdürü Mustafa Kurt, “Hafıza-
nın gelişmesine etki eden mükemmel bir alıştırma 
yöntemi ve problem çözme becerisi olan satrancı, 
öğrencilerimize geliştirerek aktarmaya devam ede-
ceğiz.” dedi.

Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Biri-
mi, üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde çalışan 
personeline yönelik “Bilgi Yönetim Sistemi Öğrenci 
Otomasyonu ve Uygulama Örnekleri” adı altında 
hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen eğitim programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Musa Akyüz, 

fakülte, yüksekokul ve 
meslek yüksekokul 
sekreterleri ile üniver-
sitenin öğrenci işleri 
personeli katıldı.

“Hizmet içi eğitim işi 
öğrenmede zaman 
kazandırıyor”

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan yeni-
lenmek, bilgileri taze-

lemek ve üzerine yeni bilgiler ilave etmek açısından 
verilen eğitimi çok önemsediğini ifade ederek, “De-
neyimleyerek çok uzun sürelerde sahip olabileceği-
niz tecrübeyi, eğitim sayesinde çok daha hızlı ve az 
zamanda elde edebilirsiniz. Bu nedenle eğitim çok 
kıymetli bir şey.” dedi.

Öğrenci otomasyonu programı, ders kayıtları ve ke-
sin kayıtlar, enstitü işlemleri ile yabancı uyruklu öğ-
rencilerin işlemleri hakkında verilen eğitimin sonun-
da Genel Sekreter 
Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı, ka-
tılımcılara sertifika 
verdi.

Çanakkale Hafta-
sı nedeniyle davet 
edilen öğrencinin 
seslendirdiği türkü 
ise programa renk 
kattı.

OMÜ’nün Çocuklarından Şah ve Mat

Öğrenci İşleri Eğitimde
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Hafif raylı sistemin üniversiteye çıkarılması için çalış-
malara hız veren Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 

ve beraberindeki heyetle birlikte üniversite hattının 
güzergâhını yerinde inceledi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Raylı sistem Allah’ın iz-
niyle üniversiteye çıkacak. Kafamıza koyduk ve işe 
koyulduk” dedi.

Proje kapsamında KYK yurduna kadar durakların 
olacağını belirten Başkan Yılmaz, “Öğrencilerimizin 
çağrılarına kulak verdik ve projemize başladık. Hafif 
raylı sistem artık üniversitede, kampüs içinde bü-
tün birimlere ulaşabilecek güzergâha sahip olacak. 
Allah’ın izniyle en kısa sürede bitirip hizmete açaca-
ğız.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 7 Nisan Cuma akşamı 18.00’de 
Radyo Gerçek 93.5’de Gülsüm Atik’in sunduğu “Gerçek Gün-
dem” programına konuk oldu.

Rektör Bilgiç, 42. yılını kutlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi-
nin dünden bugüne gelişimini, bilim dünyasına yaptığı katkıları, 
üniversite-şehir-iş dünyası arasında bütünleşme çabalarını, son 
dönemde yapılan atılımları ve projelerini anlattı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu, en üst dü-
zey karar alma organı olarak Rektörlük binasında 
gündem içerikli bir toplantı gerçekleştirdi. Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığında düzenlenen top-
lantıya 55 Senato üyesi bu kez bir ilki gerçekleştire-
rek Samsun’un marka değeri olan Samsunspor’un 
kırmızı-beyaz ve siyah renklerden oluşan formalarını 
giyerek katıldı.

“Şehrimizin güzide değeri”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Samsunspor hem şeh-
rimizin en göz önünde olan kurumsal aktörlerinden 

biri hem de Samsun’un diğer aktörlerinin ortak pay-
dalarından en önemlisi. Şehrimizin bu güzide değe-
riyle daha fazla bütünleşmek, özdeşlik kurmak ve 
paylaşımda bulunmak adına elimizden geldiğince 
gayret göstermeliyiz. Çünkü Samsunspor tarihiyle 
ve misyonuyla bunu hak ediyor.” şeklinde konuştu.

Samsunspor’un kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla dü-
zenlenen eşya piyangosuna da katılan OMÜ, 2 bin 
500 adet bilet alırken, “Bundan sonra Samsunspor, 
şehrimizin bir diğer markası olan ve şehir ile bütün-
leşen üniversitemizde hem anılacak hem de yaşatı-
lacaktır.” mesajı verildi. 

Başkan ve Rektör Üniversite Raylı 
Sistem Hattını İnceledi

Rektör Bilgiç, Radyo Gerçek’e Konuk 
Oldu

Samsunspor’a Destek
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Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performans-
larına göre sıralandığı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralamasında 95,3 pu-
anla ilk sırada yer alan Sabancı Üniversitesi Araştır-
ma ve Lisansüstü Politikalar (ALP) ekibi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesini ziyaret etti.

ALP ekibinden Araştırma ve Lisansüstü Politikalar 
Direktörü Prof. Dr. Cengiz Kaya ile uzmanlar; Araştır-
ma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Yöneticisi 
Ebru Ocak, Proje Geliştirme Ofisi Yöneticisi Didem 
Kılıçoğlu, Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi Aslıhan Eran 
ve Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi 
Yöneticisi Abdurrahman Türk, Rektörlük makamın-
da Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi. Gö-
rüşmeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
OMÜ-TTO’yu temsilen yönetici Prof. Dr. Ömer An-
daç, Proje Yürütücüsü Dr. Mustafa Mortaş, Proje ve 
İş Geliştirme Uzmanı Onur Yavuz ile Proje ve İş Ge-
liştirme Uzmanı Sezin Yılmaz katıldı.

Görüşmede, ALP Direktörü Prof. Dr. Cengiz Kaya 
ve ekibi, Sabancı Üniversitesinin araştırma süreci 
ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Görüşmede ayrıca 
OMÜ’nün mevcut yapısının araştırma yönetim süre-
ci çerçevesinde analizi ve kurum içindeki entegras-
yona yönelik yapılacak çalışmalar ele alınırken; diğer 
taraftan OMÜ-TTO ile üniversite birimleri arasındaki 
entegrasyonun detayları üzerinde duruldu.

“Proje desteklenirse ALP, TTO’nun rehberi 
olacak”

Teknoloji transfer ofislerinin kurulmasını destekle-
mek amacıyla 1601 Destek Programı kapsamında 
gündemde olan “Teknoloji Transfer Ofislerine Yöne-
lik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlan-
ması” başlıklı projenin desteklenmesi hâlinde ALP, 
OMÜ-TTO’nun rehberi olacak.

Sabancı Üniversitesi ALP Ekibi 
OMÜ’yü Ziyaret Etti

Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Şe-
hircilik Ş�rası’nın açılışı 27 Ocak 2017 tarihinde Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde toplanan genel kurulla yapıldı.

