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Kaliteye Odaklandık

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve ekibiyle başlayan 
kalite güvence sisteminin inşası çalışmaları yo-
ğun bir biçimde devam ediyor.

Kalite yönetimi felsefesine dayalı bir yönetim 
anlayışını üniversite genelinde hâkim kılmak ve 
verilen hizmetleri standardize etmek adına çı-

kılan bu yolda, aralarında Sabancı Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi 
ve Sakarya Üniversitesinin olduğu farklı üniver-
sitelerle iş birliği ve mentorluk ilişkisi geliştiren 
üniversite üst yönetimi bu girişimleriyle pozitif 
bir kurumsal imaj oluşturup bunu sürdürülebilir 
hâle getirmeyi hedefliyor.

OMÜ Kalite Politikası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli 
iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini 
bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını 
sisteme dâhil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.
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Kalite Yönetim Sistemi kuruluyor

Kurum kültürünü olgunlaştırıp hizmet ve yöne-
tim kalitesi çıtasını daha üst seviye çıkararak 
tüm akademik ve idari personelin motivasyon 
ile öz güvenini arttırmak suretiyle etkin çalışma 
atmosferinin oluşturulması için çalışan OMÜ 
üst yönetimi, bir yıllık zaman diliminde aka-
demik ve idari personeli kalite sürecine dâhil 
etti. OMÜ, bu çerçevede farklı üniversitelerden 
konuk ettiği üst düzey yöneticilerle bilgi ve 
tecrübe paylaşımında bulunurken kalite ko-
nusundaki strateji ve yol haritasıyla TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri kuruluş 
çalışmalarına da başladı. Bu konuda 4 hafta 
süren bir eğitim programı uygulandı. Eğitim-
den 160’a yakın üniversite personeli yararlandı. 

Eğitim kapsamında kursiyerlere kalite yönetim 
sistemi temel eğitimi, dokümantasyon eğitimi 
ve iç tetkik eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından 
Kalite Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları ta-
mamlanıp belgelendirme çalışmalarına başla-
nacak. 

YÖK Kalite Kurulunun dış 
değerlendirmesine başvuruldu

OMÜ çıktığı kalite geliştirme serüveninde bir 
taraftan da yaptığı kurumsal iç ve dış değer-
lendirmeler üzerinden kendi tespit ve ger-
çeklerini ortaya koyarken bu bağlamda niyet 
beyanını YÖK Kalite Kuruluna göndererek dış 
değerlendirme sürecine girmek için başvuru-
da bulundu.

Kalite 
iyileştirme 
çalışmaları 

kapsamında 
eğitimler 
veriliyor
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2017-2018 eğitim 
ve öğretim dönemi başladı. OMÜ ailesi bu yıl 
daha da büyüdü. 11 bin 250 genç arkadaşı-
mız kayıt yaptırarak OMÜ’lü olmanın gururunu 
yaşadı.     

42 yılık köklü geçmişi ve başarılarıyla göz dol-
duran Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yeni ka-
yıtlarla birlikte 58 bin öğrenci sayısına ulaştı. 
Lisans programlarında kontenjanın tamamına 
yakınını dolduran OMÜ, tercih edilen üniversi-
teler arasında başlarda yer alıyor. Yaklaşık yüz-
de 96 rakamlarına ulaşan lisans doluluk oranı, 
gençlerin üniversite tercihlerinde OMÜ’yü ön 
plana çıkardıklarını gösteriyor.

OMÜ’nün büyük önem verdiği uluslararası öğ-
rencilerin sayısı da bu dönemde yapılan kayıt-
larla beraber 2 bin 755 kişiyi buldu. Uluslara-
rası öğrenciler OMÜ’de eğitim görürken hem 
ülkemizin kültürünü öğreniyor hem de kendi 
kültürlerini Türk öğrencilere tanıtmış oluyor.

11 bin 250 yeni öğrencinin OMÜ’ye uyum sağ-
lamasını kolaylaştırmak adına da oryantasyon 
programları düzenlendi. 30 akademik birimde 
düzenlenen oryantasyon programları, OMÜ 
ailesinin yeni öğrencilerinin okuyacakları fakül-
teler, bölümler ve öğrenci toplulukları hakkında 
bilgi edinmelerini ve dahil olacakları kampüs 
hayatını deneyimlemelerini sağladı.

OMÜ Ailesine 11 bin 250 
Yeni Öğrenci Katıldı

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç kayıt merkezini ziyaret ederek iki öğrencinin kaydını gerçekleştirdi.
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2008 yılında kurulan ve ilk öğrencilerini 2010-
2011 eğitim-öğretim yılında kabul eden Ali 
Fuad Başgil Hukuk Fakültesi yeni öğretim 
yılına zengin ve güçlü bir akademik kadro ile 
başladı. Akademik kadronun alanında uzman 
ve deneyimli kişilerden oluşması için ciddi bir 
çalışmanın yürütüldüğü Hukuk Fakültesinde 
öğretimin daha ileri bir noktaya taşınması he-
defleniyor.

Fakülte ile ilgili bilgi veren Dekan Vekili Prof. Dr. 
Hasan Tahsin Keçeligil, Mustafa Kemal Güneş-
doğdu Yerleşkesi’nde bulunan Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesinin fiziki olanaklarının iyi dü-
zeyde bulunduğunu, çevre koşullarının ise 
öğrenciler için huzur verici olduğunu söyledi.  
Prof. Dr. Keçeligil, bu öğretim yılında, fakültenin 
akademik kadrosunda; İstanbul Maltepe Üni-
versitesinden Prof. Dr. Yusuf Aksar ve Yrd. Doç. 
Dr. Bahadır Apaydın’ın, Gazi Üniversitesinden 
Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz’ın, Erciyes Üniver-
sitesinden Yrd. Doç. Dr. Fatih Birtek’in ve Dicle 
Üniversitesinden Doç. Dr. Nihat Taşdelen’in bu-
lunduğunu ifade etti. 

Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesinin değişik 
fakülte ve yüksekokullarından da akademik 
destek alındığını ve bu birimlerden çok sayı-
da öğretim elemanının ders vermek üzere Fa-
külteye geldiğini kaydeden Prof. Dr. Keçeligil, 
Samsun Vali Yardımcısı ve aynı zamanda aka-
demisyen kimliğine sahip Dr. Hakan Kubalı’nın 
da akademik kadroda görev aldığını dile getirdi.

Fakülte olarak eğitim, araştırma ve topluma 
hizmet görevlerini en iyi biçimde yerine getir-
me gayreti içinde olduklarını belirten Dekan 
Vekili Prof. Dr. Keçeligil, öğrencilerin derslere 
devam konusunda hassasiyet göstermelerinin 
önemini ve derslerde daha sorgulayıcı ve irde-
leyici olmaları gerektiğini de vurguladı. 

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin gelişimi ve 
güçlenmesi hususunda Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in büyük 
desteğini alarak çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirten Prof. Dr. Keçeligil, Çarşamba Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Dündar’ın da öğrencile-
re daha iyi imkânlar sağlanması noktasında 
önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Prof. 
Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, fakültenin kadrolu 
öğretim elemanlarının sayısının arttırılması ko-
nusundaki çalışmaların da sürdüğünü sözleri-
ne ekledi. 

Hukuk Fakültesi 

Akademik Kadrosunu 
Güçlendirdi

Akademik 
kadronun 
alanında 

uzman ve 
deneyimli 
kişilerden 
oluşması 
için ciddi 

bir çalışma 
yürütülüyor
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 
Rektörü OMÜ’den

İnternet, bilimsel faaliyetlerin paylaşımı ve 
takibi için kullanıcılara yeni yöntem ve ola-
naklar sunuyor. Dünyada 3 buçuk milyarı aş-
kın insanın internet kullanıcısı olduğu dikka-
te alındığında, akademik sosyal ağların aktif 
kullanımı, bilimin evrenselliği doğrultusunda 
akademisyen ve araştırmacılara önemli ve 
ciddi katkılar sağlıyor. 

Bu ağlar sayesinde kendi bilimsel çalışmala-
rını çok geniş bir zeminde sergileyebilme fır-
satını bulan akademisyen ve araştırmacılar, 
bununla birlikte dünyanın farklı bir coğraf-
yasındaki bir araştırmacı ile ortak çalışmalar 
yapabiliyor yahut kendisinin ve kurumunun 
hangi düzeyde olduğunu farklı ölçütlere 
göre yapılan sıralamalar vasıtası ile izleyebil-
me imkânına sahip oluyor.

İşte bu sosyal ağlar içerisinde Google Aka-
demik (Google Scholar) en yaygın kullanıla-
nı. Hemen her akademisyenin bakmadan 
geçmediği Google Akademik’e üye olmak 
hem akademisyenler hem de üniversitemiz 
için önem arz ediyor. 

Google Akademik’e neden üye olmalısınız?
 � Akademik öz geçmişinizi kolaylıkla gün-

celleyebilirsiniz.
 � Akademik birikiminizi daha kolay takip 

edebilir, görünür kılabilir ve paylaşabilir-
siniz.

 � Bilimsel çalışmalarınıza yapılan atıflara 
sistematik biçimde erişebilirsiniz.

 � Bilim alanınızdaki çalışmaları izleyebilir 
ve bunlara daha kolay ulaşabilirsiniz.

 � Dünyadaki üniversitelere ilişkin sırala-
malar bağlamında kurumunuza yapmış 
olduğunuz katkıları daha fazla görünür 
hâle getirebilirsiniz.

Akademisyenlerimizin Google Akademik’te 
profili oluşturmaları ve sürekli güncelleme-
leri üniversitemizin başarı grafiğinin de yük-
selmesine katkıda bulunacaktır.

Google Akademik’e www.omu.edu.tr adre-
sinde yayınlanan üyelik kılavuzundaki adım-
ları izleyerek üye olabilirsiniz.

Google Akademik’e Üye Olmalısınız

OMÜ’lü rektörlere bir yenisi daha eklendi. Bolu,  
Abant İzzet Baysal Üniversitesinin yeni Rektörü, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Veteriner Fakültesi 
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunu’nun 13. maddeleri uyarınca, 
Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasın-
dan; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne 
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı atadı.

Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Prof. Dr. Mustafa Alişarlı
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Dünyada İlk Bin
Üniversite Arasındayız
İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher 
Education’ın (THE) Dünya Üniversiteler Sıra-
laması, 3-5 Eylül 2017 tarihlerinde Londra’da 
King’s College’da geçekleşen Dünya Akademik 
Zirvesi’nde açıklandı. Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi ise Times Higher Education 2018 Dünya 
Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 1000 üniversite 
arasına girmeyi başardı.

Dünyada yer alan üniversitelerin çeşitli kriter-
leri sağlayanlarının değerlendirildiği bu sıra-
lama; araştırma, eğitim, atıflar, endüstri geliri 
ve uluslararası görünüm konularını dikkate alı-
yor. Sıralamada Birinciliği Oxford, ikinciliği ise 
Cambridge Üniversitesi aldı. Dünya Üniversite-

ler Sıralaması’nda bu yıl ilk 300 üniversite içinde 
Türkiye’den üniversite yer almazken, ilk 500’de 
ise dört üniversite yer aldı.

Açıklanan ilk 1000 üniversite içerisinde 22 Türk 
üniversitesi bulunuyor. Türk Üniversiteleri arasın-
da 17. olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu sıra-
lamada ilk defa ilk 1000 üniversite sıralamasında 
kendisine yer buldu. Yaklaşık 20 bin üniversitenin 
bulunduğu dünyada ilk yüzde 5 içerisine girmek 
önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Genel olarak Türkiye’den üniversitelerin sıralama-
da gerilediği bir yılda OMÜ’nün başarısı memnu-
niyetle karşılandı.

O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

M
ay

ıs
-A

ğu
st

os
 2

01
7

S
ay

ı 6
9

11



Bilimsel Araştırmalarda 
Proje Atağı
Gelişen ve değişen dünyada teknolojik, bilimsel ve sosyo-ekonomik kalkınmada üniversi-
telerin önemli bir yeri vardır. Son iki yüzyıla baktığımızda büyük keşiflerin çoğuna araştır-
macı üniversiteler imza atmıştır. 

İnsanlığın en eski ve en güvenilir kurumlarından biri olan üniversitelerin araştırma perfor-
mansı ve akademik itibar, başarılarının büyük bir bölümünü oluşturur.  Fakat son yıllarda 
yükseköğrenim sıralamaları sadece araştırma değil, aynı zamanda öğretim, bilgi trans-
feri, uluslararası bakış açısı, öğretim üyesi başına araştırma atıfları, öğretim üyelerinin 
öğrencilere oranı, uluslararası öğrencilerin oranı, uluslararası öğretim üyelerinin oranı ve 
ürettikleri bilimsel araştırma projeleri gibi kriterlerle değerlendirilmektedir. 

Ayrıca üniversitelerin içinde bulunduğu toplumla iş birliğini geliştirmesi, ürettiği bilgi ve 
teknolojiyi toplumun hizmetine sunması ve bu alanda elde ettiği gelir de bu açıdan büyük 
önem arz etmektedir. 

Haber: Mürsel Kan   Fotoğraf: Gökhan Çetin
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OMÜ araştırma faaliyetleriyle; bilgi ve teknoloji 

üretmeyi, kalkınma ve gelişmeye destek olmayı, 

bilimsel verileri yaymayı, yurt içi ve yurt dışı ku-

rumlarla iş birliği yapmak suretiyle bilim dünyasının 

seçkin bir üyesi hâline gelmeyi amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda OMÜ araştırma politikası belgesi; 

Ünversitede yürütülecek araştırmaların yönetil-

mesi, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik bir 

çerçeve sunmaktadır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, dünya sıralamasında 

üst sıraları hedefine koyarken ürettiği projeler ve 

sağladığı kaynaklarla da içinde bulunduğu toplu-

ma katkıyı en üst düzeye çıkarma çabası içindedir. 

Araştırma 
Politikası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi; “Araştıran, sorgula-

yan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem 

veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiş-

tirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar 

yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak 

toplum refahını artırmak” anlayışının temel bir 

unsuru olarak, toplumsal faydaya dönüşen te-

mel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı hedef-

ler. Bu doğrultuda; evrensel değerler, etik ilkeler, 

düşünce özgürlüğü, küresel rekabet ile ulusal, 

bölgesel ve yerel ihtiyaçları göz önünde bulun-

duran bir yaklaşımı benimser.
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OMÜ’de bu çerçevede üretilen ve geliştirilen 
araştırma projelerinin toplam değeri Eylül 2017 
itibariyle 100 milyonlarla ifade edilmektedir. Ayrıca 
2016 yılı itibariyle 3 olan patent başvuruları 2017 
yılı Eylül ayına kadar 11 rakamına ulaşmıştır.  Pa-
tentlerden bir tanesi de uluslararasıpatent niteli-
ğindedir. Bunun yanı sıra tarifname hazırlanması 
sürecinde olan 4 adet patentin yanı sıra 2017 yılı 
itibari ile iki adet tescilli patent de bulunmaktadır.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in öncülüğünde yeni bir 
ritim ve dinamizmle çalışmalarını sürdüren OMÜ; 
tıp, havacılık, tarım, çevre, biyoloji, gıda ve mühen-
dislik alanlarındaki projelerde öne çıkmaktadır. Bu 
alanlarda bilgi, patent, faydalı model, teknoloji ve 
projeler üretmeyi en temel amaç olarak benim-
seyen OMÜ üst yönetimi, bu süreçte yol alırken 
kamu kaynaklarını verimli ve etkin kullanmayı ve 
Türkiye ile bölge sanayisinin gereksinimlerine 
göre kendini güncelleyebilen esnek bir üniversite 
olarak hareket etmeyi planlamaktadır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, hedefleri doğrul-
tusunda hayata geçirdiği önemli projelerden biri 
Üniversite Danışma Kurulu. Ayrıca OMÜ-TTO 
yeniden yapılandırıldı, bölgesel kalkınmaya ve ge-
lişmeye önemli bir katma değer sağlayacak dış 
kaynaklardan ÜNİ-DOKAP ile iş birliği ön plana 
çıkarıldı.  

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Planla-
ma ve Değerlendirme Kurulu 2017 yılı içinde ikinci 
kez toplandı. Arapça Dil Merkezi (ADİM) kurul-
du. Üniversitenin  kalite politikası güncellenerek 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile diğer 
hizmetlerin kaliteyi ön plana alan çalışma felse-
fesi doğrultusunda gerçekleştirilmesine ön ayak 
olundu.

Araştırma Politikası belirlendi. Öncelikli alanların 
belirlenmesi çalışmaları ise devam etmektedir. 

PATENT BAŞVURU 

SAYISINDA ARTIŞ

ÜNIVERSITE, 

KAMU VE SANAYI IŞ BIRLIĞI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin hedefleri 
doğrultusunda hayata geçirdiği önemli 
projelerden biri, şehirdeki ve bölgedeki 
birçok paydaşı buluşturarak Üniversi-
te Danışma Kurulunu oluşturması oldu. 
Üniversite Danışma Kurulu, üniversite ve 
şehir buluşmasını inşa eden kurumsal ve 
sürdürülebilir bir mekanizma olmasının 
yanı sıra aynı zamanda ve daha önemli 
olarak bölgenin, şehrin ve sanayinin ge-
reksinimlerinin bizzat birinci elden öğre-
nilmesini de sağlamaktadır. 

Bir başka deyişle; OMÜ, şehir yönetici-
leri, kurum temsilcileri, sanayiciler, sivil 
toplum kuruluşları gibi bu kurulda yer 
alan tüm aktörlerle katılımcı ve etkileşim-
li bir beyin fırtınası gerçekleştirilmesinin 
yolunu açmış bulunmaktadır. Böylelik-
le, Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve bilimsel 
projeleri gerçekleştiren OMÜ, çalışma-
larını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirme fırsatını yakalamaktadır. 
OMÜ, bu sayede bilgiyi hayatın her ala-
nına daha çok katabilme felsefesini ha-
yata geçirebilme konusunda önemli bir 
potansiyele sahiptir.

Üniversite Danışma Kurulunun, Sam-
sun’un gelişmesinde öncelikli alanları 
görüşmek üzere Ekim ayında ikinci top-
lantısını yapacaktır. 

Üniversite 
Danışma Kurulu
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§ DOKAP İllerinde Lisanslı Depoculuk Sisteminin Ya-
pısal Analizi ve Fındık Üretim Faaliyetinin Lisanslı 
Depoculuk İhtiyacının Tespiti, Geliştirilme Olanakları 
(540 bin TL)
§ DOKAP İllerindeki Çiftçi Örgütlerinin Eğitim İhtiyaç-

larının Belirlenmesi, Gerekli Eğitim Programlarının 
Geliştirilmesi ve Uygulanması (3 milyon 287 bin TL)
§ Fındık Bitkisinde Yaprak Açım Zamanı ile ilgili SSR 

Markörlerinin Geliştirilmesi, Mevcut Genotiplerin 

Taranması ve Elit Genotiplerin Doku Kültüründe 
Mikroçoğaltımı (651 bin TL)

§ Sulama Sistemlerinin Yönetimi, İzlenmesi ve Per-
formans Değerlendirilmesinde Uydu Sistemleri ve 
İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması (1 milyon 
38 bin TL)

§ Basınçlı Sulama Sistemlerinin Planlanması ve İşletil-
mesi Eğitimi (695 bin TL)

Bölgesel Kalkınmaya Katma Değer Sağlama Hedefi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yoğunlaştığı dış kaynaklardan bir diğeri de DOKAP (Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) Bölgesi Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen İş birliği 
Programı. ÜNİ-DOKAP kapsamında bölgesel kalkınmaya ve gelişmeye önemli bir katma değer sağla-
mayı hedefleyen OMÜ, bu doğrultuda kayda değer projeleri hayata geçirmeye hazırlanmaktadır. Bu 
kapsamda; turizmden tarıma, kırsal altyapıdan sanayi ve girişimciliğe, ulaştırmadan enerji ve kültüre 
kadar çeşitli konularda bilgi ve fayda üretilmesini sağlayacak çalışmalar söz konusudur. ÜNİ-DOKAP 
çerçevesinde OMÜ’nün imzasının bulunduğu bazı projeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

§ Havacılık Araştırma, Geliştirme, Tasarım, Test ve 
Sertifikasyon Merkezinin Geliştirilmesi Projesi 29 
Milyon Euro (121 Milyon TL)

§ Medikal Sektörü Ar-Ge ile OMÜ Altyapı Projesi, 5 
milyon Euro (21 milyon TL)

§ TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) 
Teknoloji Transferi ve Ticarileşme Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Projesi, 5 milyon Euro (21 milyon TL)

§ Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Tarım Sektöründe 
Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Gelişti-
rilmesi Projesi, yaklaşık 1 milyon 569 bin TL.

§ DOKAP Bölgesinde Teknoloji Transferi Faaliyetleri-
nin Geliştirilmesi Projesi, 3 milyon TL.

§ Kuantum Sonrası Kriptografik Protokol Bileşenle-

rinin Verimlilik Analizi ve Yazılım/Donanım Uygula-

maları Projesi 316 bin 458 TL.

§ Farklı Bitkilerin Yetiştiği Toprakların Sulama ve Dre-

naj Açısından Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özel-

liklerinin Belirlenmesi ve Yapay Zekâ Teknikleriyle 

Tahmini Projesi, 180 bin TL.

§ Hayatımız Roman Projesi, 487 bin 700 TL. 

§ Çağrılı Kümelenme Projesi - Bilim Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı tarafından desteklenen 5 yıl süreli 

projenin toplam bütçesi yaklaşık 17 milyon TL olup 

MEDİKÜM’e teknik ve idari destek sağlanarak 

başvuru yapılmıştır. 

BÜYÜK BÜTÇELI PROJELERDEN BAZILARI

OMÜ, dünyayı iyileştirmek ve ideallerini gerçekleştirmek için öz kaynaklarıyla yürüttüğü projelerin 
yanı sıra öğretim üyelerinin geliştirdiği projelerle Avrupa Birliği, TÜBİTAK, OKA, Bakanlıklar ve ÜNİ-
DOKAP’tan önemli dış kaynaklar sağlamaktadır. İşte büyük bütçeli projelerden bazıları: 
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OMÜ’NÜN YENI DÖNEM 
HEDEFLERI

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği konu-
sunda var olan bilimsel ve endüstriyel 
potansiyelin teknoloji ve inovasyona dö-
nüştürülmesi konusunda arayış ve ham-
lelerine devam eden Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi ev sahipliğinde bu çerçevede 
yeni bir toplantı gerçekleştirildi.

Bölgede Kamu, Üniversite ve Sanayi İş 
Birliği (KÜSİ) çalışmalarının mevcut du-
rumu ve geliştirilmesine yönelik model-
lerin oluşturulması amacıyla düzenlenen 
toplantılar serisi; Üniversite, Orta Kara-
deniz Kalkınma Ajansı (OKA), KOSGEB, 
Samsun Teknopark ve Sanayi ve Ticaret 
Odaları ile kamu temsilcilerinin katılımı ile 
Rektörlük Binası’nda yapıldı. Toplantıda 
bölgede yapılan çalışmalar ele alınarak 
iletişim ve iş birliği konusunda mevcut 
durum ortaya kondu. Ayrıca iş birliği 
alanları da konuşuldu.

KÜSI’de Yeni Iş Birlikleri ve 
Modeller Arayışı

§ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yürüttüğü faali-
yetler ve hizmetler kapsamında kalitenin art-
tırılması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması 
kapsamında Kalite Komisyonu’nun çalışma-
larına hız kazandırmıştır. Üniversitenin  kalite 
politikası güncellenerek, eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetleri ile diğer hizmetlerin ka-
liteyi ön plana alan çalışma felsefesi ile üretil-
mesine ön ayak olunmuştur. 
§ OMÜ’nün kalite çalışmaları bağlamında 

yoğunlaştığı bir diğer hedefi de yeni bir 
Bilgi Yönetim Sistemi’nin hazırlanmasıdır. 
Böyle bir sisteme geçilmesi için başlatılan 
çalışmaların temel amacı, sistemdeki her 
şeyin birbiriyle otomatik olarak konuştuğu 
ve böylelikle üniversitedeki her tür veri-
nin insan eli değmeden anlık ve otomatik 
olarak güncellendiği bir sistemi işler hâle 
getirmektir. Öte yandan; Kalite Güvence 
Sistemi’nin tesis edilmesi sürecine koşut 
olarak 4 yıllık bir zaman diliminde OMÜ 
bünyesinde akredite birim sayısının 5 katı-
na çıkarılması hedeflenmektedir. 
§ OMÜ’nün bir diğer önemli hedefi de üni-

versite imkânlarının daha verimli kullanıla-
bilmesi için tematik araştırma alanlarının 
belirlenmesi ve araştırma-geliştirme faali-
yetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırılmasıdır. 
§ Havacılık konusundaki çalışmalar da On-

dokuz Mayıs Üniversitesinin odaklandığı 
alanlardan biri olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu kapsamda ön plana çıkan proje-
lerden biri olan “Doğan” projesi, çok hafif 
uçak sınıfında iki kişilik sportif havacılık 
uçağıdır. 750 kg kalkış ağırlığına sahip olan 
Doğan projesinin 2018 yılı sonunda ta-
mamlanması öngörülmektedir. 
§ Uluslararası akredite; Metal, Metroloji ve 

Kalibrasyon Laboratuvarına Samsun TEK-
NOPARK AŞ. ile yüzde 10 hisse ile ortak 
olundu.
§ Son olarak, altyapısı ve teknik donanımı 

son derece güçlü olan Uzaktan Eğitim 
Merkezi ile ön plana çıkan Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesinin bu alandaki hedefi ise 
hayat boyu öğrenme kapsamında, çalışan 
bireylere ihtiyaç duydukları bilgiyi istenen 
biçimde, istenen zamanda ve bireylere 
özel olarak verebilecek esnekliğe sahip ol-
maktır.   
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OMÜ-TTO YENIDEN YAPILANDIRILDI

ÖN KULUÇKA MERKEZI KURULUYOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kendisine çizdiği hedefler 
doğrultusunda üniversitenin sanayi ile AR-GE’ye dayalı 
iş birliğini geliştirmek için Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-
TTO) ve TEKNOPARK üzerinde özellikle yoğunlaş-
maktadır. Bu kapsamda; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile 
başlayan yeni dönemde OMÜ, güçlü ve zayıf yönleri ile 
önündeki fırsat ve tehditleri belirlemek için gerçekleş-
tirdiği analiz sonuçlarına dayanarak yeni bir yol haritası 
belirledi. Hazırlanan yol haritasında girişimcilik endek-
siyle ilgili çalışmaların koordinasyonunu arttırmak için 
OMÜ TTO’nun yeniden yapılanma sürecine girmesi ilk 
adımı teşkil etti. 

OMÜ, kamu kaynaklarını etkin ve yerinde kullanma 
ilkesinden hareketle; dış kaynaklı projelerin daha çok 
hayata geçirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda bir 
irade sergilemektedir. Bu kapsamda; kısa bir sürede 
AB fonlarından yararlanmak üzere projeler hazırlan-
mıştır. Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı 
kapsamında “OMÜ Havacılık Tasarım, AR-GE, Test ve 
Sertifikasyon Merkezi Projesi; Karadeniz Havzası Sınır 
Ötesi Iş birliği kapsamında “Karadeniz Projesi”, Reka-
betçi ve Yenilikçi Sektörler Operasyonel Programı kap-
samında “Kapasite Geliştirme Projesi”, bu projelerden 
bazılarıdır.

Üç adet TÜBİTAK 2237 projesinin hazırlanmasın-
da gerekli toplantılar ayarlanmış, konusunda uz-

man hocalarımızla görüş alışverişinde bulunularak AB 
proje, TÜBİTAK 1001 proje ve üniversite-sanayi iş bir-
liği projelerinin yazma ve yürütme gibi temel konularını 
içerecek eğitimlerin düzenlenmesinin desteklenmesi 
amacıyla TÜBİTAK’a sunulmuştur.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ile ortaklaşa yürütülen 
çalışmalar neticesinde 6 Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmeler (KOBİ) ile üniversite hocalarımızı eşleştirerek 
KOBİGEL projelerine başvurma konusunda gerekli 
çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca sanayicilerin projeler ile ilgili soru ve sorunları-
nın çözümünde teknik destek sağlanmasının yanı sıra 
firmalar için ihtiyaç analizi ve inovasyon ölçümü çalış-
maları gerçekleştirilmektedir. Üniversite bünyesindeki 
öğretim üyelerimize ise proje hazırlamada ihtiyaç duy-
duğu destek mektubu temininden iş planlarının hazır-
lanması ve bütçe kontrollerine kadar olan süreçlerde 
yardımcı olunmaktadır. 

DOKAP’tan sağlanan destekle Ziraat Fakültesi bünye-
sinde öğrencilerin girişimciliklerinin geliştirilmesi için ön 
kuluçka merkezi kurulmaktadır. Aynı kapsamda TEK-

NOPARK içerisinde de 2017 yılında faaliyete geçen 
ön kuluçka merkezi girişimci adaylarının başvurularını 
kabul etmektedir. 
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Makale

15 TEMMUZ’U FARKLI “OKUMAK”
İbrahim TURAN*

* Doç. Dr., OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, i.turan@omu.edu.tr

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 
yaklaşık yüzyıllık tarihsel süreç içinde darbe-
ler önemli bir yer işgal etmiştir. Bu darbelerin 
hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde sa-
dece askerî bir yapıdan bahsetmek mümkün 
değildir. Darbeye giden yolda silahlı kuvvetler 
içinde bunun zeminini hazırlamak kadar top-
lumun psikolojik hazırlığı da önemlidir. Bunları 
tüm darbe süreçlerinde görmek mümkündür. 
Ancak FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 
15 Temmuz darbe girişimi, Cumhuriyet tari-
hinde yaşanan diğer darbelerden ve darbe 
girişimlerinden çok farklı özellikler göstermesi 
sebebiyle benzeri görülmemiş bir olaydır. 27 
Mayıs ve 12 Eylül, silahlı kuvvetler içinden bir 
kadronun devlet idaresini ele geçirmek üzere 
gerçekleştirdiği bir eylem iken, 15 Temmuz, 
bunlardan farklı olarak, doğrudan sivil bir grup 
tarafından sevk ve idare edilen ama aynı za-
manda asker içinde yuvalanmış, üniformalı 
teröristler eliyle gerçekleştirilen bir kalkışmadır. 

17/25 Aralık olayında FETÖ/PDY terör örgü-
tünün siyasi alandaki kirli ittifakları ile karşıla-
şan Türkiye, 15 Temmuz’da bu terör örgütünün 
kanlı yüzünü de görmüştür. 1970’lerden itiba-
ren önce eğitim, sivil toplum daha sonra da 
ekonomi ve siyaset üzerinden Türkiye’nin gün-
demine giren FETÖ/PDY terör örgütü, izlediği 
strateji ve geliştirdiği çeşitli söylemlerle kendini 
gizlemeyi bir şekilde başarmış, 15 Temmuz’da 
ise devletin kılcal damarlarına kadar nasıl sız-
dığı ortaya çıkmıştır. 

FETÖ terör örgütünün böyle bir girişimde bu-
lunmasının arkasında yatan nedenler gerek 
medya organlarında gerekse akademik ca-
miada sonuçları itibariyle tartışılmaya devam 
ederken, bu girişimin niçin/nasıl ortaya çıktığı 
ve hedefini gerçekleştirmek için ne tür strateji-
ler izlediği görece daha az tartışılmaktadır. İşte 
bu yazıda bu iki temel nokta üzerinden bir de-
ğerlendirme yapılacaktır. 

‘‘15 Temmuz,  
doğrudan 
sivil bir grup 
tarafından sevk 
ve idare edilen 
asker içinde 
yuvalanmış, 
üniformalı 
teröristler eliyle 
gerçekleştirilen 
bir kalkışmadır.’’
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FETÖ/PDY ve “Eğitim ve Hizmet Hareketi” 
İddiası: Terör örgütüne evrilmeden önce top-
lum, siyaset ve ekonomi dünyasından destek 
gördüğü dönemlerde FETÖ/PDY’nin kullandı-
ğı temel parola “eğitim ve hizmet” idi. Bir ya-
pının/grubun/örgütün topluma daha iyi eğitim 
verme iddiasıyla ortaya çıkması bir tesadüf de-
ğildir. Nitekim bu örgüt, ülkedeki eğitim siste-
minin açıklarını, eksiklerini görüp ondan daha 
iyi bir eğitim verme iddiasıyla ortaya çıkmış ve 
bu yolla gizli amaçlarına ulaşmayı hedeflemiş-
tir. Zaten görünürdeki amaç da geleceği par-
lak olan zeki öğrencilere kaliteli bir eğitim verip 
memleketin kalkınmasına yardımcı olmak şek-
linde sunulmuştur. Bu süreçte başarılı öğrenci-
leri okullarına kazandırmak için her türlü çabayı 
göstermiştir. 

Gizli amaçlarını gerçekleştirmek üzere hareket 
eden bu örgütün okullarındaki öğrenci profili 
sadece zeki öğrencilerden ibaret kalmamıştır. 
Aynı zamanda toplumun sosyo-ekonomik se-
viyesi yüksek ailelerinin çocuklarının yanında 
üst düzey bürokratların, siyaset ve iş dünyası-
nın ileri gelenlerinin çocuklarından da okulları-
na kazandırmak suretiyle sosyo-politik bir ze-
min elde etme imkânı yakalamışlardır. Yanı sıra 
gençler arasında görülen ahlaki çözülmelerin 
tesirinden korumak için çocuklarını bu okullara 
gönderenleri de ifade etmek gerekir. Açtıkları 
okul ve dershanelerin yanında “öğrenci evleri” 
ve yurtlar üzerinden öğrenci devşirmeye devam 
etmişlerdir. Çocuklar ve gençler için, ilk ve orta-
öğrenimini bitirip farklı bir ilde lise veya üniver-
site kazandıklarında, gidecekleri yerde güven 
içinde kalabilecekleri yurtların sınırlı olması, ev 
ve yurt açma noktasında örgüte bulunmaz bir 
fırsat vermiştir. Zira halkın çocuklarını sözde her 
türlü tehlikeden uzak, güven içinde ve “mane-
vi bir ortamda” barınmalarını sağlayacak ev ve 
yurtlarının olması, görece muhafazakâr aileler 

için çocukları adına sığınılacak bir liman olarak 
görülmüştür. Özellikle burada “hizmet” eden 
“abi” ve “ablalar” aracılığı ile kendine bağlı, dü-
şünmeden kabul eden ve kayıtsız şartsız itaat 
eden bir insan kaynağı oluşturmuştur. Böylece 
örgüt, toplumun, din, inanç, maneviyat gibi te-
mel değerlerini sömürerek “Eğitim ve Hizmet 
Hareketi”ymiş gibi kendini göstermek suretiyle 
yaptığı takiye ile uzun yıllar gerçek amacını giz-
lemeyi de başarmıştır. 

Esasında başlangıcından itibaren düşünüldü-
ğünde, FETÖ/PDY’nin kendinden önceki bazı 
hareketlerle benzeşiklik gösterdiği görülmek-
tedir. Bu hareketler de yine FETÖ gibi dini tan-
danslı hareketlerdir. Örneğin teşkilat yapısı ve 
gizlilik konusunda Haşhaşilerden ilham aldığı 
düşünülen örgüt, mutlak itaat ve eğitim açısın-
dan Cizvit tarikatına benzemekte, kargaşa dö-
nemlerinden yararlanma konusunda ise Opus 
Dei hareketi ile benzerlik göstermektedir. Tüm 
bu hareketlerin öne çıkan özelliklerini bünye-
sinde toplayarak kendini gizlemeyi başaran 
örgüt, böylece yetiştirdiği kadroları önemli ve 
kritik kurumlara yerleştirmek suretiyle devletin 
mahrem bilgilerini ele geçirerek bunu ülkemiz 
aleyhine kullanmaktan çekinmemiştir.

“Hizmet Hareketi”nden Terör Örgütüne 
FETÖ/PDY: FETÖ terör örgütünün devlet için-
deki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve devletin 
gerekli tedbirleri almaya başlaması, suret-i 
haktan görünen FETÖ’nün gerçek amaçlarının 
da bir bir ortaya çıkması anlamına geliyordu. 
Bu tedbirler noktasında eğitim açısından atı-
lan ilk adım insan kaynağının kesilmesi oldu. 
Nitekim dönemin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 21 Kasım 2013 tarihinde katıldı-
ğı bir televizyon programında “merdiven altı 
eğitime son vermek istediklerini” belirterek ilk 
işareti vermişti. Bunun ilk uygulama alanı ders-
hanelerin kapatılması olurken diğer taraftan  

‘‘FETO/
PDY’nin nasıl 

ortaya çıktı 
ve hedefini 
gerçekleş-

tirmek için ne 
tür stratejiler 

izledi?’’
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Makale
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
bağlı yurtların sayısının hızla arttırılması, ör-
gütün insan kaynağının kesilmesinde etkili 
olmuştur. Olayın sadece eğitim boyutunun ya-
nında siyasi-bürokratik işleyiş içindeki oluşum-
ların deşifre edilmeye başlanmasıyla da artık 
FETÖ/PDY, görünürdeki amaçlarını bir kenara 
bırakarak bir terör örgütü kimliğini açıkça or-
taya koymuştur. İşte 15 Temmuz bunun en so-
mut örneğidir. 

Bu yaşanan olaylardan hareketle ülke ve millet 
olarak bazı sorgulamaları yapmamız kaçınıl-
mazdır. Özellikle konumuzla ilgili olarak sorul-
ması gereken önemli bir soru da kanaatimizce 
şudur: Bundan sonra benzer olayların bir daha 
yaşanmaması için neler yapılmalıdır? Bu so-
ruya elbette tek yönlü kesin bir cevap vermek 
kolay değildir. Ancak meselenin eğitim boyu-
tu düşünüldüğünde ve bu 
terör örgütünün insan kay-
nağının yoğun olarak eğitim 
kurumları üzerinden devşi-
rildiği gerçeğinden hareketle 
şu değerlendirme yapılabilir: 
Türk eğitim sistemi içinde 
devlet okullarındaki eğitim 
kalitesinin artırılması için ge-
rekli tüm tedbirler alınmalıdır. 
Her ne kadar eğitimde fiziki 
koşullar hızlı bir şekilde dü-
zeltilse de nitelik açısından 
hâlen ciddi sorunların oldu-
ğu bir gerçektir. Bu nokta-
da devletin ilgili birimleri ve 
üniversiteler öğretmen yetiş-
tirme politikalarından okul-
lardaki ders müfredatlarına 
kadar tüm eğitimsel konu-
larda gerekli çalışmaları ivedi 
olarak yapmalıdır.

FETÖ/PDY’nin insan kayna-
ğı temininde kullandığı en 
önemli argümanlardan biri-
si de bilindiği üzere “din ve 
maneviyat” kavramlarıydı. 
15 Temmuz süreci ve yaşa-
nan olaylar toplumun ihtiyaç 
duyduğu sağlıklı din eğitimi 
ve öğretiminin bizzat dev-
letin okullarında ve devletin 
denetim ve gözetimi altında 
verilmesi gerektiği gerçeğini 
bir kere daha teyit etmektedir. Toplumun dini 
ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde ve yasal kurum-
lar tarafından karşılanmadığında merdiven altı 
sözde eğitim kurumlarıyla sağlıksız dimağla-
rın yetiştirilmesine zemin hazırlanmış olmak-
tadır. Nitekim Cumhuriyet tarihinden itibaren 
toplumda din eğitimi ve öğretimi konusunda 

yaşanan belirsizlikler, tartışmalar ve yasakla-
malar, bu türden yapılanmaların toplum içinde 
neşv-ü nema bulmasında etkili olmuştur. 

Son olarak, başta üniversiteler olmak üzere 
devletin tüm birimlerinde kişilerin ait oldukları 
sivil toplum, kimlik ve ideolojiler değil, adalet, 
liyakat ve ehliyet esas olmalıdır. Zira üniversite-
ler ideolojik tartışma ve kamplaşma alanı değil, 
bilgi ve değer üreten kurumlar olmakla birlikte 
ürettiği bilgi ve değer ile topluma ve insanlığa 
yol gösterirler. Eğer bu kurumlar aklın, bilimin 
ve ahlakın öncülüğünde görevlerini layıkıyla 
yerine getirirse, o zaman bu topraklarda yeti-
şen nesiller, düşünmeyi, sorgulamayı, aklını ve 
vicdanını doğru bir şekilde kullanmayı öğrenir-
ken, kadim medeniyetimizin insanlık ailesine 

kattığı bilgi ve değerin de farkında olur. Dolayı-
sıyla kültürümüzün en önemli unsuru olan din 
ve inanç üzerinden toplumu sömürmeye ve/
veya şekillendirmeye yeltenenlere de inandığı 
dinin emrettiği üzere, aklını kullanarak gereken 
cevabı verilebilir. 

‘‘Devletin 
tüm 
birimlerinde 
liyakat ve 
ehliyet esas 
olmalı.’’



OMÜ 15 Temmuz  
Demokrasi Nöbetinde

OMÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  

15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ ZAFERİ VE 
MİLLİ BİRLİK SERGİSİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
sinden (GSF) bir grup öğretim elemanı tarafından, 
aylar öncesinden hazırlanan  “15 Temmuz Demokra-
si Zaferi ve Milli Birlik” temalı resim ve afiş tasarımları 
karma sergileri, 12 ve 13 Temmuz 2017 tarihlerinde 
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ve AK 
Parti Genel Merkez Binası’nda sergilendi.
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Özel Haber

15 Temmuz ihanetinin triptik (üçlü) kompozisyonu.
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Sergiler hakkında bilgi veren Sergi Küratörü 
ve OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Metin Eker “15 Temmuz 2016 gece-
si kalkışılan hain darbe teşebbüsüne gerekli 
cevabı millet olarak vermenin haklı gururunu 
her zaman yaşıyoruz. Darbe teşebbüsünün 
olduğu gece İstanbul’da olayların sıcak orta-
mını yaşadım. Hassasiyetlerin öncelik kazan-
masında bir sanatçı olarak nasıl reaksiyon 
göstermek gerektiğine ilişkin Fakülte hocaları-
mızla istişarelerde bulunduk. 2016 Eylül ayında 
böyle bir etkinlik planından AK Parti Samsun 
Milletvekili ve Çevre, Şehircilik ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çiğ-
dem Karaaslan’a bahsettim. Özellikle Fakülte-
miz öğretim elemanları ile başlattığımız bu or-
ganizasyona ulusal anlamda başka tasarımcı 
ve sanatçılar da katılım gösterdi. Süreç içinde 
başlatılan projemize ilişkin, Kasım 2016’da 
yine Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Sait Bilgiç 
ve  Sayın Çiğdem Karaaslan ile 
bir değerlendirme ve inceleme 
gerçekleştirdik. 2017 yılı içinde 
sergilemeye hazır olan çalışmalar 
için en uygun yer ve zamanın gö-
zetilmesi söz konusu oldu. Bu ko-
nuda Sayın Çiğdem Karaaslan’ın 
öncülüğü, desteği ve girişimleri 
ile sergi doğru zaman ve doğru 
yerde, Ankara’da Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde yağlıboya 
tablolar ve deri çalışmalar olarak 
sergilendi. Afiş Tasarımlar ise AK 
Parti Genel Merkez Binası’nda 
sergilendi. İki gün üst üste Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Eşleri Ha-
nımefendi, Sayın Başbakanımız, 
Bakanlarımız ve diğer üst düzey 
katılımcılar sergilerimizi gezdiler. 

Kendilerinden büyük övgü ve takdir aldığımız 
devlet büyüklerimiz, hocalarımızla beraber ol-
dular.” dedi. 

“Vefamızı Sanatla Paylaştık”

Prof. Eker “Birlik ve beraberliğin koşulsuzluğu-
na bütünlük karakteri ile cevap veren bir inan-
cın ve kültürün fertleri olarak milletimiz, bir yıl 
önce sinsi ve hain planlara ve ittifaklara karşı 
direncin de sembolü olarak bir ihanet teşeb-
büsüne kahramanca cevap verdi.  Mücadele 
ve dolayısıyla mücahede timsali Türk Milleti, 
kahramanlık destanında acı kayıplar yaşadı. 
Bu vesileyle şühedaya kucak açan toprağımızı 
her zaman ve koşulda savunacağımızın bir di-
ğer göstergesi ve toplumsal belleğimizin mü-
şahhas emaresi olarak sanat, vefamızın pay-
laşımı ve müessiri olarak yeniden eserleşmiş 
bulunmaktadır.” şeklinde konuştu. 

‘‘Sergi, 
Cumhur-
başkanlığı 
Külliyesi’nde 
ilk sanatsal 
 etkinlik 
oldu.’’
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76 Sanat Eseri Sergilendi

Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker “Güzel Sa-
natlar Fakültesi olarak 2016 Ağustos ayından 
itibaren planladığımız ‘15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve Milli Birlik’ temalı sergi hazırlığımız için 
fakültemizden 8 öğretim üyesi ve diğer üniver-
sitelerden de 6 öğretim üyesi 32 adet yağlıbo-
ya tablo, bir adet deri minyatür çalışma ve 43 
afiş tasarım olmak üzere toplam 76 adet sanat 
eseri-tasarım gerçekleştirmişlerdir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İlk 
Sanatsal Etkinlik

Sergilerin üniversite, şehir ve fakülteleri açısın-
dan önemini vurgulayan Prof. Dr. Eker, ifadele-
rini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz Milli Birlik ve 
Demokrasi Zaferi” temalı sergilerimiz, ilk adım-
ların şehri ve ilk adımların üniversitesi olarak 

Samsun şehri ve  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçek-
leştirilerek, bu konuda sanatsal ve akademik 
hassasiyetlerin temsil edilmesi de başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde ilk sanatsal etkinlik ve 
temsiliyet olmasının yanında, 15 Temmuz Kah-
ramanlık Destanı kahramanları şehit yakınları 
ve gazilerin de ziyareti ile başka bir anlam da 
kazanmıştır.”    

Prof. Dr. Metin Eker açıklamasında sergiye 
daha en başından itibaren her türlü desteği 
veren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ve eserlerin 
Ankara’da sergilenmesi için olağanüstü çaba 
sarf eden Samsun Milletvekili ve AK Parti Çev-
re, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’a şükranlarını 
sundu.

Sergide yer alan sanatçılar ve eserleri:
Yağlıboya Resim ve Deri Çalışmaları  
4 sanatçı 33 eser

Sanatçı Çalışma 
Tekniği

Çalışma 
Sayısı

Prof. Dr. Metin EKER
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi T. Ü. Y. B. 

27 (3 büyük 
24 küçük 

ebatlı)
Yrd. Doç. Dr.  Engin GÜNEY
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi T. Ü. Y. B. 3

Yrd. Doç. Dr.  Sadık ŞENER
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi T. Ü. Y. B. 2

Yrd. Doç. Dr.  Tamer ASLAN
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Deri 
İşleme 1
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Afiş  Tasarımları - 10 sanatçı 43 eser

Sanatçı Çalışma Tekniği Çalışma Sayısı

Doç. Dr.  Ali SEYLAN
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Afiş 14

Doç. Dr.  Ali TOMAK
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Afiş 5

Yrd. Doç. Dr.  Tarık YAZAR
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Afiş 4

Öğr. Gör. Abdülkerim TURKAYA
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Afiş 3

Yrd. Doç. Dr. Doğan ARSLAN
İst.  Medeniyet Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Afiş 4

Öğr. Gör. Erdoğan DİZDAR
Dumlupınar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi

Afiş 2

 Arş. Gör. Ertan TOY 
İst.  Medeniyet Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Afiş 4

Doç. Dr. Levent MERCİN
Dumlupınar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi

Afiş 3

Doç. Dr. Uğur ATAN
Selçuk Üniversitesi  
Güzel Sanatlar Fakültesi

Afiş 3

Öğr. Gör. Mustafa İPEK
KATÜ Arsin Meslek Yüksek Okulu Afiş 1

Sergiyi; 
Cumhurbaşkanı, 
TBMM Başkanı, 
Başbakan ve 
Milletvekilleri 
gezdi, 
takdirlerini  
ifade etti
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Güzel Sanatlar Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Seylan son kişisel 
sergisini “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bir-
lik Temalı” afiş tasarımları ile açtı. 14 Temmuz 
gecesi açılan sergi, aynı zamanda ‘‘Uluslara-
rası 15 Temmuz Bağlamında Din ve Toplum 
Sempozuyumu’’nun açılış etkinliği oldu. 

Seylan sergide, 15 Temmuz’a uzanan sürecin 
altında yatan etkenleri ve o gün gösterilen kah-
ramanlığı kendi anlatım diliyle afişlerine yansıttı. 
Saatlerce tartışılan konuların,  sanat  ve tasarı-
mın gücü ile  afişlerde en sade ve çarpıcı bir şe-
kilde nasıl ifade bulduğu ziyaretçiler tarafından 
izlendi.

Sanatın Diliyle 15 Temmuz



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu, 6 Temmuz 2017 tarihli top-
lantısında 2017-176 sayılı kararla “15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü Bildirisi”ni kabul etti. Senato Salonu’nda, Senato üyele-
rinin hazır bulunduğu toplantıda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, kararı 
basın mensuplarıyla paylaştı.

15 Temmuz darbe girişimi Cumhuriyet tarihinde benzeri olmayan, devlet 
içinde yapılanmış bir terör örgütünün, milleti korumak için kendilerine emanet 
edilen araç ve silahlarla devleti ele geçirme çabasının en somut örneğidir. FETÖ/
PDY terör örgütü, Cumhuriyet tarihinin son 50 yıllık sürecinde dini söylemleri kulla-
narak devşirdiği takipçileri ile devletin tüm kurumlarına sızmıştır. 1980’lerden itibaren 
örgütleşmeye başlayan bu grup, sivil görünümlü kimliğinden kopmuş ve 15 Temmuz 
gecesi terörist bir örgüt olarak katliama girişmiştir. Ülkemizin demokrasisini temsil eden 
Cumhurbaşkanlığı makamı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere masum 
halka yapılan saldırılarla esasında topyekûn bir millet sindirilmeye ve diz çöktürülmeye 
çalışılmıştır. 

Ancak 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan bu meş’um darbe girişimi, başta Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın kararlı tavrı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi 
partilerin partilerüstü mutabakatı ve bu makamların meşruiyet kaynağı olan aziz milletimizin 
destansı direnişi ile akamete uğratılmıştır. Milletimizin o gece sergilediği tavır, aynı gaye doğ-
rultusunda yüreklerin topyekûn birlikte attıkça neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünya-
ya göstermiş ve Türk milletinin, demokratik yollarla tecelli etmiş olan iradesini koruma pahasına 
neleri göze alabileceğinin de en güzel timsali olmuştur. 

Yaşanan acı olayın ardından milletimizin kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini alan 15 
Temmuz, “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” ilan edilmiştir. Zira bu gün, tanklara, toplara, uçak-
lara, bombalara karşı dahi olsa demokratik refleksimizin ne denli güçlü olduğunun kayıt altına 
alındığı tarihi bir vesikadır. 15 Temmuz direnişi, halkın devletine, demokrasisine, özgürlüğüne 
ve istikbaline sahip çıkması açısından parlak bir zafer olarak tarihteki yerini alırken, istiklal ve 
istikbalimize dair bundan böyle oluşabilecek tüm riskleri bertaraf etme noktasında yeniden 
düşünmemiz açısından da ayrıca önemlidir. 

Özellikle üniversiteler olarak bizler, yeni yetişen genç dimağların bir daha bu tür örgütlerin ve 
illegal yapılanmaların hedefi olmaması için aklın, bilimin, ahlakın ve vicdanın ışığında daha 
güçlü ve azimli bir şekilde çalışma konusunda kararlılığımızı bir kere daha teyit ediyoruz. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak, vatanımızın ve devletimizin bekası, milleti-
mizin refah ve mutluluğu için temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden 
bu şer odaklarına karşı mücadelemizi hukuk çerçevesinde sürdürece-
ğimizi ve 15 Temmuz ruhunu üniversitemizde herdaim canlı tutacağı-
mızı özellikle ifade ediyoruz. 

Bu vesile ile bir daha 15 Temmuz’ların yaşanmaması için; “15 
Temmuz’u unutmayalım ve  unutturmayalım” çağrısını yineleyerek;  
“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü kutluyor, milletimizin 
istiklal ve istikbal mücadelesinde canlarını feda eden bütün şehit-
lerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, vatanını canından aziz bilen 
gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu

6 Temmuz 2017 tarih, 2017-176 Sayılı Senato Kararı

15 TEMMUZ  
DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ BİLDİRİSİ

Özel Haber
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OMÜ 15 Temmuz  
Demokrasi Nöbetinde

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümün-
de düzenlenen anma etkinliklerinde Sam-
sun meydanları doldu taştı. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü'nde Cumhuriyet Meydanı’nda 
yerini aldı. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ 
yönetimi ve personeli, şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle, gazilerimizi şükranla yâd etmek 
için bir araya geldi. 

Sivil toplum kuruluşları ve kurumlar Cumhu-
riyet Meydanı’nda stantlar açtı. Bu kurumlar-
dan biri de Ondokuz Mayıs Üniversitesi oldu.  
Açılan stantta bir yıl süreyle OMÜ’ye emanet 
edilen 57. Alay Sancağı sergilendi ve OMÜ 
Senatosu’nun 15 Temmuz Bildirisi dağıtıldı. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 15 Temmuz demokrasi nöbe-
tinde en başta yer aldı.   
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Arapça dil öğretimi konusunda yeni-
den yapılanma sürecine giren Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 
faaliyete geçirdiği Arapça Dil Merkezi 
(ADİM), Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri 
arasında ilk olma niteliğiyle dikkat çeki-
yor. Keza İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı 
öğrencilerinin Arapça dil hazırlık eğiti-
mi artık bu merkezde ve en fazla 20 ki-
şilik sınıflarda yürütülüyor. Altyapısı ve 
tecrübe sahibi kadrolarla kurulduğun-
dan bu yana kısa sürede olgunlaşmaya 
başlayan ADİM, Arapçayı halkla buluş-
turma ve geniş kitlelere yayma hedefiy-
le de oldukça iddialı.

ADİM sadece basit bir dil kursu değil, 
aksine Türk insanının Arapça, Arap 
dünyası ve coğrafyası ile ilgili ilişkilerini 
ve algısını değiştirmeye ve yenilemeye 
niyetlenmiş bir kurum aynı zamanda. 
Zira bu hedefe yönelik ajandasında 
projeler olması, bunun yanı sıra savaş 
yüzünden, siyasi, ekonomik vb. neden-
lerle ülkemize gelmiş olan Araplarla 
Türkler arasındaki iletişim ve diyaloğun 
sağlıklı bir zeminde sürmesini sağlaya-
cak bireyler yetiştirmeyi ilke edinmesi 
de bu misyonunu gözler önüne seriyor.  

Prof. Dr. Metin Yılmaz ADİM’i Anlattı

ADİM’in kurucu müdürü ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yıl-
maz Türkiye’de genel olarak Arapça eğitim ve öğretim metotlarına dair sıkıntıların oldu-
ğunu kaydederken bu eksende ekip olarak sadece Türkiye’deki değil, Türkiye dışındaki 
eğitim modellerini ve öğretim tekniklerini yakından takip ettiklerini vurgulayarak ADİM 
olarak bir dinamizm yakaladıklarını ve bunu korudukları müddetçe de gelişimlerini sür-
düreceklerini söylüyor.

“Arapçaya İlk Adım ADİM’le” sloganıyla hummalı bir faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk 
Arapça Dil Merkezi’ni bizler de mercek altına aldık ve Prof. Dr. Metin Yılmaz ile ADİM ve 
gelecek tasavvurları üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. İlginize sunuyoruz.

Röportaj: Sinan Akdoğan - Fotoğraflar: Hüseyin Temiz
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- Hocam, İslam kurum ve kültür 
tarihi uzmanısınız. Bildiğim kadarıyla 
Orta Doğu’da bulundunuz. Doktora 
çalışmalarınızı Ürdün’de yaptınız. Ayrıca 
Avrupa ve Amerika’da tecrübeler 
edindiniz. Öncelikle şunu sormak 
istiyorum: Türkiye’nin ilk Arapça Dil 
Merkezi ADİM’in kuruluş aşaması nasıl 
teşekkül etti?

Dil, bir toplum için çok önemli bir değer ve in-
san iletişiminde olmazsa olmaz bir faktör. Biz-
ler ilahiyatçı olarak din ve dil ilişkisine çok önem 
veriyoruz. Dinin insanlara aktarımı ve tebliğin-
de dil en önemli esas. Dolayısıyla toplumların 
kaynaşması, birbiriyle tanışıp konuşması ilk 
yaratılış sürecinden itibaren dil ile mümkün 
olmuştur. Cenabıhak, Kur’an-ı Kerim’de “Biz, 
Âdem’e dili, kelimeleri öğrettik.” diyor. Yani dil 
olmadan hayat olmaz. 

Arapça söz konusu olduğunda ise bu husus 
iki boyutuyla önem arz ediyor bizler için. Bir 
yönüyle ilahiyat eğitiminin temeli, dil olarak 
Arapçadır. Çünkü Kur’an, Arapça inmiş bir 
kitap. Hz. Peygamber’in hayatı, onun sünne-
ti ve yaşantısının bugüne aktarımında önem-
li yer sahibi olan hadislerimiz de Arapça ve 
arşiv niteliğinde önem arz eden temel İslam 
klasikleri de Arapça. Bunu, Arapçanın diğer 
dillerden üstün bir dil olduğu anlamında söy-
lemiyorum. Allah’ın indinde bütün diller önem-
lidir, Yaradan’ın da bir dili yoktur elbette. An-
cak Arapça bu dinin temel dili, dolayısıyla bir 
ilahiyatçı olarak mesleki anlamda kaynaklara 
derinlemesine inebilmek ve gerçek dini öğren-
mek adına, her şeyden önce de Kur’an’ı çok iyi 
anlayabilmek için Arapça önemli. Bu anlamda 
bizler vermiş olduğumuz eğitimin temelindeki 
bir yıllık hazırlık sürecine Arapça dil eğitimi ile 
başlıyoruz. 

Şunu biraz da üzülerek 
ifade edeyim ki dil öğ-
retimi açısından, metot 
bakımından bazı sıkın-
tılar yaşadığımız açık, 
bu handikap ülkemizde 
sadece Arapçaya has 
bir durum değil. İlkokul, 
ortaokul, lise ve üniver-
site döneminde dil eği-
timi alan öğrencilerimiz, 
üniversiteden mezun 
olduktan sonra dahi öğ-
rendikleri yabancı dili 
konuşmada güçlük çeki-
yorlar. Oysaki baktığımız 

zaman dünyada artık bir yabancı dil bile yeterli 
değil; onun yanında en az bir alanda uzman-
laşmak için Batı üniversiteleri ikinci bir yabancı 
dili şart koşuyor. 

Bizim kültür tarihimizde, medeniyetimizde, di-
nimizin anlaşılmasında en önemli dil Arapçadır. 
Yıllardır bunu ihmal ettik. Dediğim gibi farklı 
nedenlerle dil öğretimi noktasında sıkıntılar ya-
şadık.

- Hocam bir deyim vardır; “Usulsüz vusul 
olmaz.”  diye…

Kesinlikle öyle, çok güzel temas ettiniz, usul 
esastır. Sadece dil öğretimine has bir şey değil 
bu, genel olarak eğitimin programlanmasında 
da böyledir. Eğer bir neticeye ulaşacaksanız 
elinizde çok ciddi bir yöntem ve programınız 
olması gerekiyor. Ben yedi yıl imam hatip lise-
sinde okudum, ilahiyat fakültesinde lisans eği-
timi aldım. Bu süreçte aslında kaliteli, nitelikli 
hocalarımızdan da Arapça eğitim aldık. Fakat 
yöntem hatası yüzünden bu kadar Arapça 
okumamıza rağmen bu dili öğrenmede güçlük 
çektik. Orta Doğu ülkelerine gittiğimde beni 
şaşırtan en önemli unsur şu oldu: O ülkelerdeki 
bütün meslek erbabının – en üst kademesin-
den en aşağısına kadar- İngilizce konuştuğunu 
gördüm, üstelik branşlarıyla alakalı olmadığı 
hâlde. Tabii bu beni çok etkiledi. Bizde ise ne 
yazık ki ülkemize turizm, yatırım vb. amaçlarla 
gelen yabancıların karşılaştığı en büyük sorun, 
dil sorunuydu. Gitmiş olduğum dil merkezle-
rinde hep zihnimin bir köşesinde acaba biz bu 
dili neden gerçek manada öğretemiyoruz diye 
sorular oluştu ve bu merkezlerdeki Arapça dil 
eğitim ve öğretim yöntemlerini analiz etme 
imkânım oldu.

“Dil eğitiminde 
metot 

bakımından 
sıkıntılar 

yaşanıyor.”

Arapça Dil Eğitiminde Yeni Yaklaşım
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Ayrıca lise müfredatı ders kitaplarında Hz. 
Peygamber algısı konulu bir proje kapsamın-
da belli bir süreyle Amerika’da bulunduğumda, 
oradaki üniversitelerde birçok farklı dil yanında 
Arapçanın da çok kaliteli bir şekilde öğretil-
diğine tanık oldum ve şaşırdım. Öyle ki Arap 
coğrafyasından Arapça konusunda doktora 
yapmak isteyenlerin Amerika’ya geldiklerini 
gördüm. Bu durum beni açıkçası çok şaşırttı. 
İşte netice itibariyle bizim yetiştiğimiz, bizim bu 
ana kadar gelmemizde çok önemli bir yeri olan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve özelde İlahiyat 
Fakültesi bu noktada şahsımıza görev yükledi-
ğinde bizde kesinlikle hizmet edilmesi kanaati 
uyandı ve ilk iş olarak İlahiyat Fakültesinin en 
temel taşı olan hazırlıktaki dil eğitiminin kökten 
çözümlenmesi gerektiğini düşündük.