“Şehircilikte Yeni Vizyon” ana başlığı altında hayata geçiri-
len ve 3 ay boyunca sürecek olan Şehircilik Ş�rası’nda asli 
üye olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesini ve Samsun’u Mi-
marlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Saim Can Beritan temsil ediyor.

Üç ay devam edecek Ş�ra’da “Şehirlerimizde Kimlik, 
Planlama ve Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm”, “Şehirleşme, 
Göç ve Uyum”, “Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yö-
netimlerin Rolü” konuları ele alınacak. 20 üniversiteden 40 
akademisyenin görev alacağı Şehircilik Ş�rası’nda Türkiye 
genelinden 200 üye katılım sağlayacak. 

OMÜ Şehircilik Ş�rası’nda



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
N

is
an

 2
01

7
S

ay
ı 6

8

131

Bu yıl Samsun’da 3.’sü düzenlenen TÜYAP Ulus-
lararası Kitap Fuarı’nın misafirleri arasında OMÜ 
Vakfı Özel Okulları öğretmen ve öğrencileri de 
vardı. OMÜ Vakfı Özel Okullarında eğitim gören 
öğrenciler 150 yayınevinin ve 500 yazarın konuk 
olduğu TÜYAP etkinliğine katıldı.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 21 
Şubat’ta başlayan Karadeniz 3. Kitap Fuarı’na 
düzenledikleri geziyle yayına yeni sunulan kitap-
ları yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, ünlü 
yazarlarla da tanışarak yayınlar hakkında merak 
ettikleri soruları yönelttiler. Öğrenciler ayrıca bir-
çok etkinlik ve söyleşiye de katılarak fuarın tadını 
çıkardılar.

Çocuklarımız Kitap Fuarı’nda

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı ve Yeşilyurt Demir Çelik Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile 
birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Plan-
lama ve Raylı Sistem Daire Başkanı ve SAMULAŞ 
yönetim kurulu üyesi Kadir Gürkan’ı makamında 
ziyaret etti.

Üniversite-sanayi-şehir iş birliği ve entegrasyonu 
odaklı yürütülen çalışmalar, projeler ve raylı siste-
min üniversite ayağının görüşüldüğü ziyarette, Kadir 
Gürkan bilgi ve tecrübelerini konuklarıyla paylaştı.

“Birliktelikten doğacak sinerji ülkemizi 
geleceğe taşıyacak”

Özellikle yabancı rekabetin büyük önem taşıdığı 
alanlarda endüstriyel AR-GE’nin çok önemli oldu-
ğunu hatırlatan Kadir Gürkan, OMÜ ile yapılacak iş 
birliğinin; akademinin bilgi, birikim ve donanım ile 
insan kaynağının kendilerine bu anlamda çok şey 
katacağını ve dolayısıyla bu birliktelikten doğacak 
potansiyel ve sinerjinin Samsun ve ülkemizi gelece-
ğe taşıyacağını vurguladı.

“Rutinin dışına çıkıp bütün dinamiklerle çıtayı 
yükseltmek istiyoruz”

Sıcak ve samimi bir şekilde kendilerini karşılayan 
Kadir Gürkan’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ise görüşmede millî ve yerli üretimin destek-
lenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Üniversite yönetimi 
olarak rutinin dışına çıkıp üniversite-sanayi- şehir 
bütünleşmesi adına girişimlerini istikrarlı bir şekilde 
sürdüreceklerini kaydeden Rektör Bilgiç OMÜ ola-
rak sahip oldukları bütün dinamiklerle çıtayı daha da 
yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Üniversite-sanayi-şehir bütünleşmesinin istikrarlı bir 
şekilde sürmesi temennisiyle görüşme tamamla-
nırken sonrasında Kadir Gürkan; konuklarına Trafik 
Kontrol Merkezi ve Bakım Onarım Merkezi’ni gez-
dirdi.

Merkezleri ilk kez ziyaret eden Rektör Bilgiç çalışan-
larla sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. 
Merkezlerde incelemelerde de bulunan Prof. Dr. Bil-
giç SAMULAŞ’ın Samsun’un yüz akı kurumlarından 
biri olduğunu belirtti. Rektör Bilgiç, Genel Sekreter 
Kabadayı ve Yeşilyurt MYO Müdürü Yıldızlı aynı za-
manda SAMULAŞ yerleşkesinde bulunan Panora-
ma modelini Kadir Gürkan rehberliğinde inceleyerek 
sürücü koltuğuna geçti. 

Rektör Bilgiç SAMULAŞ’ı Ziyaret Etti
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Elektrik ve Elektronik 
Mühendisleri (IEEE) Top-
luluğu, Mühendislik Fakül-
tesi Konferans Salonu’nda 
“Sektörde Kadın” konulu 
bir konferans düzenledi.

YEDAŞ Sistem Donanım 
Uzmanı Rukiye Erdoğan, 
SAMPA Otomotiv AR-GE 
Yöneticisi Didem Demirtaş 
ve OMÜ Uzay ve Havacılık 
Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağrı 
Kocaman’ın sunumlarından oluşan konferansa çok 
sayıda öğrenci katıldı.

“Kadınlar fiziksel güç gerektirmeyen alanlarda 
istihdam ediliyor”

YEDAŞ’ta çalışan kadın sayısının mevcut personel 
sayısının 6’da birini oluşturduğunu belirten Sistem 
Donanım Uzmanı Rukiye Erdoğan, kadınların daha 
çok müşteri hizmetleri, bilgi teknolojileri gibi fiziksel 

güç gerektirmeyen alanlarda istihdam edildiğini söy-
ledi. Sektörde kadın çalışanın az olmasının neden-
lerine ve sektörde kadın olmanın avantajlarına ve 
dezavantajlarına da değinen Erdoğan, “Eş zamanlı 
işlerde kadınlar, erkeklerden daha başarılı. Kadınla-
rın dezavantajı ise daha duygusal olmaları.” dedi.

“Sektörde başarılı olmak için kendinizi 
geliştirin”

Sektöre girmek ve başarılı olmak için tavsiyelerde 
bulunan SAMPA Otomotiv AR-GE Yöneticisi Didem 
Demirtaş da lisans diplomasının sektöre girmek için 
yeterli olmayacağının altını çizdi. Yabancı dil, staj gibi 
konulara önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan 
Demirtaş, “Sektörde başarılı olmak için kadın ya da 
erkek olmanızın bir önemi yok. Önemli olan kabili-
yetleriniz ve kendinizi geliştirmenizdir.” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Çağrı Kocaman ise “Havacılık Sektörü 
ve Kadın” konulu konuşmasında pilot lisansı almak 
için yapılması gerekenler ve OMÜ uçuş eğitim orga-
nizasyonları gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. 

Mühendislik Sektöründe Kadın

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) gö-
nüllü olarak ya da Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi (USOM) personeli olarak Türkiye’nin siber 
güvenliği adına çalışacak kişileri belirlemek için baş-
lattığı “Siber Yıldız” isimli yarışma sona erdi. Yarışma-
da ikinci olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ekibinden 
Mustafa Altınkaynak Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i 
ziyaret etti. Ziyarete Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz de eşlik etti.

Rektör Bilgiç, üstün bir performans ser-
gileyip birçok takım arasında ikinci olan 
OMÜ ekibini Mustafa Altınkaynak nez-
dinde kutlayarak personelin göstermiş 
olduğu bu başarının oldukça anlamlı ol-
duğunu kaydetti.

26 bin kişinin yarışmacı olmak için baş-
vuruda bulunduğu ve 24 saat süren 
yarışmada, katılımcılar 13 farklı bayrağı 
bulmak için yeteneklerini sergiledi. Yarış-
manın ardından ilk 15’e giren grupların 
ödülleri Ankara’da yapılan ödül töreni ile 
sahiplerini buldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personeli 
Mustafa Altınkaynak tarafından kurulan 
ve 4 kişiden oluşan “Kırmızı Beyaz” ekibi, 
yarışmada ilk sıradaki ekip ile eşit puan 
alırken, süre itibariyle ikinci oldu.

Dereceye girenler, ödüllerini Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve BTK Başkanı 
Ömer Fatih Sayan’dan aldı.

Yarışmaya, Türkiye’de siber güvenlik üzerine çalış-
malar gerçekleştiren firmaların yanı sıra HAVELSAN 
çalışanları da katıldı.

Türkiye’nin Siber Yıldızları OMÜ’den
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OMÜ Hatay’da Suriyeli Çocukları 
Kucakladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Mart’ta Hatay’da 
Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde “Türk 
Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler” 
başlıklı uluslararası bir konferans düzenledi.

Konrefransa, YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç ve 
Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği 10 
üniversiteden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile İlahiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Yılmaz ve Samsun 
İnsani Yardım Hareketi yönetim kurulu üyesi ve OMÜ 
personeli Ersan Salihoğlu da katıldı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in de görüş ve önerileri ile 
katkı sunduğu çalıştayın sonrasında YÖK Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, bir basın toplantısı dü-
zenleyerek Konferans Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyu 
ile paylaştı.

“İyi çalışın ki sizi üniversitemizde okutalım”

Konferansın ardından 10 Mart günü Hatay 
Valiliği’nden alınan özel izinle Rektör Sait Bilgiç, Prof. 
Dr. Metin Yılmaz ve Ersan Salihoğlu, Boynuyoğun 
Geçiçi Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek bu mer-
kezdeki savaş muhacirleri, anaokulu ve ilköğretim 
öğrencileriyle bir araya geldi.

Boynuyoğun Geçiçi Barınma Merkezi’nde eğitimini 
sürdüren 2000’i aşkın öğrenciyle buluşan Rektör 
Bilgiç, “her daim yanınızdayız” mesajı vererek öğ-
rencilere hitaben, “İyi çalışın ki gelin sizi üniversite-
mizde okutalım.” dedi. Prof. Dr. Sait Bilgiç, çocuk-
ların geleceklerinin inşası için onların kucaklanması 
gerektiğini söyledi.

Ziyarette, merkez görevlilerinin anaokulların altyapı 
eksikliklerinin tamamlanması yönündeki talepleri 
doğrultusunda eksikliklerin giderileceği sözü verile-
rek çalışmalara başlandı.
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Bakanlık Uzmanları ile 3. Stratejik 
Plan Ele Alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 2019–2023 yıllarını 
kapsayan “Stratejik Planlama Çalıştayı” geniş bir 
katılımla gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı tarafın-
dan Türkiye’deki tüm üniversitelerin görüşleri alına-
rak oluşturulan “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama 
Rehberi” doğrultusunda düzenlenen çalıştay, Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezi’nde katılımcıları bir 
araya getirdi.

Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Daire Baş-
kanlığından Uzmanlar Ahmet İnan ve İsa Bostan’ın 
konuşmacı olduğu çalıştaya; Başta Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Cey-
han ve Prof. Dr. Mehmet Kuran olmak üzere Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte de-
kanları, öğretim üyeleri ve daire başkanları katıldı.

“Planlayarak 
uygulamaya 
geçmek elzemdir”

Çalıştayın açılış ko-
nuşmasını yapan 
Rektör Bilgiç, 5018 
sayılı Kamu Mali Yö-
netim ve Kontrol Ka-
nunu ile hayatımıza 
giren stratejik plan 
hazırlama işleminin; 
bugüne kadar çok 
değişik dönemler ge-
çirmiş olmakla birlikte 

artık daha ciddiye alınan ve kurumun gidişatında 
önemli yere sahip olan bir gerçekliğe dönüşmüş ol-
duğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bilgiç, “Planlı olmak, planlayarak uygula-
maya geçmek elzemdir. Uyguladıklarımızı görüp de-
netleyerek ortaya çıkacak fırsatların hayatiyetini kav-
ramamız gerekiyor. En nihayetinde kontrol edilebilir 

bu uygulamaların eksikliklerini gidererek, hatalarını 
düzelterek ve devamlı iyileştirmeler yaparak kalite 
denen olgunun yaşayan, canlı bir süreç olduğunun 
ayırdında olmamız gerekiyor. Bu da tabii üniversite 
mensupları olarak hepimizin emeği ve katkısıyla so-
mutlaşacak.” diye konuştu.

“Süreç sahiplenildiğinde strateji başarıya 
ulaşır”

Stratejik planlama sürecindeki bazı kavramlara vur-
gu yapan Uzman Ahmet İnan, bunlardan birinin 
sürecin sahiplenilmesi olduğunu belirterek, “Üst 
yöneticilerin bu süreci sahiplenmesi sadece hazırlık 
süreçleriyle değil, uygulama, izleme ve değerlen-
dirme süreçleriyle de alakalı. Bu nedenle süreci bir 
bütün olarak sahiplenmek gerekiyor.” şeklinde ko-
nuştu.

“Üniversitelerin uzmanlaşmaya yönelmeleri 
gerekiyor”

Bir diğer kavram olan ‘üniversitenin ihtisaslaşması’ 
konusuna da değinen İnan, şunları söyledi: “Üni-
versitelerin artık kendilerine belli bir alan seçerek bu 
alan doğrultusunda uzmanlaşmasını bekliyoruz ve 
bunları vizyonlarına yansıtmalarını istiyoruz. Bölgesi-
ne, bulunduğu kente katma değer sağlayarak, diğer 
üniversitelerden bu anlamda farklılaşarak uzman-
laşmaya yönelmeleri gerekiyor. Üniversitenin hangi 
alanda uzmanlaşacağı konusu ise farklılaşma analizi 
kapsamında değerlendirilecek.”