ADİM Türkiye’de ilk

- Ben de tam onu soracaktım Hocam. 
İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri 
ADİM’in sayesinde ne gibi avantajlara 
sahip olacak?

İlahiyat Fakültesindeki dil eğitimimizde öğ-
rencilerimiz, fiziki koşullar yüzünden ve hoca 
sıkıntımız nedeniyle asgari 45-50’şer kişilik sı-
nıflarda ders görürken dünyanın hiçbir yerinde 
45-50 kişilik sınıflarda ben dil eğitimi yapıldığını 
görmedim. Azami 20 kişi olmalı, ideali 15 hat-
ta 12 civarında olması lazım. Kaldı ki Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi gibi yabancı dil 
hazırlık bölümleri olan üniversitelerimizde de 
hazırlık sınıfları, ana kampüs alanlarının dışın-
dadır. Çünkü dil, yoğunlaşmak ister. O nedenle 

Rektörümüzle yaptığımız müzakerelerde ken-
disine bu talepleri ilettiğimizde, sağ olsunlar, 
bu noktada elinden gelen desteği vereceğini 
ifade etti ve ADİM olarak faaliyet gösterece-
ğimiz mevcut binamızın tesisi hususunda da 
bize çok büyük katkı sağladı. Şehir merkezin-
deki 5 katlı, dil eğitimi için son derece uygun 
olan bu bina bize tahsis edildi. Biz buradan 
başladık öncelikle. 

İkinci merhalede ise dil öğretimi için yeterli sa-
yıda bu işin gerçekten uzmanı olan hocalara 
ihtiyacımız vardı. Bu noktada da daha önceki 
tecrübelerimize dayanarak yurt dışından gelen 
ve ana dili Arapça olan, Arap dili ve edebiyatın-
dan mezun, aynı zamanda Arap olmayanlara 
Arapça öğretimi konusunda sertifikalı, diplo-
malı hocalar arasından bizzat derslerini dinle-
mek suretiyle geçen dönem için 8 Arap hoca-
mızı üniversitemize kazandırdık. 3 hocamız da 
bizde vardı, böylelikle toplamda 11 hocamız 
oldu. Sonrasında öğrencilerimizin kaybını bir 
an önce telafi etmek için ikinci dönem itibariyle 
hazırlık sınıflarımızı 45-50’şer kişilik sınıflardan 
maksimum 20’şer kişilik sınıflar hâline getirdik. 
Geçen dönem eğitim faaliyetlerimize burada 
yeni kadromuzla beraber devam ettik. Eğitim-
öğretime 2017 bahar döneminde başlamıştık. 
Nihayetinde de yaklaşık iki ya da iki buçuk 
aylık bir süreçte çok üst düzeyde bir ilerleme 
ve değişimin öğrenciler üzerindeki etkisini gör-
dük. 

Bu merkez öyle bir aşama kaydetti ki girişin-
den en üst katına kadar bütünüyle Arapça-
nın konuşulduğu bir merkez hâline geldi. Bu 
merkezin başka bir örneği Türkiye’deki devlet 

“Amerika’da 
Arapçanın 
çok kaliteli 
bir şekilde 
öğretildiğine 
tanık oldum 
ve şaşırdım.”
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üniversitelerinde mevcut değil. ADİM’de bizzat 
yoğunlaşmış ve uygulamalı bir şekilde Arapça 
eğitimi veriyoruz. Bu merkezde Arapça dışında 
bir dil kullanılmıyor yani asansöründen binanın 
bütün müştemilatına kadar her türlü görsel ve 
yazı Arapça. Hocalarımız zaten Arapça konuş-
tukları için bu merkezin kapısından giren eği-
tim süresi boyunca Arapçayı yaşıyor. Zira dil 
yaşayarak öğrenilir. Velhasıl bu kısa süre içeri-
sinde çok müthiş bir gelişim sağladık ve bu da 
bizleri, hocalarımızı ve öğrencilerimizi olabildi-
ğince memnun etti.

“Güçlü bir kadromuz var”

- Kadronuz nasıl Hocam, bildiğim 
kadarıyla Mısır El Ezher Üniversitesinde 
görev yapmış hocalar olacak galiba, ayrıca 
Rektörlüğün bu konudaki yaklaşımından 
bahsedebilir misiniz?

Kadro olarak mevcut durumda Türkiye’deki ila-
hiyat fakülteleri arasında hatırı sayılır boyutta 
öndeyiz. Toplamda araştırma görevlilerimiz dı-
şında 19 öğretim üyemiz var burada. Araştırma 
görevlileri ile beraber bu sayı 24’ü buluyor. Tabii 
sizin de sorunuzda belirttiğiniz üzere Mısır El 
Ezher Üniversitesinin Arapça dil merkezi var. 
İşte yabancılara Arapça öğreten bu dil merke-
zinin 10-12 yıl kadar müdürlüğünü yapmış bir 
hocamız ve aynı zamanda yine Mısır’daki Ayn 
Şems Üniversitesinin en değerli Arapça hoca-
ları ve bir Suriyeli hocamız da dâhil olmak üze-
re toplamda 7 hocamızı ADİM’e kazandırmaya 
çalışıyoruz. Zaten Senatomuzla da görüştük 
ve YÖK’e gönderdik, şu anda onay aşamasın-
da. Bu hocalarımız da onaylandığı zaman mer-
kezimiz, toplam 26 öğretim görevlisiyle hizmet 

etmiş olacak. Zannedersem Türkiye’de öğrenci 
başına düşen akademisyenler baz alındığında 
bu sayıya ulaşan bir ilahiyat fakültesi yok. Ay-
rıca devlet üniversiteleri arasında bu sistemde 
yani 20 kişilik sınıflarda eğitim veren başka bir 
ilahiyat fakültesi de bulunmuyor. Devlet üniver-
siteleri içinde şu an dil öğretimi açısından son 
derece iddialıyız. Önümüzdeki yılla beraber en 
zirve noktada olduğumuzu da inşallah kanıtla-
yacağız.

“Rektörümüzün desteğini görüyoruz”

Tabii bunlar kolay işler değil, bir vizyon, çaba, 
özel gayret gerektiren meseleler. Salt prose-
dürler bağlamında bazı şeyleri gerçekleştirme-
yi düşündüğünüzde onları elde etme şansınız 
söz konusu değildir. Şunu açık bir şekilde itiraf 
edeyim ki; bize bu noktada güvenen, bütün ta-
leplerimizi ve vizyonumuzu kendilerine aktar-
dığımızda bizi her yönüyle destekleyen Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç’e çok teşekkür 
ediyorum. Sağ olsunlar, şu ana kadar hiçbir 
talebimizi geri çevirmedi. Şehirle buluşma ve 
eğitim kalitesini arttırma açısından gerçekleş-
tirilecek bütün faaliyetlerin de sonuna kadar 
arkasında olacaklarını ifade ettiler. Ben hiçbir 
üniversitede 7-8 öğretim görevlisinin bir çırpıda 
senatoda görüşülüp de üniversiteye alımına 
ilişkin bir durumla karşılaşmadım ve böyle bir 
olayı da duymadım. Tabii bize özgü bu durum 
Sayın Rektör Bey’in desteğiyle gerçekleşti. 
Ben yine bu noktada kendilerine bütün sami-
miyetimle müteşekkirim. Umarım bu hizmetin, 
yarın geliştikçe hem üniversitemize hem fakül-
temize hem de kentimize büyük bir geri dönü-
şümü olur. 

“Bu merkezin
başka bir 

örneği 
Türkiye’deki

devlet
üniversite-

lerinde
mevcut 

değil.”
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Ayrıca şunu da vurgulamak isterim ki; merke-
zimiz diğer fakülteler için örnek teşkil edecek 
zira duyumlar alıyoruz, civardaki üniversite ve 
fakültelerin de bu hususta girişimleri olduğunu, 
gayret içerisine girdiklerini haber almaktayız.

- İçinde bulunduğumuz coğrafya ve 
uluslararası ilişkilerin yoğunlaştığı 
konjonktür hasebiyle bir kültür ve 
medeniyet dili olarak bu kadim dil ilgiyi hak 
ediyor galiba?

Bizim tabii en temel öncelediğimiz husus, ken-
di mesleki branşımıza ilişkin bu dili en ideal 
şekilde öğretmek ki buna mesleki Arapça di-
yoruz. Ülkemiz, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu 
coğrafyasına kadar Arap ülkeleri ile çevrili. Bu 
ülkelerle fiziki komşuluğumuzun yanı sıra tarihî 
arka plana dayanan ve asırlardır süren bir ilişki-
miz var. Yani Şam’ı İstanbul’dan ayıramazsınız; 
Halep’i Konya’dan ayıramazsınız. Yine tarihî 
köken itibariyle, kültürel anlamda Bağdat’la 
Anadolu’yu birbirinden koparamazsınız. Kültü-
rel manada bizim asırlar boyu devam eden bir 
beraberliğimiz var. 

Diğer bir husus; 400 milyonu aşkın, 500 milyo-
na yakın bir Arap coğrafyasından bahsediyo-
ruz, yani sadece Arap olanlar. Bir de Arap ol-
mayıp Arapça konuşan Afrika ülkelerini bunun 
dışında tutuyorum. Yaklaşık 500 milyon nüfusa 
sahip Arap ülkeleriyle biz temas hâlindeyiz, 
hem güncel ticari ilişkiler anlamında hem de 
dediğim gibi tarihsel arka plan açısından. Ben 
bunun Türkiye’de yıllardır değişik saiklerle ih-
mal edildiğini düşünüyorum.

Ayrıca bu noktada üniversitenin şehirle buluş-
ması halk tarafından da istenen ve beklenilen 
bir husus. İlahiyat Fakültesi üniversitenin halka 
yüzünü en fazla dönen fakültelerinden biri. Biz 
de ilk adım olarak şunu dedik: Evet halkla bu-
luşmalıyız, halka dini de bu dinin dilini de en 
ideal bir biçimde öğretmeliyiz. Bu minvalde te-
mel misyonumuz buydu. Sayın Rektörümüzün 
de bu konuda vermiş olduğu yoğun destek 
sayesinde şehre gelip aynı zamanda da halkla 
bütünleşerek adımımızı atmış olduk. Bakın şu 
an sadece Samsun’da 20 bin civarında Orta 
Doğu kökenli olan Arap kardeşimiz var. Bu 
insanların bir kısmı normal pasaportlarıyla gi-
riş yaparken çoğunluğu geçici mülteci statü-
sünde ülkemize gelmiş, onları burada misafir 
ediyoruz. Malumunuz Türkiye genelinde de bu 
sayı 3 milyona ulaşmış durumda. Yani artık iç 
içeyiz, birbirimizden ayrı değiliz. O hâlde bu in-
sanların topluma entegre olabilmesi için yahut 
birbirimizi daha yakından tanımak adına Arap-
ça artık kaçınılmaz bir dildir.

“Teknolojinin tüm imkânlarını 
kullanıyoruz”

- Hocam bir iletişim devriminin yaşandığı 
çağımızda Arapça öğretiminde teknoloji 
yaygın olarak kullanılıyor mu, ADİM’in bu 
eksende Arapça öğretimindeki donanımı 
nasıl? 

Bizim ADİM olarak en büyük şansımız genç, 
dinamik ve teknoloji ile arası barışık olan Arap 
hocalar kazanmış olmamız. Bu hocalarımızın 
ayrıca Arap coğrafyasında ve Batı’da yoğun bir 
şekilde diyalogları var. Yani genel hatlarıyla bu 

“Teknolojik 
olanaklar 
İngilizce, 
Almanca 
ve diğer 
dillerde nasıl 
kullanılıyorsa 
eş değer 
bir şekilde 
Arapça için de 
kullanılıyor.”
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hocalarımız, mevcut teknolojik imkânları kulla-
narak Arapça öğretim yöntemleri konusunda 
özel gayret içerisindeler. Zaten merkezimizde 
teknolojik donanım ve olanaklara sahibiz. Her 
sınıfımızda akıllı tahtalar vasıtasıyla yüklediği-
miz programlar çerçevesinde görsel, yazılı ve 
işitsel materyallerden dil tekniklerini kullanmak 
suretiyle yararlanıyoruz. İşte bu söz konusu 
teknolojik imkânlar dâhilinde hocalarımız, si-
zin bahsettiğiniz teknoloji kullanımı ve iletişim 
ağı kapsamında öğrencilerimize ödevlendirme 
yöntemleriyle merkez dışında da ulaşıp eğitim-
öğretim sürecini farklı mekânlarda da sürdür-
mekteler. Teknolojik olanaklar aynen İngilizce, 
Almanca ve diğer dillerde nasıl kullanılıyorsa 
eş değer bir şekilde Arapça için de kullanılıyor. 
Yani merkezimizde interaktif bir eğitim-öğretim 
süreci yaşanıyor.

Ben bu işin içinde hasbelkader bulunduğum 
için biliyorum, gerçekten enteresan dil öğret-
me yöntemlerimiz var. Örneğin hocamız 12 ya 
da 15 kişilik bir grubu yemekhaneye indiriyor 
ve yemeği kendi örf ve âdetleri usulünce öğ-
rencileri ile beraber yapıyor. Tabii bu esnada 
öğrencilerimiz hem kültürel bir etkileşimde 
bulunuyorlar hem de dili bizzat yaşayarak ve 
kullanarak öğreniyorlar. Yine hocamız benzer 
şekilde bir grup öğrencimizle birlikte alışveriş 
amacıyla mağazaya gidiyor veyahut bir sos-
yal etkinliğe katılıyor. Biz burada öğrenciye dili 
önce sevdiriyoruz, sonrasında konuşma be-
cerisini kazandıkça bundan zevk almaya baş-
lıyor ve işin içerisine girdikten sonra da zaten 
öğrencinin kendisi iştiyaklı, arzulu olduğundan 
söz konusu eğitim kaliteli ve sonuç odaklı hâle 
geliyor. Bizler bu doğrultuda kaliteli eğitim ver-
diğimize inanıyoruz ve başarımızı da kanıtla-
maya başladık. Önümüzdeki yıl İlahiyat Fakül-
tesi hazırlık sınıfı öğrencilerimizi bir yıl boyunca 
eğiteceğiz ve emeğimizin semeresini inşallah o 
zaman almış olacağız.

“ADİM’i halka açtık”

- Peki Orta Doğu’da yatırımlar yapan yahut 
bu coğrafyanın sermayesi ve potansiyelini 
ülkemize çekmeye çalışan iş dünyasının 
ve yerel olarak da Karadeniz Bölgesi’nin 
iletişim ve diyalog gücünü arttırmak adına 
ADİM’in ajandasında projeler var mı?

Kesinlikle. Şimdiye kadar bahsettiğim ilahiya-
tın altyapısı olan mesleki Arapçanın yanında 
bizler topluma hizmet anlamında bu dili top-
lumla buluşturma, ticari ilişkiler babında da ile-
tişimi kuvvetlendirmeye yönelik adımlar atmayı 
düşünüyoruz. Evvela Karadeniz’i Rize’den, 
Trabzon’dan, Giresun’dan Samsun’a kadar do-
laştığınız zaman, özellikle yazları çok yoğun bir 
Arap turistin -ki bu aynı zamanda bir sermaye 

akışıdır Türkiye için- akın ettiğini görüyorsunuz. 
İşte biz ADİM’i, şu an Arap turistlere ve serma-
yesine kapısını açmış olan ülkemizde Arapça 
konusunda ve özelde Samsun’a, genelde ise 
Türkiye’ye bu sorunun halli noktasında kapı 
aralayacak çok önemli bir müessese hâline 
getirdik. Bu çok ciddi bir proje. 

Merkezimizi, açılışının hemen akabinde hal-
kımıza da açtık. Halka yönelik üç temel gru-
bumuz var; birincisi mesleki Arapça, ikincisi 
yüksek öğrenim yapmak isteyen ve merkezî dil 
sınavlarında başarılı olmak isteyenler için sınav 
merkezli Arapça [YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve 
benzeri sınavlar için], üçüncüsü ise doğrudan 
halka yönelik pratik, sosyal, siyasi ve ekono-
mik alanlarda iş birlikleri noktasında hedefleri 
olan kişiler ve iş dünyası için Arapça dil kursu. 
6 kur üzerinden yürütüyoruz kurslarımızı ve bi-
rinci kurumuzu da bitirdik.

- Hocam şunu da sormadan 
geçemeyeceğim: ADİM’de Arapça dil 
eğitiminin yanında Arap kültürü, sanatı ve 
müziğini tanıtan çeşitli etkinlikler, çalışma 
atölyeleri vb. faaliyetler olacak mı?

Yalnız burada bir düzeltme yapmak istiyorum. 
Arap kültürü değil, İslam kültürü olarak biz 
bunu isimlendiriyoruz. İslam kültür ve medeni-
yetinin, Orta Çağ İslam coğrafyasından itibaren 
kazanmış olduğu çok önemli bir değer var. Bu, 
Arapların değeri değildir yani Abbasi coğrafya-
sı dediğimiz zaman Arap coğrafyasından öte 
Türkü, Kürdüyle bütün farklı milletlerle entegre 
olmuş bir anlayıştır bu değer. Bu kültür salt bir 
Arabın kültürü değildir. Bu, sentezleşmiş bir 
İslam kültürüdür. Dolayısıyla böyle bir kültürel 
yapıda hepimizin koyduğu bir harç yahut te-
mel taş vardır. Tasavvuf musikisi dediğimiz alan 
bunun en önemli noktalarından biridir. Mesela 
udu, Farabi icat etmiştir ama Farabi Arap de-
ğildir. Tasavvuf musikisinin en temel noktaların-
dan birisi de budur enstrüman olarak.

“ADİM’de Farsça eğitimi de vermek 
istiyoruz”

- Kanunu da İbni Sina’nın bulduğu 
söylenir…     

Evet doğru, kendisi Arap değildir ancak İslam 
kültürünün en önemli şahsiyetlerinden birisidir. 
Velhasıl bu bizim kültürümüz, asırlar boyu de-
vam eden geleneğimiz. İşte biz ADİM’de gerek 
öğrencimizin dil öğrenme kalitesini arttırmak 
gerekse topluma bu noktada katkı sağlamak 
adına örneğin hat sanatı çalışmaları yapmayı 
düşünüyoruz. Biliyorsunuz hat sanatı Osmanlı 
döneminin çok önemli geleneksel sanatların-
dan birisidir. Ne yazık ki Samsunumuzda şu 

“Mesleki, 
sınav 

merkezli ve 
iş dünyasına 

yönelik üç 
farklı Arapça 

kursu 
veriyoruz.”
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an itibariyle bu konuda icazetli hat yazan hiç 
kimse yok. Sayın Rektörümüzle de bunları bire 
bir görüştük, kendileri destek vereceklerini ifa-
de ettiler. Bu bağlamda inşallah Samsun’a iyi 
hattatlar kazandırma düşüncemiz var, ADİM’i 
de bu çerçevede hat sanatı eğitiminin verildiği 
bir yer hâline getirmek istiyoruz. Onun dışında, 
bahsettiğimiz Tasavvuf musikisi bizim asırlar 
boyu darüşşifalarda insanlara şifa veren ve in-
sanın ruhunu zenginleştiren önemli bir musiki 
türü. Bu sanatlar, aynı zamanda gençliğimizi 
zenginleştirme alanlarıdır. Yine malumunuz 
ebru sanatı, minyatür, tezhip (süsleme, beze-
me) göz ardı edilmemesi gereken sanatlarımız. 
Bunları da inşallah kademe kademe gerçek-
leştirme hedefindeyiz. 

Bakın şu nokta çok çok önemli: Bizim yürüt-
müş olduğumuz faaliyetler sadece İlahiyat 
Fakültesine münhasır değil. Edebiyat ve özel-
likle Türk-İslam edebiyatı Arapçasız olmaz, 
Osmanlıcasız olmaz ve Farsçasız olmaz. Tarih 
bölümlerinde; Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi 
eğitimi yapılan yerlerde yine Arapça, Osman-
lıca ve Farsça ön plana çıkmaktadır. Yani biz 
aynı zamanda üniversitemizin diğer fakülte ve 
birimlerine de katkı sunmak istiyoruz. Sadece 
Arapça eğitimi değil, bununla birlikte önümüz-
deki süreçte çok kaliteli bir Farsça eğitimini de 
ADİM’de vermek arzusundayız. Çünkü Farsça 
biliyorsunuz, Selçuklunun resmî dilidir ve bizim 
külliyatımızın önemli bir kısmı da Farsça kale-
me alınmıştır. Dolayısıyla burada hem üniversi-
temiz hem de halkımız için Farsça dil eğitimin-
de de ileriye dönük projelerimiz var.

- Hocam önemli bir noktaya 
değindiniz…

Evet bizim temel meselemiz; merkezi-
mizde kaliteli bir ilahiyatçı yetiştirme adı-
na çok iyi Arapça öğretmek ama bunun 
dışında mevzubahis diğer dilleri de öğret-
mek, farklı bölümlere hitap etmek. Bakın 
şu an merkezimize gelen tarih öğrenci-
lerimiz var. Yani düşünebiliyor musunuz 
tarih bölümünde Arapçayı öğrenmiş bir 
öğrencinin bu bölümlere ne kadar katkı 
sağlayacağını? Kısacası bu, çok güçlü ve 
geleceğe dönük hedefleri olan bir proje. 
Yalnız bu projemizi halkla buluşturma ve 
tanıtma konusunda ne yazık ki biraz sı-
kıntı yaşıyoruz. Sizler kanalıyla da inşallah 
projeler ve hedeflerimizi halkımızla buluş-
turma şansına sahip olacağız.

“ADİM’i uluslararası bir konuma 
getireceğiz”

- Hocam sizi yakalamışken bir de 
şu konuya temas etmekte yarar var 
galiba. Şöyle ki, malumunuz turizmin 
birçok türü var; sağlık, doğa, kongre, 

yayla, inanç turizmi gibi. ADİM’in bu proje 
ve çalışmalarıyla en azından bölgemizde 
bir dil turizmi hareketliliğine katkısı olacak 
herhalde, bir de ADİM’in üniversitemizin 
uluslararasılaşma misyonunda ne gibi bir 
rolü olabilir?

Şimdi akreditasyon sürecinin uluslararası an-
lamda gerçekleşebilmesi için öncelikle dil so-
runlarının halledilmesi gerekiyor. Artık eğitim 
global bir hâle geliyor yani Türkiye ile sınırlı bir 
durum değil, bu süreç sosyal bilimlerde de 
böyle keza fen bilimlerinde de böyle. Yıllardır 
akreditasyon süreçlerini sadece fen bilimleri 
alanları üzerine yoğunlaştırdık, sosyal alanları 
hep ihmal ettik. Evet bizim temel hedefimiz; 
hareketlendirdiğimiz bu merkezimizle beraber 
aslında bir örneklik teşkil etmek Türkiye adına. 
Kaldı ki YÖK de yoğun bir biçimde destekliyor 
bunu. YÖK Başkanı’nın bizzat kendi açıklama-
ları da var, bunları daha fazla yaygınlaştırmak 
adına. Bunun uluslararası bağlamda etkileri bir 
anda olmayacaktır tabiatıyla lakin zamanla bu 
atılan adımların karşılığı olacaktır, biz artık ulus-
lararası bir ilahiyat fakültesi olma misyonu ile 
hareket ediyoruz. 

Şükürler olsun, İslam coğrafyasının barış or-
tamının tesis edildiği bir ülkede bulunuyoruz. 
Ancak maalesef diğer İslam coğrafyası şu an 
itibariyle darmadağın olmuş vaziyette. İşte biz 
bu coğrafyalardaki birikimleri pozitif hâle ge-
tirip geçmişe dair zihinlerdeki olumsuzlukla-
rı da bir kenara atarak ve eğitimi de evrensel O
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boyutuyla düşünerek ADİM’i uluslararası bir 
konuma getirme amacındayız. Tabii ekibimizle 
birlikte fakültemizi en zirve noktalara taşımak 
temel önceliğimiz, bunu yaparken de eğitim 
kalitesinin Türkiye’de artmasına inşallah katkı 
sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu sirkülasyon 
zamanla daha da artacak. ADİM ve hocaları-
mız kanalıyla da yurt dışındaki üniversiteler ve 
fakültelerle irtibatımızı güçlendireceğiz. Önü-
müzdeki yıl projelerimizden birisi de şu: Bun-
dan sonra ders kitaplarımızı merkezimiz adına 
Arapça olarak ve seri bir şekilde kendimiz yaz-
mak ve yayınlamak istiyoruz. Hatta Türkiye’ye 
de bu çerçevede bir şekilde hizmet sunma gibi 
hedeflerimiz var.

“Dil öğretiminde aktif olmalıyız”

- Bedri Rahmi Eyüpoğlu “Üç Dil” şiirinde 
“En azından üç dil bileceksin, en azından 
üç dilde düşünüp rüya göreceksin” derken 
yabancı dil öğrenmenin ne kadar önemli 
olduğunu hatırlatıyor. Bu çerçevede genel 
olarak dil öğrenmeye başlayanlar için, özel 
olarak da Arapça öğrenmeye çalışanlara 
ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Evet “bir dil, bir insan”, bu gerçekten çok 
önemli bir söz, söz konusu şiirde de dilin in-
sana neler kattığı, onu nasıl zenginleştirdiği 
yadsınamaz bir gerçeklik. Eğer o hep bizim 
ifade ettiğimiz, terennüm ettiğimiz muasır me-
deniyet seviyesini, Orta Çağ’da İslam bünye-
sindeki “Asrı Zeheb”i (Altın Çağ) yakalamak 
istiyorsak, eğer dünyada sosyal, siyasi ve eko-
nomik anlamda söz sahibi olmak hedefimizse 
dil öğretiminde -bu sadece Arapçayla da sınırlı 
değil- kesinlikle aktif olmalıyız. Bunun yanı sıra 
diğer dilleri de öğretme mecburiyetimiz var. 
Dil olmadan toplumlarla diyalog ve buluşma 
imkânımız söz konusu olamaz. Aynı şekilde dil 
olmadan kültür etkileşimi ve transferi mümkün 
olamaz, dil olmadan kültür, medeniyet, bilim, 
teknoloji alamazsınız. O nedenle benim söy-
lemek istediğim husus yalnızca ADİM’e ilişkin 
değil; dil öğretiminin ülkemizde yeniden göz-
den geçirilip, dil öğretim teknik ve yöntemle-
rinin tekrar masaya yatırılıp programlarımızın 
ona göre hazırlanması ve güncellenmesi, ço-
cuklarımıza da küçük yaştan itibaren en az iki 
dilin öğretilmesinin katiyen çok elzem bir konu 
olduğu kanaatindeyim. Biz burada ADİM ola-
rak üzerimize düşen görevi inşallah en ideal bir 
şekilde gerçekleştireceğiz. Sizinle röportajdan 
önce, bir kur alan öğrencilerimiz buraya geldi-
ler ve benimle Arapça konuştular, bu beni çok 
ama çok memnun etti, inşallah bu istikamette 
devam edeceğiz.

Bakın şu da çok önemli; bu hususta şehri-
mizin yani kamuoyunun desteğinin oluşması 

lazım. Dilin öneminin anlaşılması gerekir ki dil 
öğrenilebilsin. İşte yakın İslam coğrafyalarında 
yaşanan felaketlerin temeli yanlış dil algısına 
dayanıyor. Yanlış dil algısının oluşması ise bu 
dinin temel direği olan Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. 
Peygamber’in hayatının temel kaynaklardan 
anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Bu durum 
da din adına bezirgânlık yapan ve konuşan an-
cak geri planda birçok art niyete sahip insan-
ların ekmeğine yağ sürmektedir. Bu sebeple 
Arapça bizim tarih ve kültürümüzde önemli bir 
yerdedir. Yaşadığımız şu zaman diliminde ise 
uluslararası anlamda bizim elimizi güçlendire-
cek, bize güç katacak çok önemli bir dildir diye 
düşünmekteyim. 

- Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein 
“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır 
diyor.” Hocam…  

Bedri Rahmi, şiirinde rüya görebilmek diyor ya, 
işte mesele rüya görebilmeyi başarabilmek, 
kişi ancak kesbettiği bilgi değeri kadar rüya 
görür ama 3-4 dilde rüya görüyorsa demek 
ki sınırları aşan bir ideali vardır. Sınırları aşan 
ideallere ulaşabilmek için sınırların ötesindeki 
dilleri bilme mecburiyetimiz var. 
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“Sancak nöbetini gururla tutacağız”

Takdim töreninde konuşan OMÜ öğrencisi 
Tayyip Abdullah Telli “Bu mukaddes sancak 
nesilden nesile aktarılması amacıyla her yıl 
elden ele bir üniversiteye devredilmektedir. 
57. Alay Sancağı’nın nöbet sırası bu sene On-
dokuz Mayıs Üniversitesindedir. Sancağımızı 
Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç hocamıza tes-
lim etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Sayın 
Rektörümüz nezdinde Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi ve sevgili Samsunumuza gururla tutaca-
ğımız bu nöbet devamınca başarılar diliyoruz.” 
dedi.

Ardından öğrenciler Tayyip Abdullah Telli ve 
Köksal Terzi 57. Alay Sancağını Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’e takdim etti.

“Sancak teslimiyle heyecanımız dorukta”

57. Alay Sancağı’nı öperek teslim alan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı konuşmada “19 Ma-
yıs coşkusunu yaşarken 57. Alay Sancağı’nın 
teslimiyle bu heyecanımız doruğa çıkmıştır. 
Büyük bir onurla kahramanlık destanı yazan 
kahramanlarımızın sembolü olan sancağı tes-
lim almış durumdayız. Teslim aldığımız sancak-
la, yüklendiğimiz sorumluluğun önemini biliyo-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından Conkbayırı’nda düzenlenen tören-
le  Ondokuz Mayıs Üniversitesine emanet edilen 57. Piyade Alayı Sancağı, Samsun 
Valiliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinliklerinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e takdim edildi.

Samsun Valiliği önündeki tören alanında gerçekleşen bayram kutlamaları çerçeve-
sinde düzenlenen sancak takdim töreninde daha önce sancağı teslim alan OMÜ 
Öğrenci Konseyi’nden Tayyip Abdullah Telli ve Köksal Terzi, 57. Alay Sancağı’nı Rek-
tör Bilgiç’e sundu. 
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‘‘Teslim 
aldığımız 

sancakla, 
yüklendiğimiz 
sorumluluğun 

önemini 
biliyoruz, 
gereğini 

de yerine 
getireceğiz.’’

ruz, gereğini de yerine getireceğiz. 19 Mayıs 
1919 ile başlayan Milli Mücadele’nin ilham kay-
nağı olan Çanakkale Kahramanlığı, elbette ki 
gurur duyacağımız bir kahramanlıktır. Ama bu 
yetmez. O günlerden ders çıkarmak zorunda-
yız. Hep ölerek kahraman kalmamanın yollarını 
bulmak zorundayız.