Kalkınma Bakanlığı Uzmanı İsa Bostan katılımcılara 
geleceğe bakış kapsamında üniversitelerin vizyon, 
misyon, amaç ve hedef belirleme ile izleme ve de-
ğerlendirme süreçlerine ilişkin bilgiler vererek yeni 
hazırlanan “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama 
Rehberi”nin getirdiği bir husus olarak dikkat çeken 
farklılaşma stratejisine dair detayları aktardı.
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OMÜ ve Türk Telekom İş Birliği Yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yükse-
kokulu ve Türk Telekom A.Ş. arasında, “Türk Telekom 
Akademi-Üniversite İş Birliği Telekomünikasyon Ser-
tifika Programı” protokolü imzalandı. Aynı zamanda 
program kapsamında Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde “Telekomünikasyon Teknolojileri Uygu-
lamalı Laboratuvarı”nın açılışı da yapıldı.

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulunda düzenlenen imza 
törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Yeşilyurt Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ke-
mal Yıldızlı, Türk Telekom A.Ş. Kuzey 1 Genel Mü-
dür Yardımcısı Mehmet İnal, Türk Telekom Akademi 
Teknik Fonksiyonlar Gelişim Grup Müdürü Doğan 
Özmen, akademisyenler, öğrenciler ve sektör çalı-
şanları katıldı.

Tören öncesi yapılan konuşmalarda Yeşilyurt Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yıldızlı, “Bugün bura-
da en modern Telekomünikasyon Teknolojileri Uy-
gulamalı Laboratuvarımızı açacağız. Bu laboratuvar 
özellikle Telekomünikasyon ve Elektronik Bölümü 
öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Bu labora-
tuvarda fiber kabloların onarımlarını ve ölçümlerini 

yapabilecek donanıma sahip teknik elemanlar yetiş-
tireceğiz.” dedi.

“Önceliğimiz burada sertifika alan öğrenciler”

Türk Telekom A.Ş Kuzey 1 Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet İnal ise “Türk Telekom hayatımızın her ala-
nında var. Şirketimiz eğitime ve istihdama desteği 
öncelik olarak görmektedir. Bugün de bu amaca 
hizmet edecek güzel bir laboratuvarın açılışı için 
buradayız. İstihdam konusunda da sertifika almaya 
hak kazanmış öğrencilerimizi öncelikli olarak davet 
edeceğiz ve uygun olan öğrencileri Türk Telekom ai-
lesine kazandıracağız. ” diye konuştu.

“Telekomünikasyon sektörüne eleman 
yetiştirilecek”

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran 
da öğrencilere hita-
ben, “Türk Telekom 
Türkiye’nin önemli ku-
rumlarından bir tanesi. 
Burada sizin eğitimi-
nize Türk Telekom’un 
katkı yapması gerçek-
ten çok değerli. Bu 
destekler sayesinde 
sektörün ihtiyaç duy-
duğu tüm bilgilere 

sahip ve donanımlı bir şekilde sahaya çıkacaksınız” 
şeklinde konuştu. Kuran devamında, “Bu projeyle 
telekomünikasyon kurulum elemanı yetiştirmeyi he-
defliyoruz. Eğitimin içeriğini kendileri belirleyecekler. 
Dolayısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sa-
hip elemanlar yetiştirecekler.” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, Türk Telekom A.Ş. Kuzey 1 Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet İnal ve Yeşilyurt Meslek 
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı “Türk Te-
lekom Akademi-Üniversite İşbirliği Telekomünikas-
yon Sertifika Programı” protokolünü imzaladı.
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Rektör Bilgiç TRT AVAZ’a Konuk Oldu

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, TRT Avaz kanalının ”Pa-
norama” adlı programına konuk oldu.

Cumartesi günleri saat 11:30’da canlı yayınlanan, 
Türkiye’de ve ortak kültür coğrafyalarında yaşanan 
siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleri mercek al-
tına alan programın 46.’sı Rektörlük binasının yeni 
yapılan Senato Salonu’nda çekildi.

45 dakika süren programda ilk olarak OMÜ ’nün 31 
Mart 2017 Cuma günü gerçekleşen 42. kuruluş yıl 
dönümü kutlamalarından bahsedildi.

Prof. Dr. Bilgiç, 42 yıla ulaşılana kadar OMÜ’ nün 
geçtiği aşamalarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Prog-
ramda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki 
AR-GE çalışmalarından üniversitenin ön plana çıkan 
sağlık ve tarım alanında yapılan çalışmalara, öğre-
tim üyelerinin makale sayıları ile Samsun’a yönelik 
katkıları ve öğrencilerin OMÜ’ yü tercih nedenlerine 
kadar geniş bir yelpazede üniversitenin tüm yönleri 
konuşuldu.

“OMÜ Samsun’un gelişimine katkı sağlayacak”

OMÜ’ nün şehre katkıları hakkında bilgi veren Rek-
tör Bilgiç, “Samsun tarihî geçmişi itibari ile Türkiye 

Cumhuriyeti’ne giden ilk adımların atıldığı şehir. Biz 
Samsun markası ile Ondokuz Mayıs Üniversite-
si olarak öne çıktık ama biz şunu diyoruz: Bundan 
sonra OMÜ artık Samsun’un ismini biraz daha yu-
karı taşıyacak, biz şimdiye kadar Samsun isminden 
beslenendik. Artık OMÜ olgunluk döneminde or-
taya koyduğu çalışmalarla Samsun’un gelişmesine 
katkı sağlayacak.” dedi.

“102 ülkeden 2600 öğrenci”

Rektör Prof. Dr. Bilgiç, OMÜ’ nün öğrenci profilin-
den de söz ederek, “56 bin öğrencimiz var. Bunların 
2600 tanesi 102 ayrı ülkeden gelen yabancı uyruklu 
öğrencilerimiz. Dolayısıyla yabancı uyruklu öğrenci-
lerimizi kampüsümüzde gördüğünüzde burası Bir-
leşmiş Milletler mi diyeceğiniz güzel bir görüntümüz 
var.” ifadelerini kullandı.

Yayın sonrası TRT Kurumsal Tanıtım, Protokol ve 
Müze Müdürü Bülent Kahraman Çolakoğlu, TRT 
AVAZ Müdürü Cevdet Karakaş, program yapımcısı 
Fikret Karakaya, program sunucusu Mustafa Murat 
Bayram, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında zi-
yaret etti.
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Turizm Fakültesinden Turizm Haftası 
Etkinliği

Turizm Fakültesi “Turizm Haftası” kutlamaları çerçe-
vesinde Bafra’da bir etkinlik düzenledi.

Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen etkinliğe Samsun Valisi İbrahim Şa-
hin, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Turizm Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Fatma Aydın, hayırsever iş adamı Kaya 
Aşçı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, İlçe Jan-
darma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, davetliler ve 
öğrenciler katıldı.

“Kentin değerleri 
üniversiteye değer 
katar”

Dekan Prof. Dr. Fatma Ay-
dın yaptığı açılış konuş-
masında, “Üniversiteler 
yaşadıkları kentte sadece 
devletin yatırımları ile var 
olmazlar. Kentin yaşayan 
değerleri de üniversitelere değer katarlar. Bu anlam-
da Fakültemizi Baframıza kazandıran Aşçı ailesine 
sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek isterim.” dedi.

İnsanlığın iki büyük tutkusunun, yerleşip kök salmak 
ve yeni yerleri keşfetmek olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Fatma Aydın, çelişen bu iki tutkunun kesişme 
noktası olan turizmin en temel gayesinin ise dünyayı 

gezip dolaşırken aynı zamanda evinde hissettirmek 
olduğunu söyledi.

“Turizm hareketi 
oluşacak”

Vali İbrahim Şahin ise 
“Kamu gücünü kullanaca-
ğız ama özel sektör girişi-
minin ruhunu asla bir ke-
nara bırakmayacağız. Her 
bir ferdin, her bir şahsın, 
gerek öğrenci gerek öğre-
tim üyesi yani Türk vatandaşı olan herkesin ülkenin 
kalkınması ile ilgili çok ciddi mesafe aldırması gere-
kiyor. Bunun için de el ele verelim. ‘Benim görevim 
şu, buna karışmayız’ anlayışı ile değil, el ele vererek 
mücadele etmeliyiz. Bunu birlikte yapacağız. Ken-
di aranızda şirketler kurun, dernekler kurun, destek 
kültürünü geliştirin içinizde. Çünkü tek başınıza ol-
duğunuzda hiçbir ifade etmeyebilirsiniz, üç kişi dört 
kişi bir araya gelin, şirket kurun.” şeklinde konuştu.

Kuzey ülkelerine uçak seferleri başlatılacağını be-
lirten Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuzey 
ülkelerinde biz reklam yapacağız, bizim tarafta da 
Rusya reklama girecek. Billboardları dolduracağız. 
Bizim burasının çalışmalarını onlar yapacak, onların 
çalışmasını biz yapacağız. Dolayısıyla turizm hare-
keti oluşacak. Turizm çok hızlı büyüyen bir sektör. 
Şimdiden altyapısını oluşturmanız gerekiyor. Yani 
herkes üzerine düşeni yaparsa sanırım çok daha iyi 
olur.” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında Samsun tanıtım filmi göste-
rilirken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri de 
konser verdi. Ardından Bafra Umut Derneği’nin “Ağ-
layan Evler” resim sergisi gezildi.

Etkinlik, gastronomi şenliği ile son buldu.
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Ziraat Fakültesi, tarım öğretiminin 171. yılı dolayısıyla 
bir kutlama programı düzenledi.

Törene; Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Toprak Mahsülleri Genel 
Müdürü İsmail Kemaloğlu, Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürü Mehmet Taşan, Türk Ziraat Yüksek Mühen-
disleri Birliği Samsun Şube Başkanı Prof.. Dr. Hasan 
Önder, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
Başkanı Hayati Tosun, meslek odaları ve çiftçi ör-
gütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

“Uygulamalı eğitim kalitesi artmalıdır”

Etkinlikte konuşan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri 
Birliği Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Önder 
“Ziraat fakültelerinin uygulamalı eğitim kalitesinin 
ve araştırma çalışmalarının iyileştirilmesini istiyor ve 
üniversitelerin bu konuda daha duyarlı olması ge-
rektiğine inanıyoruz.” dedi.

“Tarımda mühendislik daha fazla ön plana 
çıkacak”

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı 
Hayati Tosun da “Tarım alanları hızla azalıyor, nüfus 
artıyor. Mevcut ihtiyacı karşılayacak üretimi yapa-
mıyoruz. Bu durumda da tarımda mühendisliğin 
ve üretimin daha fazla ön plana çıktığını görmeye 
başlayacağız. En büyük sorunumuz donanımlı, eh-
liyetli ziraat mühendislerinin yetiştirilmesine duyulan 
ihtiyaçtır. Mezun olan öğrencilerimizden firmalar, 
yabancı dil ve bilgisayar hususunda yeterlilik bek-
liyorlar. Eğitim müfredatında özellikle yabancı dilin 
önemine vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Bu ülkenin bir gerçeği vardır; o da tarımdır”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir ise ko-
nuşmasında 10 Ocak tarihinin bir tören edasıyla kut-
landığını ve bu yıldan itibaren 10 Ocak gününü Tarım 
Bayramı olarak kutlamak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Demir devamında, “Bu ülkenin bir gerçe-
ği vardır; o da tarımdır. Ülkenin kalkınması tarım ve 
tarıma dayalı sanayi ile mümkün olacaktır. Fakül-
temiz yeniden uygulama ve araştırma imkânlarına 
kavuşmaya başlamıştır. İnşallah gelecek sene Tarım 
Bayramı’nı, hedefleri ve hizmetleri büyümüş bir Zi-
raat Fakültesi olarak kutlayacağız.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Tarım, stratejik anlamda vazgeçilmez bir 
sektör”

Tarımın insanoğlunun ilk var oluşundan bu yana ge-
lişimini sürdüren en önemli ve en eski mesleklerden 
birisi olduğuna dikkat çeken Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürü Mehmet Taşan da “TİGEM, tarımsal üretim-
de önemli unsurlardan ikisi olan tohumluk ve damız-
lık konusunda sektöre rehberlik yapmak amacıyla 
yoğun faaliyet içerisinde olan bir kurumdur. Diyebili-
riz ki dünyanın en önde gelen kurumlarından biridir.” 
şeklinde konuştu.

“Ziraat Fakültesi OMÜ’nün kurucu 
fakültelerinden biridir”

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 
Ziraat Fakültesinin üniversitenin kurucu fakültele-
rinden biri olduğunu kaydederek, “Ziraat Fakültesi, 
hem tecrübeli bir öğretim kadrosuna hem de dina-
mik, çalışkan bir ekibe sahip. Üniversitemizin adını 
uluslararası arenada duyuran ve en önemli fakülte-
lerimizden birisi olan bu fakülteye biz de elimizden 
gelen azami desteği vermeye çalışıyoruz.” dedi.