Bize üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz va-
tan toprağını teslim etmek için gencecik yaşla-
rında gözlerini kırpmadan toprağa düşen kah-
ramanların bıraktığı bu vatan toprağını gelecek 
nesillere, üzerinde hem özgür bir şekilde ya-
şayabilecekleri hem gurur duyabilecekleri hem 
de dünyanın en medeni toplumunun yaşayabi-
leceği güzel bir biçimde bırakmak zorundayız. 
Biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bunun 
farkındayız. Bu ülkenin gelişmesine katkı sağ-
layacak her türlü çalışmanın içerisinde olmaya 
söz verdik.” diye konuştu.

Sancağı Halkla Buluşturduk

Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahraman-
lıklarla adını dünya tarihine yazdıran “57. Piya-
de Alayı”nın canları pahasına koruduğu san-
cak, bir yıl boyunca emanet edildiği Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi tarafından sergilenmeye 
başlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda ilk kez sergilenen “57. Alay 
Sancağı”, daha sonra çeşitli etkinliklerde OMÜ 
öğrencileri ve Samsunlularla buluşturuldu. 

Sancak, Ramazan ayı boyunca her akşam 
Samsun merkez ve ilçelerinde bulunan ca-
milerde sergilendi. Oldukça yoğun ilgi gören 
sancak, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. 
Ziyaretçiler şehitler için dua okudu, sancakla 
fotoğraf ve video çekip sosyal medyadan pay-
laştı. Ziyaretçilerin kimi zaman gözyaşlarına 
hâkim olamadığı görüldü.

Sancak ilk Samsun Büyük Cami’de 
sergilendi

57. Piyade Alayı Sancağı, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 
Samsun’da Büyük Cami’de halkla buluşturul-
du. Samsun Büyük Cami’de başında temsili 
askerlerin bulunduğu sancak, vatandaşlar ta-
rafından büyük ilgi gördü. 
Sancağı Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim 
kurulu da ziyaret ederek üniversite yönetimine 
teşekkür etti.
Ayıca, sergilenen sancağı, 1954 yılında Geli-
bolu’da 58. Piyade Alayında asker olan 87 
yaşındaki İbrahim Bayrak da ziyaret ederek 
dualar okudu.

“Bizim İçin Onur Verici”

Sancağı ziyaretinde konuşan OMÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Sait Bilgiç “Bugün bizim için çok 
anlamlı bir gün. İlhamını Çanakkale kahra-
manlarından alan Milli Mücadele’nin başladığı 
şehirde, Çanakkale kahramanlarının sembolü 
hâline gelmiş 57. Alay Sancağı’nı Çanakkale 18 
Mart Üniversitesinden teslim aldık. Bizim için 
onur verici ve anlamlı bir durumdur. Bu sanca-
ğın yüklendiği sembolü ve hatıraları yaşatmaya 
çalışacağız.’’ dedi.  

Kendilerine verilen bu sorumluluğun önemi-
nin üst düzeyde farkında olduklarını kaydeden 
Rektör Bilgiç “Bu emaneti bir yıllık bir süre içe-
risinde koruyacağız ve tüm faaliyetlerimizde 
sergileyeceğiz. Allah bu millete yeniden Kurtu-
luş Savaşı yaşatmasın. Karşılaştıkları zor şart-
lara rağmen, kendisine vatan bildiği toprakları 
çiğnetmemek uğruna, gencecik yaşlarda bir 
bir ölümü nasıl göze aldıklarını bu sancağa 
baktıkça bir kez daha hatırlamış olduk.” diye 
konuştu.
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57. Alay Sancağı Kampüs Camii’nde 

OMÜ Kampüs Camii’nde 6. Geleneksel Kadir 
Gecesi adıyla düzenlenen program dâhilinde 
57. Alay Sancağı da sergilendi. 57. Alay’ın san-
cağı davetliler tarafından oldukça ilgi görürken 
çok sayıda kişi cep telefonlarıyla sancağın fo-
toğraflarını çekerek paylaşımda bulundu.  

Sancak OMÜ Mezunlar Günü’nde  

57. Alay Sancağı, Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Mezunlar Koordinatörlüğünün bu yıl 3.’sünü 
düzenlenlediği “OMÜ Mezunlar Günü”nde  

ziyarete açıldı. Mezunlar, tarihe tanıklık eden 
sancağı inceledi, birlikte fotoğraf çektirdi. 

Sancak, 15 Temmuz Demokrasi Nöbetinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Millî Birlik Günü’nde Cumhuriyet 
Meydanı’nda yerini aldı. Onbinlerce Samsun-
lu ile birlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ 
yönetimi ve personeli, şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle, gazilerimizi şükranla yâd etmek için 
bir araya geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Cumhuriyet Meydanı’nda açtığı stantta 57. 
Alay Sancağını da sergiledi.
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57. Piyade Alayı Sancağını Nisan 2018 tarihine Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kalacak. 
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Dile kolay tam 42 yılı geride bıraktı Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi. Üniversitemiz bu süre için-
de 150 binin üzerinde gencimizi meslek sahibi 
yaptı, bilim dünyasına kattı. Bu mezunlar ara-
sında öyle isimler var ki hepsi Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin ve Samsun’un gurur kaynağı 
oldu. Dergimizde başarılarıyla övündüğümüz 
mezunlarımızı sizlere tanıtmaya çalıyoruz. İşte 
bu binlerce başarılı mezunumuzu hamken alıp 
pişiren, bilgi ve birikimleriyle yoğuran, bilim 
dünyasına kattıklarıyla hatırlanan kahramanla-
rımız yani hocalarımız sadece OMÜ’nün değil, 
akademik camianın da aranan isimleri oldu. 
Türkiye’de bir çok üniversitenin rektörü ya 
OMÜ mezunu ya da Üniversitemizin hocası… 

Dergimizin bu sayısında OMÜ’lü bir rektörü-
müzün daha kapısını çalıyoruz. Batman Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’a 

sorduk, kendisi de samimiyetle ve açıklıkla 
sorularımızı yanıtladı.  Samsun’da doğan, ilk, 
orta ve lise eğitiminin ardından Almanya’ya 
giden Aydın Durmuş, burada Mühendislik Fa-
kültesine kaydoldu. Eğitimini Türkiye’de ta-
mamlayan Durmuş, 2008 yılında Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümünde “Enerji Anabilim Dalı 
Başkanı” olarak göreve başladı. OMÜ’de Pro-
fesör unvanı alan Aydın Durmuş,  2012 yılının 
son günlerinde Batman Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. Prof. Dr. 
Aydın Durmuş, Ocak 2017’de Cumhurbaşkanı 
tarafından Batman Üniversitesi Rektörlüğüne 
atandı.  

Sayın Rektörüm, öncelikle sorularımızı cevap-
ladığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyorum. 
Görevinizde başarılar diliyorum. 

Batman Üniversitesi Rektörü 
Söyleşi: Öğr. Gör. Mürsel Kan

Prof. Dr. Aydın Durmuş 
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- Sayın Hocam, denizi sevdiğiniz ve su 
sporlarına meraklı olduğunuzu öğrendim. 
Samsun gibi bir deniz şehrinde büyümüş 
bir kişi olarak Batman’a alışmanız zor 
olmadı mı? 

Batman ili Mezopotamya ovasında Dicle Nehri 
ve Dicle’nin kolu olan Batman Çayı’nın sularıy-
la sulanan geniş tarım arazilerine sahip şirin bir 
Anadolu şehridir. İnsan yapısı Samsun ile ben-
zerlik göstermektedir. Hem kültürel yönden 
hem de coğrafik yönden Batman’a alışmamız 
zor olmadı. Hatta Batman’da benim gibi birçok 
yerleşik Karadenizli ailelerin olmasının  yanı 
sıra diğer illerden de Batman’a yerleşmeleri 
nedeniyle merkez nüfusu 450 bin civarında 
olmasını sağlamıştır. Bu insanların oluşturdu-
ğu çeşitlilik ve kültür Batman’a ayrı bir güzellik 
katmaktadır.

- Dört yılı aştı Batman’daki göreviniz. 
Deniz şehrinde yaşayanlar bir süre 
sonra geri dönme eğiliminde olurlar. Siz 
Batman’ı çok sevdiniz sanıyorum…

Evet, Batman’ı çok sevdik. Batman’da Samsun 
gibi tütün ve mısır şehri, ayrıca şehrin etrafın-
dan geçen nehirleri nedeniyle âdeta bir yarı-
mada gibidir.

- Batman ili ve Üniversitesi yeni 
sayılabilecek bir geçmişe sahip. Şehir ve 
Üniversite hangi özellikleriyle ön plana 
çıkıyor?

Batman’ın jeolojik yapısı nedeniyle çanak şek-
linde ortası çukur, etrafı dağlık olan bir şehirdir. 
1940’ların sonunda Raman Dağları’nın etekle-
rinde petrol bulunması ile hızlı bir gelişme sü-
reci yaşamış ve “Petrol Şehri” olarak anılmaya 
başlamıştır. Petrol dışında şehrin önemli geçim 
kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

- Rektör olarak Batman Üniversitesine 
neler kazandırmayı hedefliyorsunuz? 

Batman’da düşünülmesi bile hayal olan Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi’nin  (TEKNOKENT) res-
mi kuruluş sürecinin ‘Bakanlık Onayı’ sürecini 
bitirdik, yönetici şirketi kurma aşamasındayız. 
Batman şehri Irak ve Suriye sınırına yakın düz 
alanları ile sanayileşmeye yatkın, ulaşımı kolay 
bir konumdadır. Suriye ve Irak’ı savaşa sürük-
leyip tüm yerleşim yerlerini harabeye çeviren 
yabancı güçler, Suriye ve Irak’ın yeniden ya-
pılanması için konumlarını almıştır. Biz de Bat-
man olarak inşaat sektöründen gıda ve giyim 
sektörlerine Suriye ve Irak pazarı başta olmak 

“Savaş 
sonrası 

bölge 
ülkeleri 

pazarlarına 
girmek için 

planlama 
yapıyoruz”
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üzere bölge ülkeleri pazarlarına girmek için ne-
ler yapabileceğimizi, hangi sanayi dallarında 
ön plana çıkacağımızın planlamasını şimdiden 
yapmaktayız.

- Sizi en çok hangi konular zorluyor?

Batman’da pek zorlandığımız söylenemez. 
Hem insan karakteri hem de kültürel olarak 
Karadeniz insanına yakınlığı nedeniyle uyum 
içerisindeyiz. Bizi en çok zorlayan, yazın ya-
kın coğrafyasının çok sıcak olması nedeniyle 
Batman’ın da sıcak olmasıdır.

- Toplumun üniversiteye desteğini nasıl 
buluyorsunuz?

Toplum yeni yeni üniversiteyi tanımakta ve 
toplumla üniversite arasında var olan yüksek 
duvarları yıkmaya çalışmaktayız. Herkesin Bat-
man Üniversitesi ile bütünleşmesini ve Batman 
Üniversitesi’ne sahip çıkmasını istiyoruz. Bu ai-
diyet duygusunun, Batman ruhunun oluşması 
için önemlidir. Mikro milliyetçiliğin değil de ülke 
ve Batman milliyetçiliğinin ön plana çıkmasını 
arzu ediyoruz.

- Batman şehriyle ilgili geçmiş algısı 
zengin, entelektüel bir kent olarak 
hatırlıyoruz. Sonraki dönemde ise daha 
çok güvenlik sorunlarıyla gündeme geldi. 
Bugünkü Batman’ı nasıl tanımlarsınız?

Batman aslında kendini ifade edemeyen, ken-
dini pek tanıtamamış şirin bir Anadolu şehridir. 
Pek de güvenlik sorunu olmayan, hatta bölücü 
terör örgütünün ‘Hendek’ politikasına karşı çı-
kan yegâne şehirlerdendir.

- Öğrencilerin tercihlerinde güvenlik 
kaygısı etkili oluyor mu? Bu algıyı yıkmak 
için ne gibi faaliyetleriniz var?

Öğrencilerin güvenlik kaygısı yok, ama yine de 
bölgesel tedirginlikleri var. Biz her platformda 
Batman’ın güzel bir şehir olduğunu medya 
yolu ile açıklıyoruz.

- Batman için üniversite ne anlama 
geliyor? Size yüklenmiş görevler neler?

Üniversite bir şehrin bacasız fabrikasıdır. Üni-
versite belki icat yapmaz, ama icat yapacak 

“Batman 
kendini pek 
tanıtamamış 
şirin bir 
Anadolu 
şehridir.”  
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mucitler yetiştirir. Bu nedenle kalkın-
mada üniversiteler olmazsa olmazdır. 
Bu sorumluluğumuzun bilinciyle mis-
yonumuzu yerine getirmeye çalışmak-
tayız.

- Öğrenciler için müjdeleriniz var 
mı?

Öğrencilerimiz için Batı Raman Kam-
püsümüzde 7 bin metre kare alanda 
güzel bir spor kompleksi oluşturma 
projesiyle üniversitemizi geliştirme ça-
bası içindeyiz.

- Hocam biraz da sizi tanıyabilir 
miyiz? Ailenize zaman ayırabiliyor 
musunuz?  

Aileme hiç zaman ayıramıyorum.

- Fotoğrafçılığa meraklı olduğunuzu 
okudum. Fotoğraf çekiyor musunuz? Daha 
çok nelerin fotoğrafını çekersiniz? 

Fotoğraf çekmeyi küçüklüğümden beri seve-
rim. Anın fotoğrafını yakalamak bana oldukça 
mutluluk veriyor. Fotoğraf çekerken zamanın 
nasıl geçtiğini unutuyorsunuz, bütün stres kay-
boluyor, dinlendiriyor. Doğa fotoğrafı çekmeyi 
daha çok seviyorum. 

- Hangi fotoğraf makinesi ve objektifleri 
tercih edersiniz?

Nikon ve Canon makinelerini kullanmayı se-
verim. Nikon’u kendime daha yakın hissediyo-
rum. Geniş açı objektifler doğa fotoğrafçılığı-

na daha uygun oluyor.  Nikon’un DSLR serisi 
amatör ve profesyonellere güzel imkânlar su-
nuyor. Standart 18-55, 18-105 objektifler kul-
lanıyorum.

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

OMÜ hâlen maaşımı aldığım, kadromun bu-
lunduğu görev yeridir. OMÜ’lü olmak bir gurur 
kaynağıdır. Aynı şekilde Batman Üniversiteli ol-
mayı da bir gurur hâline getirmeye çalışıyoruz.

Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür 
ederim.

Zorlu görevinizde başarılar dilerim. 

“OMÜ’lü 
olmak 

bir gurur 
kaynağıdır.”
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Günümüzün Hezarfen Çelebi’si 
Olmaya Var mısınız?

Haber: Nehir Güler   

İnsanlık tarihinin en eski tutkularından biri uçmak
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Yaşadığınız şehrin, coğrafyanın hatta hiç tanımadığınız coğrafyaların farklı görüntülerini 
keşfetmek ve bunu yaparken de adrenalinin doruklarında gezinmek ister misiniz?

Kulüp, 
insansız 

hava aracı 
kullanımı 

konusunda 
sertifika 

veren 
Türkiye’deki 

birkaç 
merkezden 

biri 

Eğer bu soruya “evet” cevabı veriyorsanız artık 
sizin uçuş sporlarıyla tanışma vaktiniz gelmiş 
demektir. İnsanlık tarihinin en eski tutkuların-
dan biri olan uçmak, pek çok insanın haya-
tı boyunca en az bir kere denemek istediği 
şeyler listesinin en başında yer alır. Binlerce 
yıl sadece kuşların özgürce kanat çırpabildiği 
gökyüzü, gelişen teknoloji sayesinde artık he-
pimizin keşfine izin veriyor.

Kısacası siz de günümüzün Hezarfen Ahmed 
Çelebi’si (1632 yılında yapay kanatlarla Galata 
Kulesi’nden atlayıp İstanbul Boğazı’nı geçmiş-
tir) olmak istiyorsanız ve içinizde dizginleye-
mediğiniz bir uçma tutkusuna sahipseniz, bu 
konuda eğitim veren uçuş kulüpleriyle mutlaka 
tanışmalısınız. Böylece tecrübeli pilotlar eşli-
ğinde emniyetten ödün vermeden gökyüzü-
nün size sunacağı sınırsız özgürlüğün keyfini 
çıkartabilirsiniz.

19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü 
sizleri bekliyor

Şehrimizde uçuş eğitimleri veren pek çok ku-
lüp var. Bunlardan biri de 19 Mayıs Havacılık 
Gençlik ve Spor Kulübü. Kulüp, OMÜ’nün 
bünyesinde bulunan ve 2009 yılından beri eği-
tim veren Orta Doğu’nun en kapsamlı havacı-
lık eğitim merkezi olan Havacılık ve Uzay Tek-
nolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 
(UZAYTEM) bir yan dalı. 2015 yılından beri 
faaliyet gösteren kulüp, uçuş sporlarını halka 
sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacını güdü-
yor. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde sportif ve 
amatör havacılığın gelişmesinde önemli bir rol 
almayı hedefliyor. Kulüp, hâlihazırda tek mo-
torlu uçaklar, insansız hava araçları, mikrolayt, 
model uçak yapımı ve yamaç paraşütü gibi 
havacılıkla ilgili bütün branşlarda eğitim veriyor 
ve bu konuda size mükemmel bir kılavuzluk 
sağlıyor.

Her aileden en azından bir kişi havacılıkla 
tanışmalı

Her aileden en azından bir kişiyi havacılıkla 
tanıştırmayı hedefleyen kulüp, pilotaj ve mik-
rolayt eğitimleri ile uçuş tutkunu kişilerin pilot 
sertifikası almasına yardımcı olurken, insansız 
hava aracı kullanımı konusunda da sertifika 
veren Türkiye’deki birkaç merkezden biri olma 
özelliğini taşıyor.

Yamaç paraşütü çok ilgi görüyor 

Uçuş branşları içinde belki de en ilgi göreni 
yamaç paraşütü. Bunun en büyük sebebi de 
12 saatlik bir teorik eğitimin ardından uçuş sü-
recine geçebiliyor olmanız. Dört gün boyunca 
üçer saat alacağınız teorik eğitimin ardından 

Yüksek Tepe ve Batıpark’ta eğitmenlerinizle 
beraber uçuş yapmadan evvelki tüm aşamala-
rı deneyimleyebiliyorsunuz. Kısa bir süre sonra 
da size yaptırılan yer çalışmalarının ardından 
belirlenen antrenman tepesinde deneyim ka-
zanıyor ve nihayetinde uçabilmenin o müthiş 
hazzıyla tanışıyorsunuz. Tandem (pilot+yolcu) 
uçuşu yapan kişilerin deyimiyle “kalkış” kısmı 
belki de bu işin en zevkli yanı. Takeofftaki (kal-
kış tepesi) arkadaşlarınız sizin kalkış yaparak 
havalanmanızı tezahüratlarla desteklerken, 
heyecanınıza da tüm yürekleriyle ortak oluyor-
lar.  Size büyük adrenalin yaşatan uçuşun ar-
dından inişe geçtiğinizde o andaki mutluluğu-
nuzun en yakın tanığı da tabii ki yine eğitmen 
pilotunuz oluyor.

Mikrolaytları da deneyin

Son dönemlerde Samsun sahilinde yürürken 
her gün görmeye alıştığımız bir başka uçuş 
aleti de mikrolaytlar (Tek motorlu uçak). Basit 
motor yapısıyla öğrenmesi ve kullanması ga-
yet kolay olan mikrolaytlar, tek ya da iki kişilik 
olabiliyor. Ayrıca aerodinamik yapısı sayesinde 
havalandıktan sonra motorsuz da uçabiliyor. 
Böylelikle az bir yakıtla da uçuş sağlıyor. Kısa 
mesafelerde iniş ve kalkış yapabilen bu tek 
motorlu uçaklar, tıpkı paraşütler gibi canlı renk-
leriyle gökyüzünde açan çiçeklere benziyor.

Gökyüzünde kuşlar gibi uçabilmenin hayalini 
kuran, cesareti olan pek az kişinin ise kuşların 
uçma mekanizmalarını taklit ettiği eski çağları 
düşünürsek 20. yüzyılın bize sunduğu bu son-
suz fırsatlardan yararlanmamak atalarımıza da 
haksızlık gibi görünmüyor mu sizce?
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Samsun Halkı Milli Mücadeleye 
Büyük Destek Verdi

“19 Mayıs’ın Önemi ve Milli Mücadeledeki Yeri” On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenle-
diği konferansta ele alındı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın en anlamlı etkinliklerin-
den biri olan konferans Eğitim Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına 19 Mayıs’ın aynı zamanda gençlik 
bayramı olması nedeniyle, özellikle gençlerin bay-
ramını kutlayarak başlayan Prof. Dr. Kaya Tuncer 
Çağlayan katılımcıları, Atatürk ve silah arkadaşları-
nın Milli Mücadele’yi başlatmalarına iten sebepler ve 
Milli Mücadele süreçleri hakkında bilgilendirdi.

“Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Batı-
nın planlarını bozdu”

Batılı devletlerin dini, ekonomik ve sosyal sebep-
lerle Anadolu toprakları üzerinde planları olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Çağlayan “Arap Yarımadası için 
yaptıkları planlar yürürlüğe girdi. Ama Anadolu’da 
yürürlüğe girmesine bu millet müsaade etmemiştir. 
Mustafa Kemal Paşa gibi yürekli bir paşa ve kendisi 
gibi inançlı dava arkadaşları sayesinde Milli Müca-
dele başlamıştır.” dedi.

“Milli Mücadele İstanbul’da başlayamazdı”

Mustafa Kemal Atatürk’ü Samsun’a getiren se-
bepleri açıklayan Çağlayan “İstanbul’un işga-
li ve hükümetin baskı altında olması nedeniyle 

İstanbul’da yapacak bir şeyin olmadığını Mustafa 
Kemal Paşa biliyordu. Güvendiği dava arkadaşlarıy-
la Anadolu’ya geçerek mücadeleyi başlatma fikrini 
günlerce konuştu. Halkına değer veren, inanan bir 
lider olarak halkın mücadeleye hazır ve gönüllü ol-
duğunu gördüğünde harekete geçti.” diye konuştu.

“Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni şükran-
la anıyorum “

18 kişiyle ve geniş yetkilerle Atatürk Samsun’a çık-
tığında Samsun’un Rum çetelerin ve İngilizlerin iş-
galinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kaya Tuncer 
Çağlayan, Atatürk’ün Samsun’da kaldığı sürede 
yaptığı faaliyetleri anlattı. Samsun halkının Mustafa 
Kemal Atatürk’e büyük destek verdiğinin altını çi-
zen Çağlayan “Özellikle Samsun Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’ni şükranla anıyorum.” dedi.
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İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve eski 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı “İlim ve Ahlak Zemininde 
İslam’ı Anlamak” konulu konferans İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Eski 
Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, Samsun Baro 
Başkanı Av. Kerami Gürbüz, İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Samsun İl Müftüsü Veysel 
Çakı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, OMÜ eski 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Müslümanın en temel özelliği güvenilir 
olmasıdır”

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç “Böyle bir toplantıda bulunmaktan mutluluk du-
yuyorum. Konusu da çok güzel… Bir Müslüman’ın 
en temel özelliği güvenilir olmasıdır. Kendisine gü-
venilen, emin olunan insan olmayı başarabildiğimiz 
takdirde belki de en önemli şeyi başarmış olacağız. 
Bunu göz ardı etmeden yürüyebildiğimiz takdirde 
Allah’ın bize emrettiklerini gerçekleştirmiş olacağız 
diye düşünüyorum. Biz üniversite yönetimi olarak 
göreve geldiğimiz andan itibaren buna çok dikkat 
etmeye çalıştık. Kimseyi aldatmamaya, kimsenin 
bizden dolayı kendini güvensiz hissetmesine sebep 
olmamaya dikkat ederek yürümeye devam ediyo-
ruz. Bugüne kadar çok şükür bunu başardık. Çünkü 
aldığımız tepkiler bunu gösteriyor. Ama bu yeterli 
değil. Aynı zamanda görevlerimizi de hakkıyla yeri-
ne getirmek zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. 
Yapıyormuş gibi değil, en iyisini yapmak için uğraşa-
cağız.” şeklinde konuştu.

“Kuran ile aramız açıldı”

Selamlama konuşmalarının ardından konferansına 
başlayan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Kur’an-ı Kerim’in 
son dönemde şifreler kitabına döndürülmeye çalışıl-
dığını belirterek, “İslam dinini gizemli bir din, Kur’an-ı 
Kerim’i şifreler kitabı olarak sunmaya başladığımız 
vakit bir şifre çözücüye ihtiyaç olur. Kendiliğinden 
şifre çözücüleri besler ve ortaya çıkmasına zemin 
hazırlar. Aslında şifre çözücüler kendilerine zemin 
hazırlamak için Kur’an-ı ve dini böyle sulandırır. 
Hâlbuki bu din Allah’ın bize hitabıdır ve hiçbir ara-
cıya ihtiyaç hissettirilmemiştir. Bu din, din adamları-
na, ulemaya, evliyaya, saçlı sakallı insanlara gelmiş 
değil, bu din bütün insanlığa gelmiştir. Açın Kur’an-ı 
bakın her sayfada bunun mesajını bulacaksınız. Al-
lah doğrudan bize hitap eder. Ama Kur’an-ı Kerim’i 

böyle her şeyin içerisinde bulunduğu şifreler kitabı 
gibi sunmaya başlayınca Kur’an ile aramız açıldı. 
‘Kur’an’a göre’ diye yapılan konuşmalar da başlı 
başına büyük bir sıkıntıdır. Kur’an ayetlerimizi karşı-
mıza alıp ona âdeta silah zoruyla her arzu ettiğimizi 
konuşturma çok kötü bir yol oldu. Âdeta Kur’an-ı 
önümüze siper yaparak kavgamızı yapmaya başla-
dık. Bugün radikal örgütlerin yaptığı da bunun de-
vamı bir davranış. Bir ayeti kesip alıp, slogan yapıp 
arkasına sığınıyor. Öyle seçeceksen Kur’an’da çok 
şey var.” dedi.

“Günümüz insanı ‘dindar, ahlaklı olmayabilir’ 
diye düşünebiliyor”

Ali Bardakoğlu “Geçenlerde bir hocamız alan araş-
tırması yaptı ve bir soruya çok canım sıkıldı. Soru 
şuydu: ‘Dindar olmak ahlaklı olmayı gerektirir mi?’ 
Cevap verenlerin yüzde 80’i ‘hayır, gerektirmez’ ce-
vabını verdi. Teorik entelektüel olarak doğru olabilir 
bu cevap. Cevap verenler Kant’ı okuyarak değil, hâle 
bakarak cevap veriyorlar. Bu vahimdir. Bu soruya bir 
Müslüman ülkede ‘hayır efendim, bir insan dindarsa 
ahlaklıdır’ denilmesi gerekirdi. Müslümanlıkla ahlak 
birbirinden hayli ayrıldı. Günümüz insanı ‘dindar ah-
laklı olmayabilir’ diye düşünebiliyor.” diye konuştu.

İlim ve Ahlak Zemininde İslam’ı 
Anlamak
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Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf öğrencileri Sis-
tem Analizi ve Tasarımı, Görsel Programlama ve 
Mobil Programlama dersleri için hazırladıkları 
projeleri sergiledi. 

Aynı zamanda yıl sonu projesi olarak değer-
lendirilen çalışmaları, meslek yüksekokulunda 
herkese açık olarak sunan öğrenciler, yazdıkları 
bilgisayar programlarını uygulamalı olarak da 
gösterdi. 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun katılım 
gösterdiği sergide Slippi (QR kodlu Restaurant 
Otomasyonu), QR kodlu araba satış, Kan Ban-
kası Otomasyonu, Aile Hekimliği Otomasyonu, 
Online Hastane Randevu ve Hastane Otomas-
yonu, Teknik Servis Otomasyonu, İngilizce-Türk-
çe Sözlük ve Tiyatro Otomasyonu gibi projeler 
dikkat çekti. 

Bilgisayarcılar Projelerini Sergiledi

Uluslararası IP Projesi Tamamlandı

Uluslararası bir firma olan TZMO grubu tarafından 
finanse edilen “Urinary and Fecal Incontinence – 
Cultural Aspects” temalı ulusalararası IP projesi ta-
mamlandı. 

Projeye Finlandiya, Polonya, Almanya, Avusturya 
ve Türkiye’den beşer öğrenci olmak üzere 25 lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 6 öğretim ele-
manı ve TZMO grubunu temsilen 6 personel katıldı.

15 Ekim 2016 tarihinde başlayan projede, Türkiye 
Koordinatörü olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ile lisans, yüksek 
lisans ve doktora düzeylerinde eğitim gören 5 öğ-
renci ülkemizi temsil etti.

Proje faaliyetleri 1-6 Mayıs tarihleri arasında Avus-
turya Klagenfurt’ta gerçekleşti. Proje sonucunda, 

öğrencilerin farklı kültürlerde inkontinans konusunda 
yaklaşımları değerlendirilerek konuya uluslararası an-
lamda farklı bir bakış açısının geliştirilmesi sağlandı. 

Proje, inkontinansın kültürel boyutunun olabileceği 
ve farklı kültürlerde idrar ve dışkı kaçırma olayının 
farklı yorumlanabileceği, dolayısıyla geliştirilecek 
materyallerde kültürel hassasiyetin dikkate alınması 
gerektiği sonucuna ulaşıldı. 

OMÜ’nün de partneri olduğu projenin başarıyla 
tamamlanmasının ardından, öğretim elemanlarının 
şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde 2018 yılın-
da “Incontinence and Self-Esteem” teması ile yeni 
proje fikri oluşturuldu. Şirketin bu projeyi finanse et-
mesi hususunda karar birliğine varılarak yeni proje 
anlaşması yapıldı. 
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5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kapsamında düzenle-
nen “Hayatı Tutan Eller” programı; Sağlık Bilimleri 
Fakültesinin önderliğinde, OMÜ Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SUVAM) ve Samsun Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Halk Sağlığı 
Müdürlüğü Temsilciliğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki 
programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları; Doç. 
Dr. Zeliha Koç ve Yrd. Doç. Dr. Umut Aykut, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Faruk Tan, Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Se-
rap Topatan, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mus-
tafa Kasapoğlu, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin 
Domaç, SUVAM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şeb-
nem Kayan, SUVAM Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Yeşim Ateş, Samsun 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bakım Hizmet-
leri Müdürü Şule Akçay, akademisyenler, ebeler, sağ-
lık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

“Simülasyon cihazıyla mezunlarımızın kalitesi 
artacak”

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serap 
Topatan meslek bilinci geliştirme ve farkındalık ko-
nusunda mücadele verdiklerini belirterek “Mesleki 
kimliğimize sahip çıkıyoruz. Fakültemizde, Türkiye’de 
sadece 10 üniversitede bulunan interaktif bir simü-
latöre sahibiz. Bu simülatör hem öğrencilerimiz için 
çok faydalı olacak hem de mezunlarımızın kalitesini 

arttıracak. Mezunlarımızın kalitesinin artması da top-
lum sağlığının artması demek.” dedi.

Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğ-
lu da konuşmasında özellikle anne ölümleri ve sezar-
yenle doğum üzerinde durdu. Kasapoğlu “Maalesef 
ebelik kayboluyor. Normal doğumhane ve usta ebe-
lere şiddetle ihtiyacımız var. Ebeler olmazsa olmazı-
mız. Sağlık Bilimleri Fakültemizdeki ebelik eğitimini 
de bu açıdan fazlasıyla önemsiyoruz. Ayrıca sağlık 
okuryazarlığı farkındalığını arttırmamız gerekiyor.” 
diye konuştu.

 “İlgi ve farkındalık Ebelik Haftası ile sınırlı 
kalmasın”

Konuşmasında eğitim ve sağlığın, kalkınmışlığın 
önemli ölçütlerinden olduğunu belirten Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise “Ebeler olarak 
mesleğinizin toplum nezdindeki kıymetini bilmenizi 
istiyorum. Bu ilgi ve farkındalık Ebelik Haftası ile sı-
nırlı olmamalı. Bu vesileyle Ebeler Günü’nüzü tebrik 
ediyor ve yılın her anında iyi işler yapmanızı ve hayırla 
anılmanızı temenni ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Dünya Ebeler Konfederas-
yonunun ebelik eğitimi için önerdiği “Maternal ve 
Neonatal Bilgisayar İnteraktif Simülasyon Sistemi” 
uygulamalı olarak tanıtıldı. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. 
Serap Topatan “Günümüzde Ebelik” ve Gaziosman-
paşa Üniversitesi Ebelik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Zümrüt Yılar Erkek “Doğum Ağrısı Kontrolünde Alter-
natif Bir Yöntem – Refleksoloji” adlı sunumlarını yaptı.

Ebeler: Hayatı Tutan Eller

Dr. Mustafa KasapoğluUzm. Dr. Alaiddin DomaçProf. Dr. Vedat Ceyhan Yrd. Doç. Dr. Serap Topatan
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Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Yüksel Ardalı’nın yürütücülüğünde Yeşilyurt Demir 
Çelik Meslek Yüksekokulunda iki gün süren BAP 
1923 projesi kapsamında “Endüstriyel Atık ve Atık 
Su Yönetimi” başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalışta-
yın amacı, Samsun’da ticari kurumların ve sanayi 
kurumlarının atık ve atık su yönetimi konusunda 
problemlerini tartışmak, akademisyenler, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre İl Müdürlüğü ve yet-
kili kurum temsilcileri ile çözüm önerileri sunmak 
olarak belirlendi.

Çalıştaya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Cey-
han, Proje Yönetim Ofisi Başkanı ve Rektör Da-
nışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Organize Sa-
nayi Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Çevre 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar 
Öztürk, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, akade-
misyenler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları, 

Çevre danışmanlık firma yetkilileri ve sanayide 
atık yönetiminden sorumlu uzmanlar katıldı.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yüksel Ardalı Samsun 
Sanayi Gelişimi ve Atık Yönetimi hakkında bilgi de 
verdi. Sonrasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Ülkü Yetiş, Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgehan Nas ve 
OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Besleme 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya 
tarafından endüstriyel atık ve atık su problemleri 
ile bu problemlerin çözümleri ve uygulanabilirliği, 
akademik bir bakış açısı ile değerlendirildi. 

Etkinlikte ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-
dan Atık Yönetimi Şube Müdürleri Gürsel Erul ve 
Sabriye Ayhan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
yetkilileri konu ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi. 

Endüstriyel Atık ve Atık Su
Yönetimi Çalıştayı
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün ön-
cülüğünde, Hemşirelik Haftası kapsamında düzen-
lenen “Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sem-
pozyumu”, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyuma; 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Süleyman Sırrı Kılıç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayhan Dağdemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nermin Kılıç, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Sağlık İl Müdü-
rü Dr. Yusuf Güney, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. 
Mustafa Kasapoğlu, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Özen Kulakaç, Türk Hemşireler Derneği Samsun 
Şube Başkanı Rahşan Yılmaz, Gazi Devlet Hastane-
si Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şermin Beşirli, 
kamu kurum temsilcileri, OMÜ’den ve çeşitli üniver-
sitelerden akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

“Lisansüstü programlar faaliyete geçti”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Hemşirelik 
Bölümü ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Özen Ku-
lakaç, Samsun’un sağlık alanında hizmet veren özel 
ve kamu kuruluşlarının katılımından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.  Prof. Dr. Kulakaç, 2016 yılında 
hemşirelikte lisans, tezli tezsiz lisansüstü ve dokto-
ra programlarının verilmeye başlandığını belirterek 
“Bu yıl da Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer 
alan Hemşirelik Ana Bilim Dalında, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli ve tezsiz yük-
sek lisans ve doktora programları açıldı.” dedi.  Kula-
kaç, hemşirelik mesleğine emek vermiş ve vermekte 
olan meslektaşlarının 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü 
kutladı.

Hemşireler Etki ve Güçlerinin
Farkına Varmalı
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“Profesyonellerin iş birliği hemşireliği 
güçlendirecektir”

Özel ve kamu hastaneleri adına, sağlık bakım hiz-
metleri hususunda konuşma yapan Gazi Devlet 
Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şermin 
Beşirli de sahadaki profesyonellerle akademideki 
profesyonellerin iş birliğiyle hemşirelik sektörünün 
daha güçleneceğini vurguladı. 

“Hemşirelik mesleği insan sevgisi olmadan 
yapılamaz”

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç da  “Biz hemşire se-
çerken donanımlı, akıllı ve güler yüzlü olmalarına 
özen gösterdik. Hemşireleri yetiştiren akademisyen-
lerimizden de aynı şeyi öğrencilerine aşılamalarını 
bekliyorum. Bu işin insan sevgisi, sorumluluk bilinci 
olmadan yapılması mümkün değil.” dedi. 

“Hemşireler etki ve güçlerinin farkına varmalı”

Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğ-
lu “Hayatımızın her alanında yer alan hemşirelerin, 
herkese daha iyi sağlık bakım hizmeti sunmaları için 
etki ve güçlerinin farkına varmaları ve kendilerini ge-
liştirmeleri gerektiğine inanmaktayız. Yönetici olarak 
bizler de ekibimizde daha nitelikli hemşirelerle çalış-
maktan, daha verimli çalışmalara ve projelere imza 
atmaktan memnuniyet duymaktayız.” şeklinde ko-
nuştu.

Konuşmasında sektörde çalışanların verimliliğinin 
artması için yöneticilerin tarafından yapılması gere-
kenlerin altını çizen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nermin Kılıç da meslek bilinci ve meslek 
sevgisinin önemine değindi. 

“Hemşire ile hasta ilişkisi tedavi sürecinin bir 
parçası”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise “Dün-
ya devletlerinin imzaladığı önümüzdeki bin yıllık 
kalkınma planının sekiz maddesinin çoğu sağlık ve 
beslenme üzerine. Dolayısıyla sorunların çözümün-
de yatan ana ilkenin, hastalıkların önlenmesi ve ba-
kım olduğunu düşünürsek hemşirelik çok kutsal bir 
meslek.” dedi.

Hemşirelerin hastayla ilişkisinin, iyileşme sürecinde 
çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kuran 
“Hizmet alan biri olarak, hemşirelerin hastalarla iliş-
kisinin iyi olmasını tedavi sürecinin en önemli parça-
larından biri olarak görüyorum. Bu nedenle sadece 
iyi bir hemşire olmak değil; iyi bir insan olmak zo-
rundasınız. Sunduğunuz hizmet bunu gerektiriyor.” 
diye konuştu. 

Konuşmaların ardından sempozyumun panel kısmı-
na geçildi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bi-
limleri Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Zafer Çalışkan, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Leman Şenturan, Samsun Kamu Hastaneleri 
Birliğinden Hemşire Arzu Keskin Göksel ve Sam-
sun Halk Sağlığı Müdürlüğünden Hemşire Meral 
Ay “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada 
Hemşirelik” ve “Hedefimiz İnsanların Sağlıklı Bir Ya-
şam Sürmelerini ve Her Yaşta Refahını Sağlamak” 
başlıkları altında katılımcıları bilgilendirdi.
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Samsun Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında im-
zalanan protokol gereği Samsun Maarif Hareketi 
içerisinde İlkadım Millî Eğitim Müdürlüğü ve OMÜ 
iş birliğinde hazırlanan “Tüm Dillerde Size Merhaba” 
projesi, diğer coğrafi bölgelerin tanıtım programla-
rıyla sona erdi.

İlkadım ilçesinde bulunan 23 Nisan İlköğretim 
Ortaokulu’nda düzenlenen Türkî Cumhuriyetleri Ta-
nıtım Programı’nın ardından diğer coğrafi grupların 
tanıtım programları da İlkadım ilçesindeki farklı okul-
larda öğrencilerle buluştu.  

“Tüm Dillerde Sizlere Merhaba Projesi” adıyla dü-
zenlenen Afrika Ülkeleri Tanıtım Programı İlkadım 
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulunda; Asya Ülke-
leri Tanıtım Programı ise İlkadım 30 Ağustos İmam 
Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. 

Yöresel özellikler sergilendi

Proje kapsamında yer alan ortaokullarda, ülkelerinin 
tarihî, sosyo-kültürel, sanatsal ve yöresel özelliklerini 
sergileyen öğrencilere program sonunda; Osman-
gazi İmam Hatip Ortaokulunda İlkadım Kaymakamı 
Turan Atlamaz, eski İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Davut Numanoğlu, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ile Osmangazi 
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recai Oruç tarafın-
dan teşekkür belgesi verildi.

30 Ağustos Ortaokulunda ise öğrenciler teşekkür 
belgelerini; OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Ulus-
lararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. İzzet 
Akça, İlkadım İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hıdır 
Okçu, Adnan Ölmez Ortaokulu Müdürü Münir Ça-
lışıcı ile 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 
Mehmet Elevli’den aldılar.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile OMÜ iş birli-
ğiyle hayata geçirilen “Tüm Dillerde Sizlere Merha-
ba” projesinin son gününde ise Olgunlaşma Ens-
titüsü, Ortadoğu Ülkeleri Tanıtım Programı’na ev 
sahipliği yaparken, Balkan Ülkeleri Tanıtım Programı 
da Ticaret ve Sanayi Ortaokulu’nda düzenlendi. 

“Çok güzel programlara imza atıldı.”

Programın sonunda öğrencilere teşekkür belgeleri-
ni; Olgunlaşma Enstitüsünde İlkadım İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürü İsmail Kirendibi, 50. Yıl Ortaokulu Mü-
dürü İsmet Özdağ, Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Acar; Ticaret ve Sa-
nayi Ortaokulunda ise OMÜ Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, eski İlkadım İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Davut Numanoğlu ve Şube Müdürü Hıdır 
Okçu verdi.

Öğrenci ve katılımcıların büyük bir ilgi ve coşkuyla 
takip ettiği etkinlikler serisi sonunda OMÜ Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı “Öğrenci 
kardeşlerimiz emek verdiler ve çok güzel program-
lara imza atarak ortaokul öğrencilerimizle bir kültür 
köprüsü oluşturdular. Nice böyle güzel ve anlamlı 
programları hayata geçirmek dileğiyle herkese te-
şekkürlerimi sunuyorum.” dedi.  

Tüm Dillerde Merhaba Dedik
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Samsun Zootekni Derneği tarafından “Türkiye’de 
Kırmızı Et Açığının Giderilmesinde Küçükbaş 
Hayvancılığın Rolü” başlıklı bir panel düzenlen-
di. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsu-
bay Ömer Halisdemir Salonu’nda yapılan panele 
OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf De-
mir, Samsun Zootekni Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Ergin Öztürk, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.

“280 milyon nüfusa bile bakacak bir ülkeyiz”

Panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir “Türkiye, bir 
tarım ülkesidir. Eğer bu ülke kalkınacaksa, gele-
ceğine güvenli adımlarla yürüyecekse, bu, tarımı 
ayağa kaldırarak mümkün olacaktır. Tarımın ve 
tarıma dayalı sanayinin olmadığı Türkiye’nin aya-
ğa kalkması mümkün değildir. Ziraat Fakültesi 
Dekanı olarak değil, çifti çocuğu ve ziraat mü-
hendisi olarak açık yüreklilikle söylüyorum; ‘Eğer 
bu ülkede tarım, üvey evlat muamelesi görmez-
se, öz değerine sahip çıkan çiftçilerimiz hak ettiği 
değere kavuşursa, tarım profesyonel yöntemlerle 

yürütülürse, değil şu an ki 80 milyon 
nüfusumuzu 280 milyon nüfusu bile 
bakacak bir ülkeyiz. Tarımı yok say-
mak, son 30 yıldır uygulanan po-
litikalarla doğru bir yere götürmek 
mümkün değildir. Artık bunların de-
ğişmesi lazım.” dedi.

“Dağlarımız ve yaylalarımız boş, 
otlatılmıyor, değerlendirilmiyor”

Samsun Zootekni Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Ergin Öztürk ise konuşma-
sında kırmızı et ihtiyacının küçükbaş 
hayvan üretimiyle çözülebileceğinin 
altını çizdi. Öztürk “Köylerden şehir-
lere göç var. Dolayısıyla şehirde nü-
fus artıyor. Bu nüfus koyun ve keçi 
etinin ne olduğunu pek bilmiyor. 

Bunların damak tadına alışık değil. Bu nedenle 
özellikle kırsal alanda tamamen doğal ortamda 
ne kimyasal gübre ne ilaç hiçbir zararlı maddeyle 
muhatap olmadan dağların en yükseklerinde ot-
layan, temiz çiçeklerle ve yararlı otlarla beslenen 
bu hayvanların etlerinin bir o kadar lezzetli bir o 
kadar da sağlıklı olduğunu biliyoruz. Bu hayvan-
ların çoğaltılmasının son yıllarda bir sorun olarak 
önümüze çıkan, ‘kırmızı et ithalat’ına nispeten bir 
cevap olacağını düşünüyoruz. Çünkü kırmızı et 
zaman zaman ithal ediliyor. Bizim dağlarımız ve 
yaylalarımız boş, otlatılmıyor, değerlendirilmiyor. 
Biz ülkemize bu alanda sahip çıkmak zorundayız. 
O nedenle bu paneli düzenledik.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. 
Panelde Doç Dr. Mustafa Oflaz, Doç. Dr. Hüseyin 
Genççelep, Veteriner Hekim Faruk Şanoğlu, Yrd. 
Doç. Dr. Habip Muruz, Veteriner Hekim Serdar 
Günyel ve Doç. Dr. Ali Vaiz Garipoğlu kendi uz-
manlık alanlarında sunumlar yaptı. 

Türkiye’de Kırmızı Et Açığı
Nasıl Giderilir?
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Gelişmiş Ülkeler Lifli
Bitkilerin Peşinde 

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Kara-
deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde 
düzenlenen “Karadeniz’in Lif Bitkileri: Keten, 
Kenevir, Isırgan” çalıştayı, farklı kesimlerden ka-
tılımcıları Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
bir araya getirdi. 

18 konuşmacı, 100’e yakın davetli ile Ame-
rika Birleşik Devletleri, İtalya, Japonya ve 
Bangladeş’ten iş insanlarının da bulunduğu 
uluslararası nitelikli çalıştay iki gün sürdü. Ça-
lıştayda; Türkiye’de en yoğun göç hareketinin 
yaşandığı Karadeniz Bölgesi’nde keten, kenevir 
ve ısırgan tarımının yaygınlaştırılması ve üretilen 
liflerin yerelde işlenmesi için tesislerin kurulması 
yoluyla istihdam yaratma, kısmen göçün ön-
lenmesi ile bölge tarımına ve sosyo-ekonomik 
yapıya hareketlilik kazandırılması amaçlanıyor. 
Böylelikle de çalıştayla keten, kenevir ve ısırgan 
bitkileriyle herhangi bir şekilde ilgilenen kişi, ku-
rum, kuruluş ve sektörü bir araya getirerek “bir-
likten güç çıkarmak” hedefleniyor.

Çalıştaya eski Samsun Valisi İbrahim Şahin, 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Orta Karade-
niz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mev-
lüt Özen, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, öğretim 
üyeleri, iş insanları, çiftçiler, sektör temsilcileri ve 
öğrenciler katıldı.

“Karadeniz Bölgesi’nde ekolojik bir 
ekonomi oluşturmak istiyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali 
Kemal Ayan “Hem yurt dışındaki konuklarımız 
hem de yurt içindeki tekstil sektörünün ekolo-
jik lif ve tekstil arayışı bizi yeniden heyecanlan-
dırmıştır. İşte biz de üretimin dışında işleme, 
dokuma ve tekstille de ilgili olduğu için ‘eko-
lojik bir ekonomi oluşturabilir miyiz?’, ‘bunun 
Karadeniz’de çok yoğun olan göç sorununa 
çözüm sunması mümkün olabilir mi?’ ve dolayı-
sıyla ‘bir istihdam kaynağı yaratabilir miyiz?’ gibi 
temel motivasyonlarla arayışa girdik. Biz bu ko-
nuda çok umutluyuz.” şeklinde konuştu.
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“Çalıştay önümüze yeni fırsatlar çıkaracak”

OKA olarak bölgedeki sürdürülebilir gelişim ve kal-
kınma adına teknik ve finansman açısından destek 
ve hizmet verdiklerini kaydeden Genel Sekreter 
Mevlüt Özen de “Bu çalıştay aynı zamanda yeni 
çalışmalar için önümüze fırsatlar çıkaracaktır. Türki-
ye tarımda dünyada 7. büyük ülke ancak fiyatlara, 
kullandığımız malzemenin katma değer düzeylerine 
ve ortaya konan ürünlerin çeşitlerine baktığımızda 
dünyanın 7. büyük ülkesi gibi davranmıyoruz. Onun 
için iş alanlarına girmemiz gerekiyor. Mavi ve yeşil 
ekonomi dediğimiz gıda ve su ürünleri endüstrisinde 
yapılması gereken çok iş var.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Biyolojik zenginlik artık bir kriter hâline geldi”  

Anadolu’nun 3 bitki coğrafyasının buluştuğu tek 
coğrafya olduğuna dikkat çeken DOKAP Başka-
nı Ekrem Yüce ise Türkiye’nin genetik özelliği ile var 
olan zenginliklerini ön plana çıkarması gerektiğini 
söyledi. Başkan Yüce, DOKAP olarak bölgedeki tıb-
bi aromatik bitki envanterinin çıkarılması yönündeki 
çalışmalarının devam ettiği bilgisini de katılımcılarla 
paylaştı. Ekrem Yüce, ayrıca 9 ilde gen kaynağı oluş-
turma işleminin tamamlandığı, Bafra’da da OMÜ ile 
iş birliğinde 17 türün gen kaynağını ortaya çıkardık-
larını sözlerine ekledi.

“Türkiye’nin geleceği tarımda”

Daha sonra söz alan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yusuf Demir “Türkiye’nin geleceği tarım ve tarıma 
dayalı sanayidir.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise ça-
lıştayın OMÜ’de yapılmasından ve katılımdan dolayı 
memnuniyetini ifade ederek, çalıştayın neticesinde 
güzel sonuçlar alınacağına dair inancını dile getirdi.

“Gelişmiş ülkeler lifli bitkilerin peşinde”

Açılış konuşmalarının ardından Mayteks Örme Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş.’den Nebahat Kılıç “Tekstil Sek-
törü ve Hedefleri” adlı tematik sunumunda şöyle 
konuştu: “Gelişmiş ülkeler keten, kenevir, ısırgan 
gibi lifli bitkilerin peşinde. Bizler bu çalışmamızla 
bölgede farklı bir kalkınma modeli yaratacağımıza 
inanıyoruz. Karadeniz’i ‘yeşil endüstri bölgesi’ hâline 
getirme hedefimiz var. Bizler hâlâ fason üretim ya-
pan ülke olarak mı kalacağız? Sadece ham madde 
üretmekle hiçbir kazanım elde edilemiyor. Ön hazır-
lık çalışmalarımızı yaptık, artık adım atma zamanı.”

Programın birinci gününde “Karadeniz Bölgesi Lif 
Bitkileri Üretim Olanakları”, “Sektörel Yaklaşım”, “Ya-
tırım Fırsatları”, “Değerlendirme ve Sonuç” olarak 4 
oturum gerçekleşirken; ikinci günde ise Vezirköprü 
ilçesi Aşağı Narlısaray Köyü’nde arazi inceleme ça-
lışmaları yapıldı.
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Mühendislik Fakültesi ve Makina Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi iş birliği ile Mühendislik 
Fakültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Bö-
lümlerinde eğitim–öğretim görmekte olan öğren-
cilere yönelik “Deneyimler Toplantısı” düzenlendi.

Etkinliğe; Samsun Valiliği Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, 
Doç. Dr. Fatih Yapıcı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öz-
bey, Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Arş. Gör. Onur 
Yontar ve çok sayıda bölüm öğrencisi katıldı.

Açılış konuşması yapan Makina Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Kadir Gürkan “MMO Samsun Şube olarak öğ-
renci üyelerimize yönelik deneyimler toplantıları-
nın yanı sıra staj yeri oluşturma, meslek hayatları-
na atılma süreçlerinde, iş süreçlerinde ve çalışma 
hayatlarındaki süreçlerde de mesleki gelişimleri-
ne yönelik destekler sunmaktayız.” dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Elevli ise öğrencilerin eğitiminin yanı sıra teorik 
bilgilerle de donanımlarını arttırmaya çalıştıklarını, 
düzenlenen seminerler aracılığı ile onları iş dün-
yasında karşılaşacakları ortama hazırladıklarını 
söyledi.

Gelecek AR-GE ve İnovasyonda

Deneyimler Toplantısında Durmazlar Holding 
İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Ahmet Ci-
van öğrencilere “Dijital Yaşam ve Endüstri 4.0 
Uygulamaları” ana başlığında; dijital yaşam, di-
jital dönüşüm, gelecekteki yeni meslekler ve bu 

mesleklerin yapacakları işler, geleceğin Ar-Ge ve 
İnovasyon yapısı ve geleceğin fabrikaları hakkın-
da bilgi verdi. 

“Alfa kuşağı geliyor”

Ahmet Civan gelecek neslin Alfa kuşağı olarak 
adlandırıldığını, Alfa kuşağının dijital bir nesil ola-
cağını ve farklı karakteristik değerlere sahip bir 
şekilde toplumda yer alacağını, geleceğin mü-
hendislerinin ve yöneticilerinin bu kuşağı anlama-
ya çalışması ve tanıması gerektiğini de söyledi.

Makine Mühendisleri Öğrencilerle 
Buluşuyor

A
hm

et
 C

iv
an

K
ad

ir 
G

ür
ka

n



Etkinlikler    Akademik
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
M

ay
ıs

-A
ğu

st
os

 2
01

7
S

ay
ı 6

9

58

Multipl Skleroz (MS), beyin ve omurili-
ğin etkilendiği bir merkezi sinir sistemi 
hastalığıdır. Duyularda, dengede, gör-
me yetisinde ve yürümede bozulma-
lara yol açıyor. Genellikle 20–40 yaşları 
arasındaki genç erişkinlerde ortaya 
çıkan hastalığın kadınlarda görülme 
oranı ise daha yüksek. Türkiye’de yak-
laşık 40 bin MS’li var.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği ve 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “Multipl 
Skleroz Hasta Okulu Projesi” kapsa-
mında ve Samsun Büyükşehir Bele-
diyesi ve ilçe belediyelerin desteği ile  
MS hasta kampını düzenledi. Dört yıl-
dır Türkiye’de MS hastaları için kamp 
formatında düzenlenen ilk ve tek has-
ta kampıyla hastaları motive etmek, 
onların hayata katılımlarını sağlamak 
ve MS ile ilgili doğru bilgilendirmek 
amaçlanıyor.  

Mavi Işıklar Rehabilitasyon Merkezinin 
desteğiyle 100’e yakın MS hastasının 
ve yakınlarının katıldığı kampta MS 
hastalarına en güncel bilgiler verildi, 
psikologlar tarafından destek sağlandı 
ve aile terapisi programları uygulan-
dı. Ayrıca program süresince düzenli 
fizyoterapi ve egzersiz programları ile 
birlikte yoga, plates, refleksoloji, aro-
materapi gibi aktivitelere de yer verildi. Kamp sürecinde gün içinde ve akşam saatlerinde müzik, sinema, 
tiyatro gösterisi gibi aktiviteler de yer aldı. Ayrıca hastaların el becerilerini geliştiren aktivitelere, karikatür 
çizimlerine, şiir ve müzik dinletilerine yer verildi. 

Hayata Gülümse MS Kampı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (TÜBİTAK 1601 Gi-
rişimcilik projesi kapsamında, UZEM Turuncu 
Salon’da 40 akademisyenin katılımıyla 10 gün ve 60 
saat süren Akademik Girişimcilik Sertifika Programı, 
yapılan sertifika töreni ile tamamlandı.

Sertifika programının açılış konuşmasını yapan Pro-
je Yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, OMÜ’de 
bu yıl yapılan tüm araştırma, yayın, patent ve giri-
şimcilik çalışmaları ile önümüzdeki yıl üniversitenin, 
Yenilik ve Girişimcilik Endeksi’nde ilk 50 üniversite 
arasına tekrar gireceğine inandığını söyledi.

“OMÜ girişimci bir yapıya dönüştürülüyor”

Etkinlikte söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Kuran ise kendisinin de bir girişimci olduğunu 
vurgulayarak girişimci insanların kendi rahatlarını 
bozduğunu, ancak iş kurduktan ve başarılı sonuçlar 
aldıktan sonra çok büyük mutluluk duyduklarını kay-
detti. Prof. Dr. Kuran, OMÜ’nün artık daha girişimci 
bir yapıya dönüşmesi için gerekli çalışmaların hızlan-
dığını ve akademik girişimcilik çalışmalarını destek-
lemeye yönelik projeler yoluyla finans kaynaklarının 
bulunduğunu sözlerine ekledi.

Proje kapsamında girişimciliğin temelleri, iş model-
lemesi, iş planı hazırlama, proje önerisi hazırlama ve 
uygulamalı proje yönetimi, yenilik yönetimi, akade-
mik girişimcilik,  satış ve pazarlama modülleri; Prof. 
Dr. Alper Güzel, Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. 
Ömer Andaç,  Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Yrd. Doç. 
Dr. Ece Pişkinsüt Şengüler ve TTO (Teknoloji Transfer 
Ofisi) Uzmanı Osman Özkoç tarafından verildi. Ayrı-
ca katılımcıların hepsi kendi iş modellerini, iş planla-
rını hazırladı ve sundu.

Etkinlikte Uluslararası İlişkiler Biriminden Uzman 
Emine Bol, Esra Derle, Nazan Şimşek ve Hiroko 
Kawamorita Kesim ise katılımcılara OMÜ’nün çeşitli 

Avrupa Birliği Erasmus Plus (+) ve gençlik projeleri 
ile Mevlana Programı konusunda bilgi verdi.

Projeler ödüllendirildi

Sertifika programı kapsamında tüm katılımcıların iş 
planı sunumları jüri üyelerince değerlendirildi ve pro-
je pazarında dereceye giren akademisyenlere şiltle-
ri; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör 
Başdanışmanı ve  ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, 
UZEM Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça, tarafından ve-
rildi. Başarılı olan katılımcılara sertifikaları; projede 
aynı zamanda eğitmen olan Proje Yürütücüsü Prof. 
Dr. Kürşat Demiryürek, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 
Direktörü Prof. Dr. Ömer Andaç ve TTO Uzmanı Os-
man Özkoç tarafından takdim edildi.

Proje pazarında dereceye girenler: 

1. Prof. Dr. Güven Önbilgin “ Tüketici Elektroniği İlk Örnek 
(Prototip) Geliştirme Merkezi”  

2. Araş. Gör. Umur Ulaş Harman “Drone ile Tarımsal İlaç-
lama ve Gübreleme”

3. Hilal Ay “Aktino Gübre: Mikrobiyal Gübreleme”

4. Prof. Dr. Ömer Andaç “Sentetik Uyuşturucu Tespit Ci-
hazı”

5. Doç. Dr. Oğuzhan Yavuz “Biotik Kene Kovucu İlacı”

6. Prof. Dr. Sermin Elevli “Harita Analiz Uygulamaları”

7. Prof. Dr. Müberra Andaç “Bakteri Oluşumunu Azaltan 
Kumaş”

8. Hiroko Kawamorita Kesim “OMÜ Entrepreneurship 
Laboratory (E-Lab)”

9. Öğr. Gör. Olgun Köksal “Kutu Menfez Yazılımı”

10. Prof. Dr. Canan Aygün “Bright Vision”

Yenilik ve Girişimcilik Endeksi’nde 
Hedef İlk 50 
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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 Şeker konuşmasında kamu-üni-
versite ve sanayi iş birliğinin önemine vurgu 
yaparak başladı. Şeker, kamu-üniversite ve 
sanayi iş birliği açısından Samsun’un önemli 
bir potansiyele 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 hâlinde 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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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde “Ya-
bancılara Türkçe Öğreticiliği” kursunu 
başarıyla tamamlayan 82 eğitmen 
dünyanın dörtbir yanında yabancılara 
Türkçe dersi verecek.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) 
tarafından açılan “Yabancılara Türk-
çe Öğreticiliği Sertifika Töreni” Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Bir aylık (100 saatlik) 
kursun ardından Türkçe öğreticisi ol-
maya hak kazanan 82 kursiyere ser-
tifikaları, 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 ihtiyacını 
karşılamak amacıyla böyle bir program düzenle-
diklerini vurgulayan OMÜ-Türkçe Müdürü Doç. 
Dr. Yakup Poyraz “Yabancılara Türkçe öğretecek 
eğiticilerin eğitildiği bu programda başarılı olan 
82 kursiyerin heyecanına birlikte ortak olacağız.” 
dedi.

“En fazla misafir öğrenciyi ağırlayan üniversite 
olacağız”

Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciyi bünye-
sinde bulunduran üniversite olma yolunda hızla 

yürüdüklerinin altını çizen Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı da “Misafir öğrenci sa-
yımızı toplam öğrenci sayımıza oranladığımız-
da Türkiye’de ilk 5 içindeyiz. Türkiye ortalaması 
2.80’lerde, biz 4.13’teyiz. Biz en fazla misafir 
öğrenciyi ağırlayan üniversite olacağız. Göreve 
geldiğimizde ilk olarak, misafir öğrenciler için 
yeni bir fiziksel mekân oluşturduk. Daha sonra 
120 yataklı, 2 bloklu ve sadece misafir öğrenci-
lere tahsis edilebilecek bir yurt açtık. 4 yıldızlı otel 
konforunda oldu. Aynı zamanda Eğitim Fakülte-
si yakınında bulunan 180 yataklı yurdu da erkek 
misafir öğrencilere tesis ettik. Türkçe öğretirken 
kendi kültürümüzü ve değerlerimizi de öğretme-
miz 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 Öğretecekler
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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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9. Uluslararası Fındık Kongresi (IX. HAZEL-
NUT International Congress) Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kongrenin açılışına Samsun Valisi Osman Kay-
mak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ordu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Karadeniz 
Fındık ve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlyas Edip Sevinç, OMÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 
Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Nail Kırmacı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü 
Demirsoy, Kongre Başkanı Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Tuncer, 
OMÜ’den ve farklı ülkelerden akademisyenler, bi-
lim insanları, sektör yetkilileri katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ce-
lal Tuncer fındık üzerine düzenlenen bu kongrenin 
dünyada tek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tuncer, 
“40 yıldır düzenlenen ve her 4 yılda bir farklı bir 
ülkede yapılan uluslararası fındık kongresinin 30 
yıl sonra Samsun’da ve Üniversitemizde yapılma-
sından gurur duyuyoruz.” dedi.