Tarım Öğretiminin 171. Yılı Kutlandı 
Va

li 
İb

ra
hi

m
 Ş

ah
in

Pr
of

. D
r. 

H
as

an
 Ö

nd
er

H
ay

at
i T

os
un



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

O
ca

k-
N

is
an

 2
01

7
S

ay
ı 6

8

139

Tarımda öğretimin 171. yılını kutlayan Rektör Bil-
giç,” İnsanoğlu var oldukça tarım da var olacak. 
İnsanın ihtiyacı sınırsız, imkânlar ise sınırlı. Bu sınırlı 
imkânlarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak için bilimin 
yol göstericiliğinde insana hizmet sunan meslekler-
den biri de ziraat mühendisliğidir.” diye konuştu.

“Mezunların iş bulabilme oranını artırmak 
gerekir”

Ziraat fakültelerinin eskiye oranla daha az tercih 
edilmesinden kaynaklanan problemlere de değinen 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, şöyle konuştu: “Az tercih edilen 
mesleklerde tercih sayısını artırmak için mezunların 
iş bulabilme oranını artırmak gerektiği açık bir ger-
çek. Tercih edilebilirliği artırmak ve mühendislik gere-
ken alanlarla gerekmeyen alanı birbirinden ayırmak 
adına bunları da tartışmak gerekir mi diye düşünüyo-
rum. Mesela; ‘Tarım makineleri bölümü, makine mü-
hendisliği içerisinde olsa nasıl olur; tarımsal yapılar 
ve sulama, inşaat mühendisliği içerisinde yer alabilir 
mi; bahçe bitkileri bölümü mezunlarının mühendislik 
eğitimi alması şart mıdır?’ gibi konuları tartışabiliriz. 
İnsan kaynağı ve mali kaynakların daha verimli kulla-
nılması bakımından bunları düşünebiliriz.”

“Tarım alanlarının korunmasında hassasız”
Tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi konu-
sunda yerel yönetimlerin sorumluluk alması ge-
rektiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da “Tarım alanlarının ko-
runması konusunda yerel yönetimlerin sorumluluk 
almasını sağlayan Tarım Bakanlığımızın da hassasi-
yetine dönük bir yaklaşım sergileyerek Samsun’da 

tarımı geliştirmeye yönelik faaliyetler içindeyiz. Be-
lediyecilik ile ilgili olan tarım alanlarının korunması ve 
kollanması konusunda son derece hassasız.” şek-
linde konuştu.

“Yabancı dil konusunu aşmamız gerek”
Samsun Valisi İbrahim Şahin ise yabancı dil konu-
sunun bir an önce aşılması gerektiğini belirterek 
şöyle konuştu: “Dünyaya açılmak için İngilizceyi ko-
nuşmamız şart. Ama sadece İngilizce değil Arapça, 
özellikle de Rusça öğrenmenin büyük avantajları 
olacaktır. Tarımla uğraşırken yanı başımızdaki kom-
şuyu ıskalarsak bu ciddi sorun oluşturur.”

“Samsun’daki tarım, üniversitenin katkısıyla 
daha ileri seviyeye taşınmalı”
Samsun’da Bafra ve Çarşamba Ovaları gibi iki ve-
rimli tarım arazisi bulunduğuna dikkat çeken İbra-
him Şahin,” Buradaki tarımı üniversitenin de katkı-
sıyla daha ileri seviyeye taşıyarak daha fazla para 
kazanabileceğimiz ürünlerin üretimine yönelmemiz 
gerekiyor.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Toprak Mahsülleri 
Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, “Tarım Piya-
salarına Bakış” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumun ardından plaket törenine geçildi. Samsun 
İnternet Medya Grubu (İMG) tarafından Yılın Aka-
demi Ödülünü alan Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya, plaketini Genel Müdür Mehmet Taşan’dan 
aldı.
Taylor&Francis grubunun tıp ve sağlık bilimleri alan-
larındaki bilimsel dergilerinde, ilaç kimyasına yönelik 
ilk 100 bilim insanı arasında 35. sırada yer alan Doç. 
Dr. Deniz Ekinci’ye plaketini ise Genel Müdür İsmail 
Kemaloğlu verdi.
Aynı zamanda programda ziraat mühendisi olarak 
25 hizmet yılını dolduran öğretim üyelerine de pla-
ketleri takdim edildi.
Plaket takdiminin ardından biniş törenine geçildi. 
Profesörlerin binişini Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, do-
çentlerin binişini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, yardımcı doçentlerin binişini ise Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan giydirdi.
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Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Tüm Kesimlerden  
Tebrik Ziyareti
Prof. Sait Bilgiç Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü-
ne atandığı tarihten bu yana, toplumun her kesiminden 
ziyaretçilerini büyük bir mutlulukla ağırlıyor. Rektör Prof. 
Sait Bilgiç, ocak ve nisan ayları arasında da kapılarını 
ziyaretçilerine açtı.

Başta bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş 
insanları, akademisyenler olmak üzere yurt dışından gelen 

ülke temsilcilerini de ağırlayan Rektör Bilgiç, tebrikleri 
kabul ederek, üniversite ve şehrin gelişmesine katkı sağla-
yacak konulara ilişkin fikir alış verişinde bulundu.

Ocak ile nisan arasında gerçekleşen üniversite-şehir, 
üniversite-sanayi, üniversite-sivil toplum bütünleşmesine 
katkı sağlayan bu ziyaretlerin bir bölümünü tarih sırasına 
göre aşağıda sıraladık.

KURUM İSİM UNVAN
Samsun Yazarlar Derneği Ahmet Seven Dernek Bşk. - Araştırmacı-Yazar
Cleveland Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Oya İçmeli İşletme Fakültesi Dekan Yrd.
Bafra Gönül Köprüsü Dergisi Bilal Mürtezaoğlu İmtiyaz Sahibi
Bafra Kızılırmak Medya Grubu Ferdi Ünlü ve ekibi İmtiyaz Sahibi
Diriliş Başkanları Derneği Bekir Uğur Karadeniz Bölge Sorumlusu
Gıda Tarım İl Müdürlüğü Nail Kırmacı İl Müdür V.
Samsun Havaliman Müdürülüğü Hamit Anıl Hava Limanı Md.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Yusuf Güney İl Sağlık Md.
Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Kibar Ak Enstitü Md.
Türkiye Ragbi Federasyonu Murat Pazan Federasyon Bşk.
Selamet Kültür Sanat ve Teknoloji Merkezi Mustafa Öztürk ve Dr. Nadir Yaman Yönetim Kurulu Bşk., İşletme Md.
Türk Standartları Enstitüsü Erol Kaygı ve Adnan Bahadır Samsun Belgelendirme Md., 

Karadeniz Bölge Koordinatörü
Tülay Bakır Eski Samsun Milletvekili

TÜYAP Server Seçer Bölge Md.
Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü İsmail Aydın Enstitü Md.
YEDAŞ Rıdvan Aktürk Genel Müdür
Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Ufuk Akdemir ve bölüm öğretim üyeleri
Ahsen Vakfı Rasim Tekeci ve YK üyeleri Yönetim Kurulu Bşk., İşletme Md.
Alperen Eğitim ve Kültür Merkezi YK Üyeleri
Bilim İlaç Hasan Çalışkan ve ekibi Bölge Md.
Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Murat Özer Rektör

Cemal Gülhan İş Adamı ve Eski Yakakent Belediye 
Bşk.