“Popülizmin değil bilimin hakim olduğu bir 
toplantıyı idrak ediyoruz”

Kongrenin açılışında söz alan Karadeniz Fındık ve 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas 
Edip Sevinç de “İlk defa fiyat kavgalarının konu-
şulmadığı, popülizmin değil bilimin hâkim olduğu 
bir toplantıyı idrak ediyoruz. Bu noktada hem üni-
versitemize hem de dünyanın dört bir tarafından 
gelen bilim adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu 
kongrenin dünya fındık tüketiminin artırılması-
na da vesile olmasını diliyorum. Biz ihracatçılar 

olarak her şeyden önce fındık tüketiminin tabii ki 
Türkiye orjinli olarak artmasını ön planda tuttu-
ğumuzu söylemek istiyorum.” şeklinde konuştu. 
Sevinç, bu çalışmaların söz konusu hedefi des-
tekleyecek sonuçlara vesile olacağını söyledi.

“OMÜ olarak tarım, sağlık ve havacılık 
dallarında önemli imkanlara sahibiz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Fındığın ana vatanı 
Türkiye’de, Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi 
olan Samsun’da ve yine Türkiye’nin sayılı üniversi-
telerinden biri olan OMÜ’desiniz. Özellikle sağlık, 
tarım ve havacılık alanında önemli imkânlara sa-
hibiz ve bu alanlar içerisinde de kendimize belirli 
bir araştırma politikası oluşturarak yolumuza de-
vam ediyoruz.” sözlerine ekledi.

Bu kongrede güzel çalışmaların sergilendiğini 
kaydeden Rektör Bilgiç, fındığın geleceği adına 
doğru fikirlerin paylaşıldığı bir platform olacağını 
ümit ettiğini söyledi.

“Fındık çok stratejik bir ürün”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise Türkiye’nin 
fındık konusunda dünyada söz sahibi olduğunu 
vurgulayarak “Dünyada fındık üretiminin yüzde 
70’i Türkiye’de üretiliyor. Samsun’da 95 bin kişi 
fındıktan geçimini sağlıyor ve şehrimizde yılda 90 
bin ton fındık üretiliyor. Bu kongrede fındığın üre-
timinden, işlenmesi ve pazarlanmasına kadar ele 
alınması bizi ümitlendiriyor. Fındık çok stratejik bir 
ürün. Fındığın katma değerini artırarak üreticiye 
daha fazla yansıması bizim için çok önemli.” dedi.

Dört gün süren kongrede yapılan 149 adet su-
numun 60’ı sözlü, 94 tanesi ise poster sunumu 
şeklinde gerçekleştirildi.

Fındık Kongresi 30 Yıl Sonra
Samsun’da
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-
30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenle-
nen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na 
bir gün kala, oyunlarda mücadele edecek milli spor-
cularla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Milli sporculara 
başarılar dileyen Bakan Çağatay Kılıç “Sizin bir ek-
siğiniz yok, fazlanız var. Önemli olan göğsünüzde 
taşıdığınız ay yıldızı en iyi şekilde temsil etmek ve 
ülkenizin geleceği için sizin de elinizi taşın altına koy-
manızdır. Benim gözümde hepiniz madalyalı birer 
kardeşimizsiniz.” dedi. 

Tanışma toplantısına Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bil-
giç ve Samsun protokolü katıldı.

“Önemli olan madalya sayısı değil, sizleri bir 
araya getirmek” 

Bakan Çağatay Kılıç, 23. Yaz İşitme Engelliler Olim-
piyat Oyunları’nda madalya sayısının önem taşıma-
dığını belirterek “Ümit ediyorum ki 23. İşitme Engelli-
ler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi en iyi şekilde 
temsil edeceksiniz ve daha önce toplamda 35 olan 
madalya sayımızı inşallah geçeceksiniz. Rakam ile 
ilgili kendinizi zora sokmayın. Önemli olan en iyi mü-
cadeleyi vermeniz. Bu spor organizasyonlarının en 
önemli amacı sizleri bir araya getirmek. Diğer ülke-
lerden gelen 3 bin 200 sporcu ve onların heyetleri, 
delegasyonları ile 5 bini aşkın yabancı misafirimiz 
olacak. Buradaki amaç, hepsiyle tanışmanız, kay-
naşmanız ve hayatınızın ileriki yıllarında dostluklar 
kurmanız.” diye konuştu. 

Konuşmanın ardından Bakan Kılıç ve protokol üye-
leri sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşitme Engelli Milli Sporcularla 
Buluşma   
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bi-
rimi, yabancı uyruklu öğrenciler ve çeşitli ülkelerden 
Samsun’a gelen mülteciler için kurduğu “Çokkültür-
lülük ve El Sanatları Atölyesi”ni, Türkçe Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde düzenlenen törenle açtı.

Birimin bünyesinde yer alan 5 ofisin ortak çalışmala-
rıyla kurulan atölyenin açılışına; Atakum Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, Avrupa Gönüllü 
Hizmeti Ofisi Sorumlusu Nazan Şimşek, Mülteciler 
ve Sığınmacılar Derneği Bahariye Temsilcisi Kaan 
Aydıngül, Atakum Halk Eğitim Merkezi el sanatları 

öğretmeni Emine Görür, yabancı uyruklu öğrenciler 
ve mülteci kadınlar katıldı.

Birlikte yaşadığımız mültecilerle OMÜ öğrencileri, 
personeli ve Samsun halkını kaynaştırmayı amaç-
layan atölye çalışması, çokkültürlülüğün güzelliğini 
halka anlatarak, başka kültürlerle bir arada yaşama-
ya halkı alıştırmayı hedefliyor. 

Atölye çalışmasında ortaya çıkan ürünleri Samsun 
Ticaret ve Kültür Merkezi satışa sunacak ve elde 
edilen gelir mülteci çocukların eğitimine katkı sağ-
layacak.  

Çokkültürlülük ve El Sanatları 
Atölyesi Açıldı

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel 
Yetenek Sınavları yapıldı.

Bu sene 666 kişinin başvurduğu sınav-
larda, parkurda yarışıp dereceye giren 
sporculardan 315 kişi okula kayıt yaptırdı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Salonu’nda yapılan özel yetenek sınav-
larında öğrenciler, Beden Eğitimi Öğret-
menliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği 
branşı için mücadele etti. 

Sınavlar ayrıca OMÜ’nün web sitesinden 
canlı olarak da yayınlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi için Yarıştılar
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Engelsiz OMÜ Günleri” 
kapsamında üniversitede öğrenim gören engelli öğ-
rencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öğrenci Yaşam Merkezi’ndeki kahvaltıya; Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Meh-
met Kuran, fakülte dekanları, OMÜ Engelli Birimi 
personeli ve gönüllü öğrencileri katıldı.

“Engelleri kaldırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz”

Engelli öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu 
memnuniyet ve mutluluğu dile getiren Rektör Bilgiç, 
gerek öğrencilerle gerekse de akademik ve idari 
personelle olan buluşmaların OMÜ’nün aidiyet kül-
türünün gelişimine hizmet edeceğini vurguladı. 

Üniversiteyi zihindeki engelleri kaldırarak daha ya-
şanabilir, insana yakışır bir konuma getirmek iste-
diklerine dikkat çeken Rektör Bilgiç “Engelli arka-
daşlarımızın özellikle erişebilirlik noktasındaki bütün 
engellerini kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
takdir edersiniz ki bütün bunları bir anda, çok kısa 
zaman içerisinde gerçekleştirmemiz mümkün gö-
rünmüyor. Ama bütün her şeye rağmen zamanı da 
verimli kullanarak OMÜ’yü tam bir engelsiz üniversi-
te hâline getireceğiz. Engelli kardeşlerimizin eğitim 

ve yaşam kalitesini arttırmak için projeler üretmeye 
gayret ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerimizin hiç-
bir engelle karşılaşmaksızın bütün ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecekleri günleri birlikte göreceğiz inşallah.” 
diye konuştu.

“OMÜ performansıyla daha çok engelli 
öğrenciyi kendine çekiyor”

Engelli öğrenciler adına söz alan yüksek lisans öğ-
rencisi ve Engelli Öğrenci Birimi personeli Ahmet 
Tayfur Arslan da, OMÜ’nün engelli öğrenciler için 
ürettiği projelerle ulusal bazda Türkiye’nin köklü üni-
versiteleri arasına girdiğini ve OMÜ’nün bu çalış-
maları ve performansıyla her geçen gün daha çok 
engelli öğrenciyi kendisine çektiğini söyledi. 

Ahmet Tayfur Arslan, OMÜ’de eğitim gören ve diğer 
üniversitelerden gelecek misafir bedensel engelli 
öğrenciler için özel tertibatlı araca ihtiyaçları olduğu-
nu belirterek, bu yöndeki taleplerini Rektör Bilgiç’e 
iletti. Arslan, engelli öğrenciler adına kampüste ihti-
yaç duyulan fiziki ve sosyal iyileştirmelerle ilgili öneri 
ve dileklerini de paylaştı.

Engelli öğrenciler buluşmasında Samsun Engelliler 
Federasyonundan işaret dili tercümanı Murat Tekin 
de hazır bulundu.

“OMÜ’yü Tam Bir Engelsiz
Üniversite Hâline Getireceğiz”
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“Engelsiz OMÜ Günleri” kapsamında Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akade-
misyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, OMÜ 
Merkez Kütüphanesi’nde yürütülen görme engelliler 
için kitap okuma çalışmaları katılımcılarla paylaşıl-
dı. Etkinlik kapsamında ayrıca Toplumsal ve Haklar 
Araştırmalar Derneği Başkan Vekili Süleyman Ak-
bulut tarafından “Sen de var mısın?” başlıklı engelli 
kavramının masaya yatırıldığı bir konferans da ger-
çekleştirildi. 

Görme engelliler için kitap okuma projesi

OMÜ Merkez Kütüphanesi’nde görme engelliler 
için yürütülen “Sesimiz olur musunuz?” adlı kitap 
okuma projesini katılımcılara anlatan Uzman Doktor 
Şirin Çetin “Bu projede görme engelli öğrencilerin 
gereksinim duydukları kitapların seslendirilmesini 
amaçladık. Bu projede gönüllü öğrenciler boş za-
manlarında görme engellilerin talep ettikleri kitapları 

seslendirerek veya kitap taraması yaparak görme 
engelli arkadaşlarının eğitimine katkı sağlamaktadır-
lar.” dedi.

“OMÜ engelli dostu üniversite seçildi”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise ko-
nuşmasında projede gönüllülük esasıyla çalışan 
tüm öğrencilere teşekkür etti. Kuran “2016 yılında 
üniversitemiz engelli dostu üniversite seçilmiştir. 
Üniversitemizde bazı olumlu değişiklikler yapılma-
sına rağmen yapılmasını istediğimiz pek çok deği-
şiklik daha var. Diğer bir önemli konu da Türkiye’deki 
engelli sayısıyla eğitim hizmeti alan engelli öğrenci 
sayısı arasında önemli bir uyumsuzluğun olmasıdır. 
Bu da katedilecek daha çok yolun olduğunu göste-
rir.” dedi.

Kuran’ın konuşmasının ardından projede yer alan 
öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Gönüllü öğ-
renciler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Görme Engellilere Ses Oldular

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi-
nin 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde organize ettiği “Engelsiz 
OMÜ Günleri” çeşitli etkinliklere sahne oldu. OMÜ 
Yaşam Merkezi’nde başlayan etkinlikler olumsuz 
hava koşullarına rağmen aksamadan devam etti. 
Engelli öğrenciler ile Down Sendromlu Çocuklar ve 
Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğinden öğrenciler 
OMÜ Engelli Öğrenciler Birimi önünde toplanarak 
eşit ve erişilebilir bir yaşam için çağrıda bulunarak 
gökyüzüne balonlar bıraktı. 

 “Sen de var mısın?” temasıyla başlayan ve iki gün 
süren etkinlikler çerçevesinde OMÜ Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde  “Sesimiz olur musunuz?”,  
“Sen de var mısın?” konu başlıklarıyla konferanslar 
düzenlendi. Engelsiz OMÜ Günleri, “Biz de müzikle 
seninleyiz” adını taşıyan konserle son buldu.

Sen de Var mısın?
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TÜRKÇE’de  eğitimlerine başladı. Gelen konukları 
karşılayan OMÜ-TÜRKÇE idareci ve öğretmenleri, 
öğrencilere Samsun’un tarihî ve turistik bölgelerini 
gezdirdi.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nde eğitim alan öğrenciler, ders saatleri dışın-
da kalan zamanlarda düzenlenen farklı etkinlerle 
hem gönüllerince eğlendiler hem de Samsun’u ve 

Karadeniz Bölgesi’ni yakından tanıma fırsatı buldu-
lar. OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz 
konuyla ilgili “Olimpiyat meşalesinin yakıldığı şehir 
olan Samsun, uluslararası öğrencilere çok güzel 
imkânlar sunmaktadır. Türk insanını ve Türk kültürü-
nü yakından tanıyan öğrencilerimiz ülkelerine Türkiye 
sevdalısı gönül elçileri olarak döneceklerdir.” şeklin-
de konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Yunus Emre Ensti-
tüsü iş birliğiyle düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kap-
samında 40 kişilik grup OMÜ-TÜRKÇE’de  eğitim 
almak üzere geldi.

Yunus Emre Enstitüsü, her yıl dünyanın 5 kıtasında 
on binlerce insanı Türkçe ile tanıştırıyor. Enstitü ara-
cılığıyla Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, Türkçe 

Yaz Okulu programı kapsamında Türkiye’ye gelerek 
öğrendikleri Türk dilini Anadolu’nun kültürü ile har-
manlıyor. Programın kapanışı, Cumhurbaşkanlığı 
Beştepe Külliyesi’nde yapıldı. 

Farklı ülkelerden gelerek Türk kültürünü yerinde 
tanıma fırsatı yakalayan Yunus Emre Enstitüsü öğ-
rencilerinden 40 kişilik grup Temmuz ayında OMÜ-

Türkçe Öğrenen Uluslararası 
Öğrenciler OMÜ’de 
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57 ülkeden 700 gönül elçisi Türkiye’de

Türk dilini ve kültürünü gerçekleştirdiği eğitim ve kül-
türel faaliyetlerle dünyanın dört bir köşesine başa-
rıyla taşıyan Yunus Emre Enstitüsü her yıl on binlerce 
insana Türkçe öğretiyor. Yunus Emre Enstitüsünün 
yurt dışındaki Türkçe kurslarını başarıyla tamamla-
yan kursiyerler ile yurt dışındaki üniversitelerin Türko-
loji bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler “Türkçe 
Yaz Okulu” programı kapsamında Türkiye’ye geldiler. 
57 ülkeden 700 öğrenci ve kursiyer  bir ay süresince 
Türkçe derslerinin yanı sıra birçok tarihî, coğrafi ve 
kültürel mekânı gezdi; ebru, çömlek, yemek, bağ-
lama ve halk oyunları gibi kültürel kurslara katıldılar.

Yunus Emre Enstitüsünün bu yıl 8’incisini gerçek-
leştireceği Türkçe Yaz Okulu programı, Türkiye’nin 
22 farklı şehrinde düzenlendi. 23 üniversitenin ev 
sahipliği yaptığı programın kapanışı ise Cumhur-
başkanlığınca himaye edilecek. Programı başarıyla 

tamamlayan öğrenciler, Yunus Emre’nin dili ile dün-
yaya barış mesajı verecek.

Kültür elçileri sosyal medyada Türkiye’yi 
anlatıyor

Türkçe Yaz Okulu katılımcıları; Türk kültürü, sanatı, 
tarihi ve dili hakkında sahip oldukları deneyimlerini 
paylaşmak ve Türkiye’nin doğal, tarihî, kültürel gü-
zelliklerinin tanıtımını yapmak için sosyal medyada 
da birbirleriyle yarışıyorlar. Öğrencilerin gözünden 
Türkiye’nin konu edildiği yarışma; metin, fotoğraf 
ve video eser kategorilerinde yapılıyor. Mısır’dan 
Avusturya’ya, Cezayir’den Kosova’ya pek çok ül-
keden katılımcılar, kendi gözlemlerini sosyal medya 
hesapları üzerinden #RotamTürkiye etiketiyle pay-
laşıyor. Gördüklerini ve hissettiklerini RotamTürkiye 
etiketiyle paylaşan öğrencileri de çeşitli hediyeler 
bekliyor.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’nde (OMÜ-TÜRKÇE) 
Türkçe öğrenen yaklaşık 200 uluslararası öğrenci if-
tarda buluştu. 4 kıta ve 55 farklı ülkeden Türkiye’ye 
gelerek burada lisans ya da lisansüstü eğitim gö-
recek olan öğrenciler; farklı dil, din ve ırkın önemli 
olmadığını ve rahatlıkla aynı masa etrafında buluşa-
bildiklerini göstermiş oldular.

OMTEL Otel’de gerçekleştirilen iftar programına öğ-
rencilerin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz, merkez yönetim kurulu üyeleri ile 
merkezde çalışan akademik ve idari personel de 
katıldı. 

Tasavvuf musikisinden güzel örneklerin verildiği 
programda uluslararası öğrencilerin Kur’an-ı Kerim 
tilaveti büyük beğeni aldı.

Uluslararası Öğrenciler İftarda 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın 
ve Toplum Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OKTAM) ve Gümüş Aka-
demi iş birliğiyle 25 – 26 Mayıs 2017 
tarihinde Merzifon’da bulunan Silver-
line Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 
200 kadın işçiye yönelik “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Semineri” 
düzenlendi.

Toplumsal cinsiyete ilişkin ulusal 
ve uluslararası çalışmaları bulunan 
OKTAM ve sosyal sorumluluk pro-
jeleriyle Karadeniz Bölgesi’nde başı 
çeken kuruluşlardan biri olan Gümüş 
Grup’un Karnaval İletişim aracılığıyla 
düzenlediği eğitim ikişer oturumdan 
üç ayrı grup hâlinde verildi. 

Seminerde OKTAM’ı temsilen Mer-
kez Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın 
Avcı, Prof. Dr. Özen Kulakaç, Doç. Dr. 
Hatice Kumcağız, Yrd. Doç. Dr. Bir-
sen Altay ve Arş. Gör. Senem Gürkan 
eğitici olarak yer aldı.

OKTAM’dan Toplumsal Cinsiyet 
Farkındalığı Eğitimi



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

M
ay

ıs
-A

ğu
st

os
 2

01
7

S
ay

ı 6
9

71

Vezirköprü MYO’dan Çocuklar İçin 
Örnek Proje

OMÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencileri seçmeli ders 
kapsamında Şerefeddin Sabuncuoğlu Tıp ve Cerra-
hi Tarihi Müzesi’ni gezdi.

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd .Doç. Dr. Rah-
man Yavuz başkanlığında müzeyi gezen öğrenciler 
15. yüzyıl Osmanlı döneminin ünlü hekimi Şerefed-
din Sabuncuoğlu’nun yapmış olduğu deneysel tıp 
çalışmalarını, cerrahi tedavi tekniklerini, hazırlamış 
olduğu ilaç ve formülleri Sabuncuoğlu’nun hekimlik 
yapmış olduğu ortamda görmüş oldular.

Yrd. Doç. Dr. Yavuz gezi ile ilgili “Tıp tarihi öğreti-
minde müze gezileri önemli katkılar sağlamaktadır. 
Eserleri, deneysel çalışmaları, etik ve mesleki de-
ğerlere verdiği önemle kendinden sonraki kuşakla-
ra örnek olabilecek bir hekimi, yaşadığı ve çalışmış 
olduğu ortamda ziyaret etmek bizleri memnun etti. 
Bu gibi eğitimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 
katkılarından dolayı OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ayhan Dağdemir’e, Rektörümüz Prof.Dr. Sait 
Bilgiç’e teşekkürlerimizi iletmek isterim.” dedi.

Vezirköprü Meslek  Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 
Bölümü 2. sınıf öğrencileri, “Çocuk Hakları ve Ço-
cukları Koruma” dersi kapsamında hazırladıkları 
projeleri, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 4 
gün boyunca sergiledi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde ziyarete 
açılan sergiyi; İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, 
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. 
Kemalettin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Arslan, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim görevlisi 
Osman Senai Doğan ve Vezirköprü Kaymakamlığı 
İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Ebru Cangi gezdi. Sergi 
sonrası gösterilen sunum ise sergiyi hazırlayan öğ-
rencilerle beraber izlendi. Kaymakam Yunus Emre 
Altıner, bütün projeleri tek tek inceleyerek öğrenci-
lerle görüş alışverişinde bulundu.

Tıp Öğrencileri Cerrahi Tarihi Müzesi’nde
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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından fi-
nanse edilip Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve 
Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce (OK-
TAM) yürütülen ve Canik Gençlik Derneği ile Roman 
Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen “Toplum-
da Daha Fazla Roman Varoluşu Çalıştayı”nın açılış ve 
tanıtım toplantısı geniş bir katılımla Samsun Anemon 
Hotel’de düzenlendi.

Katılımcı çeşitliliği ile göze çarpan çalıştaya; Başba-
kanlık Başdanışmanı Necdet Subaşı ile Başbakanlık 
Danışmanı Metin Özçeri, Canik Belediye Başkanı Os-

man Genç, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Ali Cengiz, OKTAM Müdürü İlknur Aydın Avcı, OMÜ 
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kı-
zılkaya, akademisyenler ile yerel sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri katıldı.

Çalıştay ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ca-
nik Kent Konseyi, Avrupa Roman Hakları Merkezi, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet Mü-
dürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü, 
İl Müftülüğü ile Almanya, Avusturya, Hırvatistan ve 
Macaristan’tan konuklarla da dikkat çekti.

“Samsun’da Romanların profilini ortaya 
çıkardık”

Programın açılış konuşmalarında ilk olarak söz alan 
OKTAM Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Öğr. 
Gör. Filiz Çavuşoğlu öncelikle tanımlayıcı düzeyde 
Roman profil çalışması ile Samsun’da yaşayan Ro-
man vatandaşlarının durumunun ortaya çıkarıldığını 
söyledi.

Roman Çalıştayı Farkındalık Yaratıyor 
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Filiz Çavuşoğlu, OKTAM tarafından yapılan araştırma 
ve toplantılar sonucunda mevcut projeler için çok iyi 
bir veri tabanı oluştuğuna dikkat çekerek istihdam ve 
kalifiye eleman olamama gibi sorunların projede ele 
alınan önemli noktalar olduğunu belirtti. 

“Soğukkanlı analizlere ihtiyacımız var”

Ardından konuşan Başbakanlık Başdanışmanı Nec-
det Subaşı da bu çalışmaların Türkiye’nin her bölge-
sinde gerçekleştirilmesini umut ettiklerini vurguladı. 
Subaşı, Roman sorununun içinde kültür, tarih, ön 
yargı, dışlanmışlık ve ötekileştirme olduğunu söyledi. 
Başdanışman Subaşı “Roman meselesini konuşur-
ken soğukkanlı analizlere ihtiyacımız var. Bu sorun-
ların, Roman vatandaşlarda olması gereken öz gü-
ven ile devletin sahip olduğu vicdan ve merhametle 
aşılabileceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Çok anlamlı projeler”

Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
şükranlarını sunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz ise bilim insanlarının böyle projelerde 
yer almasının önemine değinerek “Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi olarak böyle çalışmalarda yer almak se-
vindirici.” ifadelerini kullandı.

“Her renk bizi güçlü kılacaktır”

Samsun’da en çok Roman vatandaşın yaşadığı yerin 
Canik ilçesi olduğunu hatırlatan  Belediye Başkanı 
Osman Genç ise konuşmasında, söz konusu mese-
leye sadece mekânsal bir planlama olarak bakma-
mak gerektiğini ifade ederek meselenin sosyolojik 
boyutuna dikkat çekti. Belediye Başkanı Genç Ro-
manların kendi kültürlerini, gelenek ve göreneklerini 
geliştirebilecekleri bir şehirleşmenin mümkün olması 
hâlinde mutlu olacaklarına işaret etti. 

“Romanlara yönelik ön yargılar onları pek çok 
alandan mahrum bıraktı”

Romanların, Anadolu insanında bulunan bütün özel-
liklere sahip olduğunu söyleyen Başbakanlık Danış-
manı Metin Özçelik da konuşmasında şu sözlere yer 
verdi: “Romanlara atfedilen peşin hükümler nede-
niyle onlar eğitim, siyaset gibi daha pek çok alandan 
mahrum kaldılar, onların sorunlarına hiçbir zaman de-
ğinmedik. Oysaki bizim ülkemizin insanlarıydılar. Ro-
manlara yönelik ön yargılar konusunda üniversitelere 
çok görev düşüyor. Bu projede emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bizler artık hayal kuramıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Şube Müdürü Metin Özbaskıcı “Roman Toplum-
larda Damgalanma” adlı konferansla Romanların 
Samsun’a gelişi, bu sürecin nasıl gerçekleştiğini ve 
toplumda Romanlara dair olumsuz yaftalama ve 
beslenen ön yargıların etkilerini katılımcılarla paylaştı. 
Özbaskıcı sözlerini “Türkiye Cumhuriyetini seviyoruz. 
Bunun için bizlere destek olmanızı ve bizim yanımız-
da durmanızı istiyoruz.” diyerek bitirdi.

Konuşmalar sonrasında müzisyen Roman vatandaş-
ların farklı enstrümanlarla hünerlerini sergilediği mü-
zik dinletisi katılımcılar tarafından ilgi ve hayranlıkla 
izlendi.
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Bu yıl ikincisi düzenlenen İletişim Fakültesi Genç 
İletşimciler (İFGİ) Ödül Töreni, hayırsever Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu anısına gerçekleştirildi. İletişim 
Fakültesi Uygulama Gazetesi Genç İfade ve gaze-
tenin internet sitesi olan gencifade.omu.edu.tr ad-
resinde yayımlanan haber ve fotoğrafların yanı sıra 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Sinema ve Televiz-
yon Bölümü öğrencilerinin çalışmalarının da değer-
lendirildiği İFGİ ödülleri İletişim Fakültesi Konferans 
Salonu’nda yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu. 
Ödül alan öğrencilere, plaket ve teşekkür belgesi 
verildi. Ödül töreni öncesinde ise öğrenci ve akade-
misyenlerin fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi-
nin açılışı yapıldı. 

Törene, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, 
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, 
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Rek-
tör  Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Ali Fuad Baş-
gil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H.Tahsin Keçe-
ligil, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, Ziraat Fakültesi De-
kanı  Yusuf Demir, Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun 
yeğeni Hakkı Polatoğlu ile İletişim Fakültesi öğretim 

elemanları ve öğrencilerinin yanında çok sayıda da-
vetli katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Böyle 
etkinlikler öğrencileri başarıya giden yolda motive 
eder. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.” şeklinde 
konuştu.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ah-
met Oktan ise “Yeni bir fakülte olmamıza rağmen 
günden güne etkinliklerimiz artıyor. Bu ve bunun 
gibi etkinliklerle öğrencilerimiz daha aktif hâle geli-
yor.” dedi.

Genç İletişimciler Ödüllerini Aldı

Törene katılan Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun yeğeni Hakkı Polatoğlu, Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.
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Öğrencilerin 14 kategoride yarıştığı İFGİ ödüllerinde kazanan isimler ise şöyle:  

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Özel Ödülü: 
Işıl Kaptan ve Ozan Yazar

Kültür- Sanat Haber Kategorisi Birincilik Ödülü: 
Enes Köse- Yaşayan Şiir: Garip Akımı

Kültür- Sanat Haber Kategorisi Övgüye Değer 
Ödülü: 
Ogün Dürümlü - Wattpad’in Genç Yazarlarından Biri: 
Beyzanur Yılmaz

Araştırma – Özel Haber Kategorisi Birincilik 
Ödülü: 
Emine Yüce- Törenin Karşısında Dimdik Bir Kadın

Araştırma – Özel Haber Kategorisi Övgüye 
Değer Ödülü: 
Cengiz Ortataş- Çad’da Doğdu Çorumlu Oldu: Amir 
Zakaria

Sağlık – Spor Haber Kategorisi Birincilik Ödülü: 
Tugay Aşçı- Tourette: Biz de Sizden Biriyiz

Sağlık – Spor Haber Kategorisi Övgüye Değer: 
Tutku Beyza Bay- Türkiye’de Yeni Bir Akım: Balon Fut-
bolu

Rutin Haber Kategorisi Birincilik Ödülü:
Işıl Kaptan- Kampüste 8 Mart Etkinlikleri

Röportaj – Söyleşi Kategorisi Birincilik Ödülü: 
Açelya Kaynar- Rafadan Tayfa’nın Hayri’sinden

Röportaj – Söyleşi Kategorisi Övgüye Değer: 
Gizem Öngün-Bilgiç: “Hakkınız Olanı Peşinde Koş-
madan Elde Edeceksiniz”

Haber Fotoğrafı Kategorisi Birincilik Ödülü:
Emre Pank- Karadeniz’de Ferah Bir Rüzgar başlıklı 
haber fotoğrafı

Haber Fotoğrafı Kategorisi Övgüye Değer: 
Ozan Yazar- Engellilere Engel Olamayalım başlıklı ha-
ber fotoğrafı

Estetik Fotoğraf Kategorisi Birincilik Ödülü: 
Ozan Yazar

Estetik Fotoğraf Kategorisi Övgüye Değer 
Ödülleri: 
Işıl Kaptan ve Sedat Elbasan

Televizyon Haberciliği Kategorisi Birincilik 
Ödülü:
Halit Güleryüz- Hackerler Çarşamba’ya Kamp Kurdu

En İyi Radyo Programı Kategorisi Birincilik 
Ödülleri: 
Arda Ersel ve Yiğit Ayberk Çakır

En İyi Radyo Programı Kategorisi Övgüye 
Değer Ödülü: 
Tarkan Kaleli

En İyi Radyo Spikeri Kategorisi Birincilik Ödülü: 
Emine Yüce

En İyi Radyo Spikeri Kategorisi Övgüye Değer 
Ödülü: 
Tarkan Kaleli

Kamu Spotu Kategorisi Birincilik Ödülleri: 
Merve Doğan, Neslihan Yayla, Ömer Seyfi Şenol

Kamu Spotu Kategorisi Övgüye Değer Ödülleri: 
Fatih Özsoy, Leyla Nalbant

Kurumsal İletişim Kategorisi Birincilik Ödülleri: 
Sena Şahin – Muhammet Bayrakçı – Sibel Bay – 
Çağla Karaismailoğlu – Ebru Cankurt – Elif Gündüz

Kurumsal İletişim Kategorisi Övgüye Değer 
ödülleri: 
Erdem Pişkin – Yeşim Koloğlu – Neslihan Yayla – Mer-
ve Doğan 

Oyun içi Reklamcılık Kategorisi Birincilik Ödülü: 
Abdullah Koç 

Oyun içi Reklamcılık Kategorisi Övgüye Değer 
Ödülü:
Emre Gelen

Reklam Fotoğrafı ve Tasarımı Kategorisi 
Birincilik Ödülü: 
Yeşim Koloğlu
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Broşür Tasarım Yarışmasında Ödüller 
Sahiplerini Buldu

Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu ta-
rafından üç farklı kategoride düzenlenen broşür ta-
sarım yarışmasında dereceye giren katılımcılar için 
ödül töreni düzenlendi.