Samsun Valiliği Hakan Kubalı Vali Yrd.
Kadın ve Demokrasi Derneği Meral Kıvırcı ve YK Üyeleri Samsun İl Temsilcisi
KOBİ Girişimcilik Topluluğu Adem Çopur Topluluk Bşk.

Dr. Metin Yıldırım Ortodonti Uzmanı
Necattin Demirtaş, Nevzat Özgenç Eski İlkadım Belediye Bşk., Özel 

Kalem Md.
Samsun Roman Dernekleri Federasyonu Mehmet Kayacık ve beraberindeki 

heyet
Federasyon Bşk.

Samsunspor Erkut Tutu ve YK Üyeleri Samsunspor Kulübü Bşk.
SEMERKANT Vakfı Mesut Erdoğan ve vakıf üyeleri Atakum Şube Bşk.
Ultraaslan Grubu Mustafa Olukkaya ve üyeler Topluluk Bşk.
Samsun Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Güray Erener ve öğretim 

elemları
Yüksekokul Md. ve personeli

Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Murat Danacı ve bölüm 
öğretim üyeleri

Bölüm Bşk.

Fida Muhammed Afgan Öğrenci Temsilcisi
Özel Eğitim Derneği Ahmet Akça Genel Bşk. 
Cihannüma Derneği İlker Efe Samsun İl Temsilcisi
Amasya Üniversitesi Prof. Dr. Metin Orbay ve Amasya 

Üniversitesi Senatosu
Rektör

Ardahan Belediyesi Uğur Dede Ardahan Belediye Bşk. Yrd.
Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü Mücahit Taşkın Samsun İl Md.
Basın İlan Kurumu Mustafa Bayraktar Samsun Şube Md.
Çalışma ve İş Kurumu Haşim Meydan, Sait Gül Samsun İl Md., Şube Md.
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Bşk. Ekrem Yüce DOKAP Bşk.
Çorum Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan Rektör
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Sedat Murat İstanbul Üniversitesi Rektör Yrd. 
Tekkeköy Belediyesi Aydın Karmil Tekkeköy Belediye Bşk. Yrd. 
Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Dr. Ahmet Aydemir ve YK Üyeleri Dernek Bşk. - Araştırmacı-Yazar
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KURUM İSİM UNVAN
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Ali Yalçın Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen 

Genel Bşk. 
Samsun PTT Müdürlüğü Cemal Saraç, Ali Rıza Yıldızhan, 

Nurhan Önder
Başmüdür, Başmüdür Yrd., İşletme 
Md. 

Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Fuat Onar Anadolu Basın Birliği Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman,  
Prof. Dr. Ali Bilgin

Rektör, Rektör Yrd. 

EXE Haber Medya Grubu Erdal Bozkurt, Nusret Sağlam, 
Muammer Dilber

Yönetim Kurulu Bşk., Genel 
Koordinatör, Genel Yayın Yönetmeni 

Tekkeköy Kaymakamlığı Günay Öztürk Tekkeköy Kaymakamı
Türk Hava Yolları Hüseyin Talha Sürücü, Göktuğ 

Dervişoğlu
Bölge Md., Satış Şefi

DenizTemiz Derneği/TURMEPA Tuncer Üçüncüoğlu ile YK üyeleri Bşk. Yrd. 
Ulusoy Denizcilik Temel Uzlu, Tevfik Sönmez, Buğra 

Üçüncüoğlu 
Ulusoy Karadeniz Bölge 
Koordinatörü, Proje Koordinatörü 

Türkmenistan Ankara Başkonsolosluğu Murat Akmamedov Türkmenistan Ankara Başkonsolosu 
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu Anatomi Anabilim Dalı Bşk. ve Spor 

Bilimleri Fakültesi Dekanı
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Kölemen Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Vedat Keleş ve Arkeoloji 

Anabilim Dalı öğretim üyeleri 
Arkeoloji Anabilim Dalı Bşk.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi

Prof. Dr. Mahmut Sümer Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı

Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Prof. Dr. Musa Yıldız Mütevelli Heyet Bşk. 
Ankara Azerbaycan Büyükelçiliği Doç. Dr. Necibe Nesibova Ankara Azerbaycan Büyükelçiliği 

Eğitim Müsteşarı 
Balkan Türkleri Samsun Kültür Dayanışma 
ve Haberleşme Derneği 

Cihat Yılmaz ve YK üyeleri Dernek Bşk. 

Cansuyu Derneği Asiye Tekin ve YK Üyeleri Samsun Şube Bşk. 
Çarşamba Ev Hanımları Derneği Saniye Şen ve YK Üyeleri Dernek Bşk. 
Gelişimsel Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

Serpil Alptekin, Murat Vural, Hakan 
Metin

Merkez Md. ve Müdür Yardımcıları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Derneği 

Yrd. Doç. Dr. Salih Keskin ve YK 
Üyeleri 

Dernek Bşk. 

Samsun Kavaklılar Derneği Ersin Erge, Ebru Akal ve YK Üyeleri Dernek Bşk. ve Bşk. Yrd.
KONAKS Otel Seyit Ali Kindan KONAKS Otel Md. 
Samsun Konuşan Eller İşitme Engelliler 
Gençlik ve Spor Kulübü 

İlkay Kocabay Kulüp Bşk. V.

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı

Prof. Dr. Recep Ünal ve bölüm öğretim 
üyeleri 

Kulak Burun Boğaz ABD Bşk. 

Türkiye Maarif Vakfı Hamza Özdemir Kültür ve Sosyal İşler Daire Bşk.
Türkiye Maarif Vakfı Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı

Oğuz Kartal Öğrenci İşleri Daire Bşk. 

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Prof. Dr. Mustafa Sakal Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dekanı
Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Kuru ve bölüm öğretim 
üyeleri 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Bşk. 