Törene; Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Zennube Albayrak, OMÜ Kadın ve 
Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Hatice Kumcağız, OMÜ İletişim 
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan, 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali 
Tomak, Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birim Sorumlu-
su Hicran Karadoğan Kınık ve Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Begüm Özel 
katıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül törenin-
de konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, ödüle layık 
görülen katılımcıları tebrik etti.  Yüksel, “Samsun Ka-
dın Dostu Kentler Projesi kapsamında, özellikle sivil 
toplum kuruluşlarımızın desteğiyle birçok önemli 
çalışmaya imza atılıyor. Sizlerin motivasyonu ve is-
teğiyle bizler Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon 

Kurulu olarak çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle 
gençlerin katıldığı bu tür organizasyonlar bizi daha 
çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada, Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliği Broşürü Birincilik Ödülü ile kadına yönelik 
şiddet konulu Kadın Farkındalık Broşürü Birincilik 
Ödülü’nü İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğ-
rencisi Gizem Uyanık, kadına yönelik şiddet konulu 
Erkek Farkındalık Broşürü Birincilik Ödülü ile kadı-
na yönelik şiddet konulu Kadın Farkındalık Övgü-
ye Değer Ödülü’nü Samsun Meslek Yüksekokulu 
Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Esra Serap Balcı, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Broşürü Övgüye Değer 
Ödülü’nü İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü öğrencisi Dilara Ofluoğlu aldı.

Dereceye giren broşürler, Samsun Büyükşehir Be-
lediyesince basılarak Kurul tarafından 2017 yılında 
farklı ilçelerde kadın ve erkeklere yönelik farkındalık 
eğitimlerinde kullanılacak.
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Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün 
geleneksel yıl sonu etkinliği Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Yıl sonu etkinliğine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Dursun Ali Akbulut, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Rıfat Günday, öğretim elemanları 
ve öğrenciler, OMÜ Vakfı Koleji öğretmen ve öğren-
cileri, Samsun Doğa Koleji öğretmen ve öğrencileri 
ile çok sayıda davetli katıldı. 

“Survivor Yaz Okulu”

Etkinlikte ilk olarak Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 
öğrencileri tarafından hazırlanan materyal sergisinin 

açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğin devamında, Yaban-
cı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan Shakespeare 
klasiği “Kral Lear” ile Fransız Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan “Survivor Yaz 
Okulu” oyunu sahnelendi. Yine Fransız Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan dans 
gösterisi ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğren-
cileri tarafından hazırlanan taklit gösterisi de beğe-
niyle izlendi. 

Etkinlik Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Ana-
bilim Dalı öğrencilerinin hazırlamış olduğu farklı dil-
lerde müzik performansıyla son buldu.

Yabancı Dillerden Shakespeare 
Uyarlaması

OMÜ Gençlik Topluluğu, düzenlediği “2. İle-
tişim ve Gelişim Zirvesi” etkinliğinde başarılı 
kariyerleriyle tanınan konuklarını öğrencilerle 
buluşturdu.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda  
yapılan,  misafir konuşmacı olarak Kütahya 
Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gü-
ral Sürmeli, TRT Spikeri Seval Çöpür ve Show 
TV Hafta Sonu Haber Bülteni Spikeri Pınar 
Erbaş’ın yer aldığı etkinlik öğrencilerden yo-
ğun ilgi gördü.

Kariyer ve kişisel hayat tecrübelerini esprili bir 
dille öğrencilerle paylaşan Sema Güral Sür-
meli, Seval Çöpür ve Pınar Erbaş, öğrencilerden ge-
len soruları da büyük bir içtenlikle cevapladı.

Etkinliğin sonunda misafir konuşmacılara fidan ser-
tifikaları, öğrencilere ise katılım sertifikaları verildi.

Etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Doç. 
Dr. Zeki Karaca, Gençlik Topluluğu Akademik Danış-
manı Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan, Gençlik Topluluğu 
Başkanı Erhan Atasayar, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

Ünlü İş Kadınları Öğrencilerle 
Buluştu
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Güzel Sanatlar Fakültesi ile Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümünün ilk mezuniyet sergisi Fakülte Galerisi’nde 
sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına öğretim 
üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yeni mezun genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı 
sergiye; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Metin Eker, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Ali Tomak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Demir, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bekir Batı, Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Ta-
sarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin, Tıp 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Pekşen, aka-
demisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. 

“Öğrencilerimiz potansiyellerini ortaya 
koydular”

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker 
2012’de kurulan Fakültenin 5 yıllık bir geçmişe sahip 
olduğunu ve bu yıl toplamda 40 mezun verdiklerini 
söyledi. Fakülteden mezun olan öğrencilerin profili-
ne değinen Dekan Eker, sözlerinin devamında şun-
ları dile getirdi: “Öğrencilerimiz, özel yetenek sınavı 
ile gelsin ya da gelmesin sergiledikleri ürünlerle ken-
dilerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmışlardır. 
Bundan ötürü bizler de fakülte olarak amaçlarımıza 

ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu yıl ilk mezunlarımızı 
veriyoruz. İlk olmak ayrıcalıklı bir noktadır, zira bu 
ayrıcalığı tadanlar hem söz konusu eğitim sürecinde 
kendilerine çok şey katacak olan zorluğu yaşarlar 
hem de ilk olmanın güzelliğini ve kendine has özel-
liğini üzerlerinde taşırlar. O nedenle her bir öğrenci-
mize teşekkürlerimi sunuyorum, yolları açık olsun.”

Konuşmalar sonrasında bu yıl mezun olacak öğren-
cilerin sosyal, toplumsal ve çevresel duyarlılık gibi 
farklı temaları bünyesinde taşıyan 100’ün üzerinde 
eserinin boy gösterdiği sergi sanatseverlerin beğe-
nisine sunuldu. Sergide ayrıca mezun öğrenciler, ta-
sarladıkları ürünlerin detaylarıyla estetik anlayışlarını 
ve izledikleri yöntemleri katılımcılarla paylaştı.

GSF’nin İlk Mezuniyet Sergisi
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Hazırlık Öğrencileri
Uluslararası Kültür Gününde

Eğitim Fakültesi İngilizce, Fransızca, Almanca Öğ-
retmenliği hazırlık sınıfları ile isteğe bağlı hazırlık sı-
nıfları ve diğer fakültelerin zorunlu hazırlık sınıflarına 
devam eden öğrencilere; kültürel farkındalık kazan-
dırmak,  uluslararası öğrencilere kendi kültürlerini 
tanıtma fırsatı sunmak ve öğrencilerin yabancı dil 
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla OMÜ Ya-
bancı Diller Yüksekokulunda geleneksel “Intercultu-
ral Day” (Uluslararası Kültür Günü) etkinliği düzen-
lendi.

Bu sene ikincisi düzenlenen “Intercultural Day” et-
kinliğinde yaklaşık 150 hazırlık öğrencisi, gruplar ha-
linde çalışarak 20 farklı ülkeyi tanıtan stantlar hazır-

ladı. Bu stantlarda Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, 
Madagaskar, Türkmenistan, Irak, İran, Uygur Türkle-
ri, Japonya, Çin, Kore, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Meksika, Avustralya, İrlanda, İngiltere, Rusya, Çek 
Cumhuriyeti’ne  ait yemekler, kostümler, objeler ve 
posterler sergilenerek öğrenciler tarafından İngilizce 
olarak tanıtıldı. Ayrıca, stantları ziyaret eden öğrenci-
lere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Coşkulu ve neşeli bir ortamda gerçekleşen etkinlik, 
Piri Reis Mesleki Anadolu Lisesinden 30 öğrencinin 
de katılımıyla renklendi. 

Etkinlik, öğrencilerin dansları ve hep birlikte söyle-
dikleri şarkılarla sona erdi.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü ve 
Konservatuvar Piyano Anasanat Dalı öğre-
tim üyesi Prof. Olga Hasanoğlu piyano re-
sitali verdi.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser 
Salonu’nda gerçekleşen resitalde Hasa-
noğlu, “D. Scarlatti-Sonatas K.380, K.547, 
C:SANT-SAENS-Piyano Konçerto No:2, 
1.Bölüm,  F. Chopin-Scherzo No: 3, K. Kara-
yev-” Heykel”, Füg, F. Say- “Kara Toprak” ve 
A. Saygun’un eserlerini icra etti.

Hasanoğlu, akademisyen ve öğrencilerden 
oluşan dinleyiciler tarafından ayakta alkış-
landı.

Olga Hasanoğlu’dan Piyano Resitali
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Fransız Sanatçının Hediyesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ortaklığı ve 7 ülke-
nin katılımıyla gerçekleşen “Girişimciler için TRIZ” 
eğitim projesi sebebiyle ülkemizde bulunan Fransız 
kaligrafi sanatçısı Jimy Asu, Uluslararası Öğrenci 
Binası’na muhteşem bir kaligrafik eser bıraktı.

Çalışma kapsamında kaligrafi sanatçısı Asu’nun, 
proje eğitmenlerinden Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’e 
OMÜ’de bir duvar üzerinde çalışma yapma isteğini 
belirtmesi üzerine uygun bir yer arandı ve bunun için 
uluslararası öğrencilerin de yoğun olmasından ötü-
rü Uluslararası Öğrenci Binası seçilerek çalışmalara 
başlandı.

3 gün süren çalışmada önce, fon siyaha boyanarak 
üzerine kılavuz çizgiler çekildi. Ardından kaligrafik 
çalışma, gece mavisi renginde kalından inceye fır-
çalarla gerçekleştirildi. Son olarak sanatçı Asu, çok 
ince fırçalarla kaligrafik şekillerin kenarlarını parlak 
renklerle belirginleştirdi.

Sanatsal proje fikirlerini destekleyen ve teşvik eden 
başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere tüm 
üniversite yönetimine teşekkür eden Prof. Dr. Kürşat 
Demiryürek “Bu tür örnek sanatsal girişimcilik pro-
jelerinin geliştirilmesiyle kampüsümüzdeki binaların 
ileride daha da güzel bir görünüme kavuşacağına 
inanıyorum.” dedi.
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Mezunlar Konseri Büyüledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Sanat Müziği 
Topluluğu’na 35 yıldır gönül vermiş olan mezun öğ-
rencilerin 35. Yıl Mezunlar Konseri, Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Mezunlar konserine; Rektör Yardımcısı Prof. Meh-
met Kuran, dekanlar, öğretim üyeleri ile öğrenciler 
ve davetliler katıldı. 

Farkı kuşaklardan Türk sanat müziğine gönül veren 
OMÜ’lüler Şef Dr. Halis Korur’un usta yönetiminde, 
ünlü ve unutulmaz Türk sanat müziği besteci ve icra-
cılarının kalplere taht kuran eserleriyle müzikseverle-
re keyifli ve nostaljik bir akşam yaşattı.

Yüreğe ve ruha dokunan şarkılar

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın da koro-
ya katılıp eşlik ettiği konser izleyicilerden büyük alkış 
aldı. Prof. Dr. Kuran konser sonunda “Samsun her 
zaman müziğe, sanata değer ve gönül vermiş bir 
kentimizdir ve tabii bizler için de çok değerlidir. Türk 
sanat müziği bütün müzik alanları gibi ayrı bir ren-
gin, ayrı bir zevkin ifadesi olarak bu anlamlı gecede 
bizlerle buluştu. Yüreğimize ve ruhumuza dokunan 
bu şarkılarla bir taraftan hüzünlendik diğer yandan 
keyifli anlar yaşadık.” diyerek emek verip bu güzel 
konsere imza atan mezunlara ve onlara yalnız bırak-
mayan sanat müziği severlere şükranlarını sundu.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalının 
geleneksel yıl sonu konseri OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Çok sayıda izleyicinin katıldığı konserde 
Türk Halk Çalgıları Topluluğu koro, solist-
ler ve orkestrasıyla muhteşem bir per-
formans göstererek izleyicilerden büyük 
alkış aldı. 

Türk halk çalgılarından oluşan grubun 
etkileyici performansı ile başlayan kon-
serde sırasıyla koro, solistler ve orkestra 
birbirinden güzel ve seçkin eserlere yer 
verdi. 

Orkestrayı yöneten Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Yakup Alper Varış, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 
öğrenci ve öğretim elemanları olarak yaklaşık 1 yıllık titiz 
ve özverili çalışmalarının ürünlerini sergilediklerini belir-
terek, izleyicilere teşekkür edip son yıllarda öğretim ele-
manı ve öğrencilerin bilimsel ve sanatsal çalışmalarında-
ki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

Konserin sonunda sürpriz evlilik teklifi

Konserin sonunda Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü öğrencisi Şahin Bozer güzel bir sürprize 
imza atarak, orkestrada çalan viyolist Yasemin Kır’a 
tüm seyircilerin önünde evlilik teklifinde bulunarak 
aldığı yüzüğü taktı. Duygusal anların yaşanmasına 
sebep olan sürpriz evlilik teklifi izleyicilerden büyük 
alkış aldı.

Müzik Öğretmenlerinden Muhteşem 
Yıl Sonu Konseri
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İktisat ve Siyaset Bilimi Topluluğu ve Samsun Sana-
yici ve İş Adamları Derneği’nin (SAMSİAD) beraber 
düzenlediği “Sektörler Zirvesi” yapıldı. İş adamları 
ve öğrencileri aynı masada buluşturan toplantıda 
öğrenciler iş adamlarına soru sorma ve onlardan-
bilgi alma şansı yakaladı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinlik sayesinde Samsunlu iş adamla-
rı ve öğrenciler aynı platformda buluştu. Etkinliğe 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, İkti-
sat ve Siyaset Bilimi Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. 
Cüneyt Mumcu, Topluluk Başkan Yardımcısı Özgür 
Öztürk, Uğurlu Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Bahri Uğurlu, Ulusoy Un Yönetim Kurulu 
Başkanı Eren Günhan Ulusoy, çok sayıda iş adamı, 
akademisyen ve öğrenci katıldı.

“İş birliğini çok önemsiyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Cü-
neyt Mumcu; “Biz üniversite, sanayi ve kent iş birli-
ğini çok önemsiyoruz. Üniversitemizdeki sosyal bir 
topluluk olarak sektörlerle, kurumlarla ve toplumla 
iş birliği yapmak zorunluluğunu hissettik.” dedi.

“Birlikte yürüyenler başarı kazanır”

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 
(ORKASİFED)Yönetim Kurulu ve Uğurlu Ev Aletleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu ise üni-
versite ile iş dünyasının birlikte yürüdüğü yerlerin 
başarı kazandığını ifade etti. 

Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği (SAM-
SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yalgın da 
konuşmasında, “Üniversitemizle Samsun’un üre-
ten ve ticaretini sağlayan iş dünyasını buluşturmak 

adına ilk adımını attığımız sektörler zirvesinin üni-
versite ve şehrimiz arasında köprü kurma vazifesi 
göreceğine inanıyoruz.” dedi.

“Üniversite ve iş adamlarını bir araya 
getiriyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise 
“Bu oldukça önemli bir toplantı.Üniversite yöneti-
mimiz üniversite-sanayi iş birliği adına yeni açılımlar 
yapma çabası içerisinde. Örneğin Teknoloji Transfer 
Ofisimizi tamamen profesyonel ekiplerle çalışarak 
üniversite hocaları ile iş adamlarını bir araya geti-
recek bir sisteme taşıdık. Bu oldukça önemli bir 
adım.” diye konuştu.

“Hedef belirleyip hareket edin”

Açılış konuşmalarının ardından Ulusoy Un Yönetim 
Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, aile şirketleri-
nin kuruluş hikâyesini öğrencilerle paylaştı. İnterak-
tif bir şekilde sunum yapan Ulusoy, pek çok kez 40 
yaş altı en başarılı yöneticiler listesinde yer almasını 
sağlayan çalışma prensiplerinden ve iş tutkusun-
dan bahsetti.

İş Adamı ve Öğrenciler Aynı Masada
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OMÜ Tarih Topluluğu “Tarih 
Bölümü Öğrencileri Tarih Eği-
timini Tartışıyor” adlı bir çalış-
tay düzenledi. 3. sınıftan ikişer 
temsilci öğrencinin genel tarih 
eğitiminin nasıl olması gerek-
tiğiyle ilgili sunumlar yaptığı 
çalıştayın moderatörlüğünü 
Tarih Topluluk Başkanı Zeke-
riya Şentürk yaptı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını 
topluluğun akademik danış-
manı Prof. Dr. Kaya Tuncer 
Çağlayan yaparken ilk kez 
düzenlenmesi sebebiyle bu 
çalıştayın başka topluluklara örnek olması temenni-
sinde bulundu. 

“Öğrencilerdeki eleştirel tarih anlayışı 
geliştirilmeli”

Çalıştayda ilk sunumu yapan Fatih Özdemir, tarih 
öğrencilerinin felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, 
müzik, tiyatro gibi farklı disiplinlerden yararlandığı 
ölçüde gelişeceklerini söyledi. 

İkinci sınıftan itibaren alınan seçmeli derslerle birlikte 
dil derslerinin de alınması gerektiğini belirten konuş-
macı Ebru Duysak da “fikir atölyesi” adı verilen ve 
belirli sürede öğrencilerin belirli konuları müzakere 
ettiği bir toplantı oluşturulmasının öğrencilerin ken-

dilerini geliştirmesi açısından iyi olacağını dile getir-
di.

Son konuşmacı-öğrenci Edanur Kabatepe ise ez-
berci tarih anlayışını ortadan kaldırmak adına tarih 
felsefesi gibi dersleri seçmeli olmaktan çıkarıp daha 
erken yıllara yaymak suretiyle öğrencilerdeki eleşti-
rel tarih anlayışını ilk baştan geliştirmeye başlamak 
gerektiğini ifade etti.  

Çalıştayda Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedim 
İpek öğrencilerin sunumlarını cevaplamak mahiye-
tinde kısa bir konuşma yaptı. Tarih Bölümü öğretim 
üyesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Rıza Karagöz de kısa bir konuşmayla konu 
ile ilgili fikirlerini katılımcılarla paylaştı.

Tarih Öğrencileri Tarih Eğitimini 
Tartıştı

Resim-İş Mezuniyet Sergisi Açtı
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Resim—İş Öğretmen-
liği Anabilim Dalı 35. Mezunlar 
Sergisi’ni bölümün öğretim ele-
manları ile birlikte açtı. 

Karma sergide 2017 mezunla-
rı ve hocalarının resim, heykel, 
baskı resim, grafik tasarım ve 
seramik örneklerinden oluşan 
çalışmaları yer aldı. Serginin 
açılışında 35. mezunlar için özel 
olarak yaptırılmış bir pasta da 
kesildi. 

Sergiye; Eğitim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, 
Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Koyuncu, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. 
Çağatay İnam Karahan, akademisyenler, öğrenciler ve kalabalık bir sanat izleyicisi katıldı.
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Ondokuz Mayıs Üniverisitesi Uluslararası İlişkiler Bi-
rimi, Gençlik ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Ofisi (AGH) 
ile EVS Samsun Gönüllülerinin "Değişim Gençler-
le Mümkün" sloganı ile başlattığı, Avrupa Gençlik 
Haftası kapsamında düzenlenen Erasmus+ Gençlik 
Programları'nın tanıtım etkinlikleri oldukça ilgi çekti.  

1 ile 14 Mayıs tarihlerini kapsayan etkinlik programı, 
2 ile 5 Mayıs tarihlerinde çok uluslu gençlerin Ulus-
lararası İlişkiler Birimine ve Gençlik Ofisine davet 
edilerek haftanın kutlanmasına yönelik aktivitelerin 
yapılması ve Samsunlu gençlerin Erasmus+ Gençlik 

Programları hakkında bilgilendirilme-
siyle başladı.

Uluslararası öğrencilerle dostluk 
ve dayanışma zinciri 

6-7 Mayıs tarihlerinde ise Uluslara-
rası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) ve Samsun Uluslararası Öğ-
renci Derneğinin Samsun Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlediği "10. Ulus-
lararası Öğrenci Buluşması" etkin-
liklerine de katılan OMÜ Uluslararası 
İlişkiler Birimi, tanıtım etkinliklerine 60 
ülkenin standının bulunduğu alanda 
devam etti. Uluslararası öğrencilerle 

‘dostluk ve dayanışma’ zinciri oluşturulan etkinlik-
lere, Samsun halkının ve Samsunlu gençlerin ilgisi 
oldukça yoğun oldu. 

12 Mayıs tarihine kadar OMÜ Kampüsü'nde ve 
Samsun'un çeşitli bölgelerinde, Erasmus+ Gençlik 
Fırsatları ve Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında bro-
şür ve kitapçıkların dağıtılması şeklinde devam eden 
etkinlikler, üniversite öğrencilerinin yanı sıra bölge 
gençlerine de daha yaygın ve etkili biçimde ulaşma 
imkânı verdi. 

Avrupa Gençlik Haftası Etkinlikleri 
Yoğun İlgi Çekti

Engelliler Haftası nedeniyle, Samsun 
Altınkum Özel Eğitim Uygulama Mer-
kezi ve OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri 
"Fidandan Ağaca" projesi kapsamında 
fidan dikti.

OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve 
OMÜ Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. 
Halil Kütük’ün katılımıyla Altınkum Özel 
Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, 
OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri ve öğret-
menleriyle birlikte OMÜ Tahsin Tuncalı 
Parkı’nda fidan diktiler.

Mutluluklarının yüzlerine yansıdığı OMÜ 
Vakfı Koleji ile Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi öğrencilerinin beraber düzen-
ledikleri etkinlik toplu hatıra fotoğrafı 
çekimi ile son buldu.

Çocuklar Fidanlara Can Verdi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra İşletme Fakültesi 
binasına kavuşuyor. 

Geçen yıl kurulan ve altyapısı hızla devam eden 
Bafra İşletme Fakültesi, binasına kavuşuyor. Fakül-
te binasının yapımıyla ilgili protokol Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektörlüğü ile Bafralı hayırsever Arslan 
ailesi arasında imzalandı. 

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza 
törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Bafra Belediye 
Başkanı Zihni Şahin, bağışçılar Akif Arslan, ablası 
Ayten Arslan, eniştesi Saffet Arslan, kardeşleri Mine 
ve Fuat Arslan ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Göksel Başar ve proje mühen-
disi Mustafa Numan Kama katıldı.

Bafra’daki yükseköğretim faaliye-
ti açısından önemli bir adım olan 
gelişme Kuyumcu Akif Arslan’ın 
babası Selahattin Arslan’ın okul 
yaptırma vasiyeti ile başladı. Mer-
hum Selahattin Arslan’ın evlatları 
Akif Arslan, Ayten Arslan ve enişte-
leri eczacı Saffet Arslan bu anlamlı 
vasiyete öncülük etmek üzere Baf-
ra Belediye Başkanı Zihni Şahin ile 
birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir 
araya geldi. 

"Eğitime bu katkı ebediyen 
devam edecek"

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bugün 
hayırlı bir imza atacağız. Bafra İş-
letme Fakültemizin binasını Bafra 

eşrafından Akif Arslan Bey, annesi 
adına yapmayı düşündüler ve bizimle 
görüştüler. Proje üzerinde hep birlikte 
çalıştık. Bu projemiz yaklaşık olarak 1 
yıl içerisinde bitirilmesi düşünülen bir 
projedir. Biz kendilerine canıgönülden 
teşekkür ediyoruz. Üniversitemize ve 
dolayısıyla eğitime yapılan bu katkı 
ebediyen devam edecek, hayır vesi-
lesi olacaktır. Sağ olsunlar, Allah razı 
olsun." diye konuştu. 

Duygu dolu anların yaşandığı protokol 
imza töreninde konuşan bağışçı Akif 
Arslan da "Ben kendi ailem adına şunu 
söylüyorum; Allahım bize bunu nasip 
ettiği için sonsuz şükürler olsun, inşal-
lah devamı gelir, inşallah bu güzellikler-
le devam ederiz. Hayırlı uğurlu olsun 
inşallah." ifadelerini kullandı. 

"Bafra için çok önemli bir gelişme"

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise "Baframız 
için çok önemli bir gelişme yaşıyoruz. Öncelikle 
bu tarihî gelişme ve şahsıma duydukları güven için 
Akif Arslan Bey, Ayten Arslan Hanımefendi ve Ec-
zacı Saffet Arslan Beye çok teşekkür ediyorum. Bir 
okul yaptırmak istiyorlardı. Biz de Bafra için İşletme 
Fakültesi binasının çok önemli olduğunu söyledik. 
Bunu memnuniyetle kabul ettiler. Ailemize bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.  Bizler her zaman ailenin 
yanındayız." şeklinde konuştu.

Arslan Ailesi Bafra'ya Fakülte Binası 
Yaptıracak

Konuşmaların ardından OMÜ Bafra işletme Fakültesi 
inşaatının yapılması için hazırlanan protokole imzalar atıldı. 

Bağışçı aile yakınlarının duygulu anlar yaşadığı protokol imza 
töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
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Saf Bal Üretiminde Rekor

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Arı-
cılık Birimine ait 250 koloni arının  ürettiği ballar, iyi 
tarım uygulamalarının yapıldığı Sivas’ın Kangal ilçe-
sinin 1900 rakımlı Mühür Kulak Köyünden toplana-
rak satışa sunuldu.

"Üretilen bal tümüyle saf çiçek balıdır"

Üretilen bal ve yapılan uygulamalarla ilgili bilgi veren 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Güler, "Birimimiz, 10 yıllık süreçte hastalıklara 
dayanıklı Kafkas arısını ıslah etmiş ve son iki yılda 
da Karadeniz arısı ile ilgili ıslah çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu yıl arılarımız, araştırma ve üretim 

amaçlı 1900 rakımdaki Mühür Kulak Köyü'nde 
yaz sezonunu geçirerek yaklaşık 3 tonun 
üzerinde saf çiçek balı üretti. Ayrıca arılara 
takviye hiçbir beslenme yapılmadı. Bölge kekik 
ve çörek otu gibi çeşitli çiçekler bakımından 
oldukça zengin." dedi.

"Arıcılıkta Merkezimiz dünyada referans 
konumunda"

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi'nin dünyada bilinen merkezlerden 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Güler, 
"Arıcılıkta merkezimiz dünyada çok önemli bir 
referans konumunda. Birimimiz Türkiye'de ırk 
ıslahı ve yapay tohumlama konusunda çok iyi 
bir yerde. Ben de bilimsel açıdan öğrencilerimi 
en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Irk 
ıslahı ve tohumlamayı yapabilen insan sayısı 
Türkiye’de çok az."

"Ballar birinci sınıf ve organik üretim 
kalitesinde"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir 
ise yaptığı açıklamada, "Fakülte olarak temel 

amacımız bölgeye hizmet eden, halkı ve çiftçi ile 
bütünleşebilen bir eğitim anlayışını benimsemektir. 
Bu amaçla eğitim kalitemizi yükseltmenin yanında 
araştırma ve uygulama kalitemizi yükselterek, hem 
çiftçimizin yanında hem de tüketicimizin hizmetinde 
olmayı hedefledik. Arıcılıkta yaptığımız uygulama ile 
ürettiğimiz ballar birinci sınıf ve organik üretim kali-
tesinde. Bu balın içerisinde hiçbir katkı maddesi ve 
takviye gıda maddesi yoktur. Yetiştirilme ortamı, iyi 
tarım uygulaması alanı içerisinde. Sınırlı miktarda 
balı üreterek halkımızın tüketimine sunmaktan son 
derece mutluyuz." sözlerine yer verdi.
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OMÜ’nün Gönüllü Elçileri  TRT Haber’de

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde okuyan uluslararası 
öğrencilerin Türkiye sevdaları, Türkçe anlatımlarıyla 29 
Temmuz Cumartesi günü saat TRT Haber’de  yayınla-
nan gönüllü elçiler programında ekrana geldi. 

Türkçemizi, kültürümüzü ülkemizde yaşayan ulusla-
rarası üniversite öğrencilerinin gözünden Türkiye’yi 
anlatan "Gönüllü Elçiler" programı, Arnavutluk’tan 
ülkemize gelerek Samsun’da İlahiyat Fakültesinde 
öğrenim gören Rovena Prroni’nin bir gününü kayda 
aldı. Program kapsamında ayrıca Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ile de söyleşi yaptı.  

Program ekibi Uluslararası İlişkiler, OMÜ-Türkçe, Ro-
vani Prroni’nin okulu İlahiyat Fakültesi başta olmak 
üzere çeşitli mekanlarda çekimler yaptı.

Ayrıca programda Samsun'un çeşitli bölgelerinde 
Rovani ve arkadaşlarının sa dâhil olduğu görüntiler 
alındı.

OMÜ bünyesinde öğrenim gören uluslararası üni-
versite öğrencileriyle OMÜ-Türkçe dersliklerinde ko-
nuşan ekip onların Türkçe öğrenme çabalarını beyaz 
ekrana taşıdı.  

Program için ikinci defa OMÜ'yü ziyaret eden prog-
ram ekibi bu kez farklı ülkelerden gençlerle çekim 
gerçekleştirdi. ABD, Ukrayna, Almanya, İtalya gibi 
ülke vatandaşı gençler  Türkiye, Samsun ve OMÜ'yü 
anlattı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise 
OMÜ'nün uluslararası öğrenci konusundakşi başarı-
sını, Üniversitesnin yabancı öğrencilere sağladığı ola-
nakları dile getirdi.
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OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM); Yabancı Diller 
Yüksekokulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğin-
de düzenlediği "Uluslararası İşaret Dili Seminerleri"nin 
sertifika törenini gerçekleştirdi.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cen-
giz, UZEM Müdür Yardımcısı İzzet Akça, OMÜ Yaban-
cı Diller Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nalan Kızıltan ve 
kursiyerler katıldı.

18 saatlik eğitimin sonunda 20 kursiyer sertifikaları al-
maya hak kazandı. Törende, semineri veren eğitimci-
lere teşekkür belgeleri de takdim edildi. Törende kısa 
bir konuşma yapan eğitimci Hasan Dikyuva, işitme 

engelli kültürünü bilmenin önemine vurgu yaptı ve 
engelli insanların topluma karışması gerekliliğinden 
bahsetti. Dikyuva ayrıca işaret dilinin gerçek bir dil 
olarak tanınmasının kaçınılmazlığının altını çizdi.

Uluslararası İşaret Dili Eğitimi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, TÜ-
BİTAK insansız hava araçları yarışmasından ödül ile 
döndü.