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu ve bölümün 
öğretim üyeleri

Periodontoloji Anabilim Dalı Bşk.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Şaban Şimşek Dekan

Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezi İrfan Yetik Müdür
Eğitim-Sen İsmail Yavuz Samsun Şube Bşk. 
SES Sendikası Özgür Ulu ve sendikanın YK Üyeleri Samsun Şube Bşk. 
Fatsa Belediyesi İbrahim Eroğlu Belediye Bşk. Yrd. 

Oğuzhan Cesur İş adamı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe 
Öğretimi ve Uygulama Merkezi 

Doç. Dr. Yakup Poyraz, öğrencileri ve 
hocaları

OMÜ TÜRKÇE Md. 

Vergi Denetim Kurulu Hüseyin Öztürk ve Bşk. yardımcıları Samsun Grup Bşk. 
Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji 
Bölümü Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Murat Fındık ve öğretim 
üyeleri

 Anabilim Dalı Bşk. 

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü Mehmet Sıddık Kılınçer, Murat Demir Bölge Md., Samsun Şube Md.
Avcılık ve Yaban Hayatı Müdürlüğü İlyas Koç Şube Md. 
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Nalan Kızıltan ve bölüm 

hocaları
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Bşk. 

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Rıfat Günday ve bölüm 
hocaları

Anabilim Dalı Bşk. 

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nevzat Bakır ve bölüm 
hocaları

Anabilim Dalı Bşk. V. 

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zehra Sengir Emekli Öğretim Üyesi
Sakatlar Derneği Hayriye Hakyemezoğlu ve YK üyeleri Samsun Şube Bşk. 
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AKADEMİK PERSONEL

ADI SOYADI BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI

Ahmet ERDÖNMEZ Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhâl Fiziği Profesör

Erdal MALATYALIOĞLU Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum Profesör

Kezban ÇELİK Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Doçent

Tekin KARA   Ziraat Fakültesi Tarımsal Yap. ve Sulama. Doçent

İDARİ PERSONEL

ADI SOYADI BİRİMİ UNVANI

İhsan NACAKSIZ Diş Hekimliği Fakültesi Bilgisayar İşletmeni

Kazım AK Yabancı Diller Yüksekokulu Teknisyen Yardımcısı 

Mustafa TAŞKIN Veteriner Fakültesi Teknisyen Yardımcısı 

Nurten DEBRELİ Diş Hekimliği Fakültesi Bilgisayar İşletmeni

Fikret AKIN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memur

Özgür KEMENT İdari ve Mali İşl. D. Bşk. Bilgisayar İşletmeni

Yunus UYSAL Eğitim Fakültesi Bilgisayar İşletmeni

Mehmet ÖZÇELİK Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri

Serpil ÖZDEMİR Kütüphane ve Dök. Daire Başkanı Şef 

Hasibe EZBER Samsun MYO Bilgisayar İşletmeni

Mecit AKSOY Devlet Konservatuvarı Şoför

Zehra ÖKSÜZ Hastaneler Başmüdürlüğü Hemşire

Bilge ALTUNÖZ Hastaneler Başmüdürlüğü Sağlık Teknisyeni

Süleyman BELİK Hastaneler Başmüdürlüğü Teknisyen Yardımcısı 

Musa BELİK Hastaneler Başmüdürlüğü Hasta Bakıcı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan 19 akademisyen ve idari personelimiz Ocak-

Nisan 2017 tarihleri arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı 

kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
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Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul Anabilim Dalı Atandığı Kadro

Timur GÜLHAN Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Profesör

Emine ŞEN TUNÇ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Profesör

Metin AYDIN Fen-Edebiyat Fakültesi Fizikokimya Profesör

Osman ŞAHİN İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesör

Ali BOLAT İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Profesör

Bahattin TOPALOĞLU Mühendislik Fakültesi Termodinamik Profesör

İbrahim Halil TÜRKER Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Profesör

Yarkın Kamil YAKUPOĞLU Tıp Fakültesi Üroloji Profesör

Dilek GÜVENÇ Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji Doçent

Ali Tümay GÜRLER Veteriner Fakültesi Parazitoloji Doçent

Fatih AKBULUT Devlet Konservatuarı Piyano Anasanat Dalı Doçent

Özgür TAŞKIN Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Doçent

Müge GÜLER ÖZDEN Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent

Gökhan KAŞTAŞ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Bakım ve Onarımı Doçent

Hilal AY Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yrd. Doç.

Burcu OKTAN ALTIPARMAK İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yrd. Doç.

Aynur ARSLAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Yrd. Doç.

Aslı YÖNTEM BALABAN İİBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Yrd. Doç.

Hande ÜNSAL İİBF Hukuk Bilimleri Yrd. Doç.

Göknur TERZİ GÜLEL Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Tekn. Profesör

Mehmet KEFELİ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Profesör

Hasan ÖNDER Ziraat Fakültesi Biyometri-Genetik Profesör

M.Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Profesör

Oğuz UZUN Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Profesör

Cenk Soner BÖLÜKBAŞ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Doçent

Mustafa Said KURŞUNOĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Doçent

Erol TERZİ Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik Doçent

Cengiz KAYA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent

Aydın DEVECİ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent

Engin GÜNEY Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Yrd. Doç.

Selçuk ASLAN Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Yrd. Doç.

Şengül TURAL Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Yrd. Doç.

Özlem MIDIK Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Yrd. Doç.

Seval AĞAÇDİKEN ALKAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Yrd. Doç.

Levent BAYRAM Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği Yrd. Doç.

Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği Yrd. Doç.

Kerem HAZNECİ Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği Yrd. Doç.

Nursel ARICI Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Doçent

Yakup POYRAZ Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Doçent

Arzu AĞRI Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç.

Hasan TURGUT İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Yrd. Doç.

Filiz Erdoğan KARA İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yrd. Doç.

Hatice Eple KOÇ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç.

Murat BURUCUOĞLU İktisadi ve İdari Bil.Fak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yrd. Doç.

KURUM DIŞI ATAMA
Ercan SOYDAN Ziraat Fakültesi Hayvansal Biyoteknoloji Yrd. Doç.

Abdullah KAHRAMAN Havacılık ve Uzay Bil.Fak. Meteoroloji Mühendisliği Yrd. Doç.

Hüseyin SAUK Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Tekn.Müh. Yrd. Doç.

Burcu MÜDERRİSOĞLU Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Yrd. Doç.

Seda ÜSTÜN ERCAN Mühendislik Fakültesi Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Yrd. Doç.

M.Emre ÇELİK Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Yrd. Doç.

Işıl ÖZER Tıp Fakültesi Çocuk Sağ.ve Hast. Doçent

1 Ocak Ağustos - 30 Nisan 2017 

Atama   Yükselme 
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