TÜBİTAK'ın bu yıl ikincisini düzenlediği "Uluslararası 
İnsansız Hava Araçları Yarışması"na, OMÜ Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühen-
disliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç .Dr. Gökhan 
Ahmet’in danışmanlığında katılan Kelebek Etkisi Ta-
kımı, MERKÜT-1 isimli, sabit kanatlı dikey iniş ve kal-
kış yapabilen (VTOL) uçakları ile En iyi Özgün Tasarım 
Ödülü'ne layık görüldü. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'nin (TUSAŞ/TAI) 
Kahramankazan Yerleşkesi'nde yapılan yarışmaya 
bu yıl Almanya, Endonezya, İsrail, Bangladeş, Hin-

distan, Katar, Kıbrıs, Polonya ve Romanya'dan  226 
takım katıldı. 

Yarışma, yangın veya kaza gibi acil durumlarda in-
sanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik İnsan-
sız Hava Araçlarının (İHA) geliştirilebileceğini ortaya 
koymak amacıyla düzenlendi. Ayrıca iHA'ların, oto-
nom uçuş, görüntü-işleme kabiliyetleri ve  uygun sı-
rayla yük bırakma yetenekleri de test edildi.

Üç yıl önce öğrenci kabul etmeye başlayan OMÜ 
Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünde eğitim gören  
çoğunluğu birinci sınıftaki öğrencilerden oluşan  Ke-
lebek Etkisi Takımı, katılımcı ve yetkililerden oldukça 
ilgi gördü. Alınan ödül, OMÜ öğrencilerinin havacılık 
alanında da iddialı olduklarını ortaya koymuş oldu. 

TÜBİTAK'tan Havacılık Ödülü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün düzenledi-
ği ve iftar yemeğinde yaklaşık 2000 akademik ve idari 
personel bir araya geldi.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde verilen iftar yemeğine; eski 
Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı 
Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Vedat Ya-
vuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağa-
oğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte dekan-
ları, MYO müdürleri, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin 
Oğul, akademik ve idari personel ile basın mensupları 
katıldı.

Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve iftar manevi-
yatını birlikte yaşamak amacıyla Rektörlük düzenlenen 
iftar programında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, OMÜ’nün çok büyük bir aile olduğunu ve 
Ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirilen bu prog-
ramın personelin birlik-beraberlik ruhunu daha da güç-
lendireceğine inandıklarını söyledi. 

İftar programı kapsamında bu yıl Ondokuz Mayıs Üni-
versitesine emanet edilen ve Ramazan ayı boyunca 
Samsun merkezden ilçelere kadar çeşitli camilerde 
halkla buluşturulan 57. Alay Sancağı da sergilendi ve 
büyük ilgi gördü.

Rektör Bilgiç, iftar yemeğinde emeği geçen aşçı ve eki-
bine teşekkür ederek onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

OMÜ Ailesi İftarda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türk Kızılayı Samsun 
Şube Başkanlığı ile "Hedef 25" isimli projeye imza ata-
rak kan bağışına destek oldu. Protokolü Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı 
Dr. Habib Demirel imzaladı. İmza törenine, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. 
Habib Demirel, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve OMÜ Senatosu üyele-
riyle üniversite çalışanları katıldı.

"En önemli çözüm ortağımız OMÜ"

Törende konuşan Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, bölgede en önemli çözüm 
ortaklarının Ondokuz Mayıs Üniversitesi olduğunu 
kaydetti. Dr. Yıldırım, her 4 saniyede bir ünite kana ih-
tiyaç duyulan bir ortamda üniversitenin ve üniversite 
öğrencilerinin hayata kan vermek adına katkısının son 
derece önemli bir potansiyel olduğunu söyledi. 

"Herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz"

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de kan bağışının önemine 
değinerek "Üniversite olarak böyle hayırlı bir çalışma 
içerisinde bulunmayı hem vazife sayıyoruz hem de bu 
çalışmadan dolayı çok mutlu oluyoruz. Üniversitemiz 
genç nüfusun yoğunluklu olduğu bir kurum ve burada 
bu farkındalığın yaygınlaştırılmasının hakikaten yararı 

olacaktır. Herkesi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet 
ediyoruz. Sizlere de emekleriniz için teşekkür ederiz, 
hayırlı olsun." dedi. 

Etkinliğin sonunda Rektörlük fuaye alanında oluştu-
rulan kan bağışlama noktasında bağışçılar kan verdi. 
Başlayan kampanya ile ilk kanı Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı vererek tüm çalışanları kan 
vermeye davet etti.

OMÜ Kan Verdi



OMÜ’den
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
M

ay
ıs

-A
ğu

st
os

 2
01

7
S

ay
ı 6

9

90

Mimarlık Fakültesinde, "Disiplinlerarası Perspektif-
ten İç Mimarlık ve Ürün Tasarımı" konulu seminer ve 
söyleşi gerçekleştirildi. 

Genç ve yetenekli tasarımcılar Selen Baskan Col-
lange ve Benjamin Collange tarafından OMÜ 
Sahnesi'nde yapılan etkinliğe, Mimarlık Fakültesi ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencileri 
yoğun ilgi gösterdi.

Farklı kültür, kimlik, yetenek ve geçmişlere erişerek 
daha geniş uygulama alanları yaratmak için  bir ya-
tırım alanı olarak 2012'de kurulan Selben Studio'da 
(İstanbul) yaptıkları tasarımlardan örnekler sunan 

Selen ve Benjamin Collange, tasarımlarında en 
önemli etkenin kullanıcıya hitap eden bir ‘hikaye’ 
kurgulamak olduğunu belirttiler. Selen ve Benjamin 
Collange, iç mimarlıktan ürün tasarımı ve grafik ta-
sarıma kadar farklı ölçeklerde, kendilerinin ve diğer 
uluslararası tasarımcıların gerçekleştirdikleri proje-
lerde, çevreyi koruma bilincini önemsediklerini vur-
guladı.

Seminerin sonunda katılımcılardan gelen soruları 
yanıtlayan tasarımcılar, Mimarlık Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Derya Oktay’ın elinden Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi fidan sertifikasını ve Fakülte teşekkür 
belgesini aldı.

Genç Tasarımcılar Mimarlık 
Fakültesinde

Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin mimarlık fakülte-
leri ve mimarlık bölümü içeren fakültelerinin dekanla-
rından oluşan Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi 
(MİDEKON) Toplantısı, Gebze Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, süresi dolan MİDEKON Yönetim Kuru-
lunun yenilenmesi için seçim yapıldı. Seçimde On-

dokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Derya Oktay, toplam 92 dekan arasından 
seçilerek yeniden yönetim kurulu üyesi oldu. 

Yenilenen yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Gebze 
Teknik, Okan, Anadolu ve Uludağ Üniversitelerinden 
seçildi.

Dekan Oktay, yeniden MİDEKON 
Yönetim Kurulunda
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi’nce (OMÜSEM) "Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği" eğitimi gerçekleştirildi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören 
öğrencilerin temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

bilgilenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 
eğitim; Prof. Dr. Yıldız Pekşen, Öğr. Gör. Musa 
Şahin, Öğr. Gör. Cihan Yaylacı ve Öğr. Gör. Mehmet 
Ali Zengin tarafından verildi. 16 saat süren eğitim 
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi, 
personelin mesleki bilgi birikimini arttırmaya yöne-
lik düzenlediği hizmet içi eğitimlere bir yenisini daha 
ekledi. "Kamu İhale Kanunu" konulu eğitim progra-
mı, ilgili personelin geniş katılımıyla Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Per-
sonel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cengiz Çelik, 
"Amacımız üniversite bünyesinde, 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde uygu-
lanacak usul ve esasları ile son güncellemeleri de 
ele alarak siz değerli personelimizi daha nitelikli ve 
yetkin bir noktaya taşımaktır." dedi.

"En kaliteli ürün en uygun fiyata alınmalı"

Programın ikinci oturumuna katılan Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı ise konuşmasında; 
düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin üniversi-
tede, devlet adına yapılan işlerin çalışanlar tarafın-
dan daha sağlıklı yürütülmesi için yapıldığını ifade 
etti.

Bütçeyi verimli kullanmanın ve ihtiyaç olan bir malın 
en kalitelisinin alınmasının önemine de değinen Ge-
nel Sekreter Kabadayı, kaliteden ödün verildiğinde 
bu durumun ileride daha büyük mali kayıplara yol 
açabileceğini bir örnekle açıkladı. Kabadayı, en kali-
teli ürünü en uygun fiyata almak için çaba sarf edil-
mesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının ardından Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, eğitmen ihale uzmanı Musta-
fa Mutlu'ya teşekkür belgesi, personele ise katılım 
belgesi takdim etti.

Kamu İhale Kanunu Hizmet İçi Eğitim 
Programı Tamamlandı 
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Personeller Arası Mini Halı Saha Futbol Turnuvasın-
da çekişmeli final maçının ardından Spor Bilimleri 
Fakltesi takımı şampiyon oldu.

Eleme usulü oynanan futbol maçlarının sonunda fi-
nale Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ve İletişim 
Fakültesi personel futbol takımları kalmıştı.

Spor  Bilimleri Fakültesinin halı sahasında oynanan 
maça izleyici olarak Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ge-
nel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar 
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Emirzeoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Niyazi Usta, personeller ve öğrenciler katıldı.

İlginin büyük olduğu final maçının ilk yarısını İletişim 
Fakültesi 1-0 skorla önde bitirdi. İkinci yarıda ise, 
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi önce beraberli-
ğisağladı, ardından kupayı getiren golü atarak maçı 
2-1 kazandı. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç kupa töreninde, turnu-
vanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşek-
kür ederek, "Bu tür organizasyonlar personelimizin 

işlerine motive olmasında çok önemli. Sizlere de 
müsabakalara katıldığınız için teşekkür ediyorum."  
şeklinde konuştu.

Birinci olan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 
ikinci olan İletişim Fakültesi ve üçüncü olan Hukuk 
Müşavirliği personel futbol takımlarına kupa ve ma-
dalyalarını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç verdi. 

Şampiyon Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesi
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Öğrencilerin Şampiyonu Kupasını Aldı
9. Geleneksel Öğrenci Konseyi Futbol Turnuvası'nın 
final maçı Diriliş ile Şantiye 04 takımlarının mücade-
lesi ile son buldu. İki hafta devam eden turnuvanın 
birincisi Şantiye 04, ikincisi Diriliş, üçüncüsü Coğraf-
ya +4 takımı oldu.

Birinci takıma kupa ve madalyalarını İlkadım Kay-
makamı Turan Atlamaz verirken ikinci takımın ödü-
lünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz 
ile Atakum Belediyesi Kültür ve Spor Müdürü Kadir 
Yalnız, üçüncü takımın ödülünü ise Atakum Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Demirkıran 
takdim etti.

Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, "Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi yönetimi, Atakum Belediyesi, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve 
emek vermiş olan tüm arkadaşlarına teşekkür ede-
rek. Böyle güzel organizasyonlarda OMÜ öğrencileri 
olarak birlikteliğimizin daim olmasını temenni ediyo-
rum." dedi.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Emirzeoğlu, dekanlık makamında gerçekleşen 
devir teslim töreni ile görevini Spor Yöneticiliği Bölüm 
Başkanı  Prof. Dr. M. Yalçın Taşmektepligil'e devretti. 

Devir teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu ve akademisyenler katıldı.

"Yöneticilerin sorumluğu çok büyük"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yaklaşık 
bir yıldır dekanlık görevini yerine getiren Prof. Dr. Meh-
met Emirzeoğlu'na teşekkür etti ve "Bu görev Mehmet 
Hocamız için kendi iş programının dışında ekstra bir so-
rumluluktu. Bugün bir değişiklik ile bu sorumluluğu yeni 
dekanımız devralmış oluyor. Allah kendisine güç kuvvet 
versin." dedi.

Yöneticiliğin çok büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Bilgiç, "Kendisinden adaletli bir yönetim 
ve kurumu ileriye taşıyacak adımlar bekliyoruz." diye ko-
nuştu.

"Fakülte için ne istediysek yaptık"

Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu'na fakülteye verdiği hiz-
metlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim eden Prof. Dr. 
M. Yalçın Taşmektepligil ise "Hocamla 1yıl boyunca çok 
uyumlu bir şekilde çalıştık. Çalışma programımıza göre 
de ne istediysek yaptık fakültemiz için. Bundan sonra 
da beraber oluşturduğumuz çalışma programı doğrul-
tusunda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni sonrasında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin koşu pisti ve çev-
resinde incelemelerde de bulundu. 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesinde Devir Teslim  
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç bayramlaşma töreninde personelle bir araya 
geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde  gerçek-
leştirilen ve yoğun katılımın olduğu  bayramlaşma tö-
renine  Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu 
da katıldı.

Ramazan Bayramı'nın ardından 29 Haziran’da gerçek-
leştirilen bayramlaşma töreninde, üniversitenin tüm bi-
rimlerinden akademik ve idari personelin yanı sıra geç-
tiğimiz aylarda Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne 
atanan Prof. Dr.  Halil İbrahim Zeybek de yer aldı. 

Bayramlaşma Töreni

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve ekibi, 2017 yılı içinde bu 
zamana kadar gerçekleştirilen etkinliklerin düzenlen-
mesinde emeği geçenlere teşekkür etmek amacıyla 
eski Senato Salonu’nda personelle bir araya geldi.

Çalışmaları ve katkılarından dolayı tüm personele te-
şekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Üni-
versitemizin faaliyetlerinde etkili olabilmesi ve tanınır-
lılığını arttırabilmesi sizlerin gayretleri ve özverisiyle 
gerçekleşen hususlar. Bu kurum hepimizin. Hepimiz 
asli görevlerimize odaklanmışken bir yandan da gü-
nümüzün algı anlayışından üniversitemizin olumlu 
etkilenmesi için yürütülmesi gereken faaliyetleri ih-
mal etmememiz gerekiyor. Bu etkinlikler; çabalarla, 
fedakârlıklarla ve her birinizin kendi yetkinliğiyle ha-
yat buluyor." dedi.

Rektör Bilgiç, ayrıca çalışanlardan programlanmış 
görevlerini yerine getirmelerinin yanı sıra özellikle 
önerilerini ve üniversiteye katkı sağlayacak fikirlerini 
de iletmelerini beklediğini sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise, "Günlük 
koşuşturmaca ve iş akışı içinde bunlar görevmiş gibi 
geliyor. Ancak her birinizin görevlerinizi sahiplenerek 
yaptığınızı biliyoruz, gözlemliyoruz. Katkılarınız için 

hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur 
Bekiroğlu, üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan 
daire başkanları, şube müdürleri ve personele teşek-
kür belgesi takdim etti.

Yönetimden Çalışanlarına Teşekkür 
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"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Geleneksel Türkçe 
Şöleni’’nin dördüncüsü yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan ve Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen şölene; OMÜ’de 
öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yanı sıra çok 
sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. 

 "Dünya Dili Türkçe"

Şölende konuşan OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Doç. Dr. 
Yakup Poyraz, ‘’Dünyanın dört bir yanından kopup 
gelerek güzel ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası 
öğrencilerimiz gözbebeklerimiz, bizleri kalplerindeki 
sevgi, dillerindeki Türkçe ile programı gönüllerine 
misafir etmek için bu güzel programı ertip etmiş-
ler, kendilerini kutluyorum. Bugün Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi yüzden fazla ülkeden gelen öğrencilerle 
adeta Birleşmiş Milletleri andırıyor. Üniversitemizde 
öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizin Türkçe 
öğrenmeleri, ülkemize, şehrimize ve üniversitemi-
ze alışmaları ve entegrasyonlarında önemli bir işle-
vi olan tabir yerindeyse ilk sığınılacak liman görevi 
yapan OMÜ-TÜRKÇE, 4 yıllık kısa geçmişinde rüş-
tünü ispat etmiş ve bugün uluslararası bir marka 
haline gelmiştir. Tüm OMÜ-TÜRKÇE ailesini candan 
kutluyorum. Onlar bu işin bir takım işi olduğunu hiç 
unutmadılar." dedi.

OMÜ-TÜRKÇE’de Türkçe öğrenen uluslararası öğ-
rencilerin ‘’Dünya Dili Türkçe’’ temasını vurgulamak 
için dramatize ettikleri seremonide tüm ülke bayrak-
ları ile dev Türk bayrağının sahnede dalgalandırılması 
konukları hayran bıraktı. 

Türkçe Şöleni'nde Samsun’un yetiştirdiği âşıklık ge-
leneğinin önemli temsilcilerinden Ozan Obalı (Mus-
tafa Bilir) ‘’Türkçem’’ adlı şiiri seslendirdi. ‘’Bulutlara 

Esir Olduk’’ adlı şarkıyı okuyan Madagaskarlı Fran-
cisco Nomanjary salondan büyük alkış aldı. Ulusla-
rarası öğrencilerin seslendirdikleri şiirlerin ardından  
sahne alan ve tamamen yabancı öğrencilerden olu-
şan halk oyunları ekibi oynadıkları zeybek ile izleyici-
lere keyifli dakikalar yaşattı. Solo şarkı ve türkülerle 
devam eden programda Kamerunlu Noureddin, Gi-
neli Tolo ve Malili Bangali’nin yapmış oldukları stand 
up misafirleri kahkahaya boğdu.

Farklı yörelere ait türkülerin seslendirildiği programın 
son bölümlerinde ise OMÜ-TÜRKÇE’ye uyarlanan 
‘’ Senden daha güzel’’ şarkısı başlamadan önce iz-
leyicilerin arasında oturan uluslararası öğrencilerin 
koreografisi görülmeye değerdi.

OMÜ Türkçe Şöleni 
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OMÜ Vakfı Koleji tarafından 7. ve 8. sınıf öğrencileri-
nin katılımıyla 28-30 Nisan tarihlerinde İzmir, Kuşa-
dası ve Pamukkale’ye gezi düzenlendi.

Gezi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerden olu-
şan kafile; Efes Antik Tiyatrosu, Celcus Kütüphane-
si, Kuretler Caddesi, Hadrian Tapınağı, Yamaç Evleri, 
Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası ve Şirin-

ce Matematik Köyü'nü tanıdılar. Geziye katılan öğ-
renciler, arkadaşları ile unutamayacakları eğlenceli 
zamanlar geçirerek tarihî ve doğal kültür hakkında 
detaylı bilgi sahibi oldular. 

Gezi, Pamukkale travertenlerinin eşsiz doğal güzel-
likleri ve manzarasının keşfi ile son buldu.

OMÜ Koleji Öğrencileri Ege Gezisinde

Bu sene beşincisi yapılan ve iki gün boyunca de-
vam eden OMÜ Vakfı Geleneksel Bilim Şenliği’nde 
öğrenci ve velileri bilime doydular. 

Şenlik programında ilk gün ana sınıfı ve ilkokul öğ-
rencilerinin, ikinci gün ortaokul öğrencilerinin hazır-
ladıkları deney ve sunumlar yer aldı. Şenliğe katılan 

büyük küçük herkes eğlenceli ve etkileyici deneyler-
le yeni bir şeyleri öğrenmenin hazzını yaşadı. 

Vakıf Yönetimi, her sene olduğu gibi bu sene de şen-
liği bin bir emeklerle hazırlayan öğretmenlere, yoğun 
katılımlarından dolayı veliler ve öğrencilere teşekkür-
lerini sundu.

5. Geleneksel Bilim Şenliği
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OMÜ Vakfı Koleji, öğrencilerini bu yıl da büyük bir 
coşkuyla mezun etti. Heyecanları gözlerinden oku-
nan Ana Sınıfı, 1. , 4. ve 8. sınıf öğrencileri gerçek-
leştirilen okuma bayramlarını ve mezuniyetlerini kut-
ladılar.

Törende ilk olarak; Ana Sınıfı’nın mezuniyeti ve bi-
rinci sınıfların okuma bayramı, öğrencilerin sahne-
ledikleri performanslarla ve coşkulu bir kalabalıkla 
kutlandı. OMÜ Vakfı Koleji Konferans Salonu’nda 
yapılan kutlama, veli ve öğretmenlerin yoğun katı-
lımlarıyla gerçekleşti. 

4. sınıfların mezuniyet töreni ise OMTEL Otel’de 
eğlenceli ve kalabalık bir ortamda kutlandı. Törene 
katılan OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve OMÜ 
Vakfı Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Halil Kütük, ilkokulu 
büyük bir heyecanla bitiren öğrencilerimize sağlık, 

başarı ve mutlulukla sürdürecekleri bir gelecek di-
ledi.

OMTEL Otel’in ev sahipliğinde kutlanan bir başka 
şölen de OMÜ Vakfı Kolejinde eğitim gören 8. sınıf-
ların mezuniyet töreni oldu. Velilerin, öğretmenlerin 
ve OMÜ Vakfı Yönetim Kurulunun hazır bulunduğu 
tören göz alıcı etkinliklerle son buldu. 

Gerçekleştirilen kutlamada OMÜ Vakfı Koleji Okul 
Müdürü Mustafa Kurt, mezun olan OMÜ Vakfı Koleji 
öğrencilerinin TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş) gibi önemli bir ölçme kriterinin başarılı so-
nuçlarının haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederken 
gençlerin gösterdiği yoğun çaba ve sonucunda elde 
ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ederek, kendileri-
ne başarılarının ömür boyu devamı etmesi yönünde 
güzel temennilerde bulundu.

Kolejde Muhteşem Mezuniyet Şöleni
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) 
arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Tarım Sek-
töründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve 
Geliştirilmesi Projesi için aktarılacak ödeneğin kul-
lanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokolü, 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve DOKAP Başka-
nı Ekrem Yüce imzaladı. 

Samsun Çarşamba Havalimanı VIP salonundaki 
imza töreninde konuşan Rektör Bilgiç, DOKAP’ın 
bölgemizin gelişmesi için projelerde çok önemli 
katkıları söz konusu. Üniversitemizin de hazırlamış 
olduğu projelerden bazıları 2017 yılı için DOKAP ta-
rafından desteklenmeye değer görülmüştür. Değer-
lendirmeyi yapan bütün arkadaşlarımıza, destekle-
yen kuruluşumuz DOKAP’a ve değerli başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Yeni ve büyük projelerde 
birlikte olacağımızı düşünüyorum. Sağ olsunlar, var 
olsunlar." ifadelerini kullandı.

DOKAP  Başkanı Ekrem Yüce de konuş-
masında, "DOKAP Bölgesi bulunduğu 
konum ve sahip olduğu potansiyeller ge-
reği tarım ve tarıma dayalı sanayi konu-
sunda önemli gelişim alanlarına sahiptir. 
Genç nüfusumuzun tarımsal istihdamda-
ki payı oldukça düşüktür. Bu durumun, 
tarım sektörünün gelişiminin önündeki 
en önemli engellerden birisi olduğunu 
düşünüyorum. Bu kapsamda, tarımımı-
zın gelişmesi için kaynaklar konusunda 
öngörüde bulunarak işi planlayan, insan 
kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlen-
mesini sağlayan ve elde edilen çıktıları 
kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin 

kullanımına sunma becerisine sahip, yeniliklere açık 
gençlerimizin sektöre kazandırılması önemli bir ge-
rekliliktir. Proje ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi öğrencilerinin, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşlarındaki potansiyel eğiticilerin,  sektörde faaliyet 
göstermek isteyen gençlerimizin tarımsal girişimcilik 
farkındalığının ve kapasitelerinin arttırılması amaç-
lanmaktadır. Projemizin ülkemiz ve bölgemiz için ha-
yırlı olmasını dilerim. Ayrıca projenin hazırlanmasın-
da emeği geçenlere ve yürütülmesinde görev alacak 
akademisyenlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Proje ile birlikte mevcut tarımsal kapasitenin geliş-
tirilmesi için OMÜ Ziraat Fakültesinde eğitim gören 
öğrencilerin girişimcilik kapasitesinin arttırılması ve 
bölgede rol model hâline gelmesinin sağlanması 
amaçlanıyor. Son derece önemli bir iş birliği ürete-
cek proje 1 yıl sürecek.

DOKAP'tan Destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Somali Devlet Üniversi-
tesi arasında ortak çalışmalar yapabilmek ve bu yönde 
fayda sağlamak amacıyla karşılıklı iş birliği protokolü im-
zalandı. 

İş birliği protokolüne; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Somali 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Ahmed 
Jimaliiki imza attı. İmza töreninde Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı ile Uluslararası İlişkiler Birimi Başka-
nı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya da yer aldı. Rektörlük ma-
kamında gerçekleşen protokol ile akademik ve eğitimsel 
alanlardaki etkinliklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Somali Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
Ahmed Jimaliiki imza töreni sonrası sergilenen misa-
firperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek im-
zalanan protokol ile OMÜ arasında köprü kurulacağına 
dikkat çekti.

Rektör Bilgiç ise mevkidaşı Muhamed Ahmet Jimaliiki’ye 
gösterilen teveccüh için teşekkürlerini iletirken üniver-
site olarak uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği 
imkânlarının arttırılmasına büyük önem verdiklerini vurgu-
layarak, "Şimdi de imzaladığımız protokol ile iki üniversite 
arasında yeni oluşumların kapısını aralamış olduk. Böy-
lelikle de ciddi kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz." 
şeklinde konuştu.

Somali Devlet Üniversitesi ile İş Birliği 
Protokolü İmzalandı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(OMÜSEM); Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri ile diş hekimi 
yardımcı personelinin katılımıyla "Diş Hekimi Yardım-
cı Personel Eğitimi" gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
öğretim üyeleri Doç. Dr. Göknil Ergün Kunt ve Doç. 
Dr. Şafak Külünk tarafından verilen seminer ile özel 
sektörde ve kamuda hizmet veren veya verecek 
olan yardımcı personelin, kliniklerde hekime yardım-
cı olabileceği alanlar hakkında bilgileri tazelendi.

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kon-
ferans salonun'da verilen seminer kapsamında; diş 
hekimi yardımcısının görevi ve önemi, diş hekimli-
ğinde ergonomi ve dört el tekniği, ölçü ile ilgili temel 
kavramlar- ölçü maddeleri, ölçü alımında kullanılan 
malzemeler ve bunların yapılacak işleme göre hazır-
lanması, ölçülerin laboratuvara transferinde dikkat 
edilmesi gerekenler, diş hekimliğinde sterilizasyon 
- dezenfeksiyon (enfeksiyondan korunma metodla-
rı), diş hekimliğinde kullanılan cihazlar, aletler, temel 
sarf malzemeleri, muayenehanedeki laboratuvar 
işlemleri, muayenehanede kullanılan cihaz ve alet-

lerin temizliği, bakımı korunması, hastaların randevu 
zamanlarının ayarlanması, hastaların karşılanması, 
hastaların dental ve medikal bilgilerinin kaydedilme-
si, saklanması konuları teorik ve uygulamalı olarak 
katılımcılara anlatıldı. 

Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi; 
öğrenci işleri personelinin, yabancı uyruklu öğrenci-
lere daha nitelikli hizmet vermesini sağlamak ama-
cıyla 3 Nisan ile 26 Mayıs tarihleri arasında "Pratik 
İngilizce" eğitim programı düzenledi.

80 saatlik eğitim programı sonunda yapılan sınavda 
başarılı olan personele, Uzaktan Eğitim Merkezi'nde 

düzenlenen törenle başarı belgesi 
takdim edildi. Törene, Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Per-
sonel Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
Cengiz Çelik, program eğitmeni Na-
zan Şimşek ve ilgili personel katıldı.

Törende konuşan Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ'de 102 
ülkeden 2580 öğrencinin öğrenim 
görmekte olduğunu belirterek, bu 
öğrencilerle personel arasındaki ileti-
şimi geliştirmesi bakımından, eğitim 
programını güzel ve başarılı bir çalış-

ma olarak değerlendirdi. Genel Sekreter Kabadayı, 
çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Eğitim programının mesleki ve bireysel gelişimi art-
tırması açısından oldukça faydalı geçtiğini söyleyen 
öğrenci işleri personeli ise programın ilerleyen dö-
nemlerde de devam etmesini isteklerini belirttiler.

Diş Hekimi Yardımcı Personel Eğitim

Öğrenci İşleri'ne Pratik İngilizce Kursu
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Bünyesinde bulunan firmaların yaptığı çalışmalar, 
yürüttüğü projeler ve ortaya koydukları Araştırma 
Geliştirme (ARGE) ürünlerini, tanıtım faaliyeti ile 
görünür kılmaya çalışan Samsun Teknopark, ger-
çekleştirdiği "Samsun Teknopark Firma Tanıtım 
Günleri"nde farklı firma temsilcilerini bir araya geti-
riyor. 

Teknopark bünyesinde yer alan firma ve şirketlerin 
AR-GE (Araştırma Geliştirme), teşvik ve altyapı, ku-
luçka, teknoloji transferi ve iş birliği, kurumsallaşma, 
sürdürülebilirlik, teknolojik ürün yatırımı, fikrî mülki-
yet, uluslararasılaşma gibi bileşenlerinin sunulduğu 
ve tartışıldığı Samsun Teknopark Firma Günlerinde 
farklı sektörlerden temsilciler buluştu.

Her ay daha da büyüyerek devam eden etkinlikte 
tanıtım günleri kapsamındaki şirket ve firma temsil-
cileri, sürdürdükleri AR-GE çalışmaları konusunda 
katılımcılara aydınlatıcı sunumlarda bulunuyor.

Tanıtım Günlerine kararlılıkla devam edecek

Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak, 
etkinliğin üçüncü toplantısında yaptığı konuşmada 

"Firmalarımızda iş birliği olgusunu güçlendirmek 
amacıyla planladığımız etkinlikte katılımcı sayısının 
artması ve özellikle Samsun'un çeşitli iş kesimlerin-
den misafirlerimizin olması bizleri çok mutlu ediyor." 
dedi.  Çolak, bu tür firma buluşmalarını fazlasıyla 
önemsediklerinin altını çizerek düzenledikleri tanıtım 
günleri etkinliklerine kararlı ve istikrarlı bir biçimde 
devam edeceklerini dile getirdi.

"İş adamları olarak üzerimize düşeni 
yapacağız"

Etkinliğe katılan Türkiye Genç İş Adamları Konfe-
darasyonu yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda 
Samsun Genç İş Adamları Derneği Başkanı Savaş 
Gömeç "Büyük bir keyifle programı izledim, müm-
kün olduğunca da gelecek haftalardaki etkinliklere 
dernek olarak katılacağız, iş adamları mutlaka bu ve 
benzeri inovasyon etkinliklerini ilgiyle takip etmeli, 
bilim ve teknoloji üreten firmalarla işbirliği yapmalı-
dır." şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Gömeç, "İş 
adamları olarak hepimiz bu tür AR-GE çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan buluşları kullanma, pazar-
lama ve tüketiciye ulaştırabilme anlamında üzerimize 
düşen görev ne ise yapmaya hazırız." diye konuştu. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(OMÜSEM) Terme Belediyesi personeline yönelik "Ki-
şilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim" semineri verdi. 

Terme Belediyesinin 2017 yılı Hizmet İçi Eğitim Semi-
nerleri kapsamında düzenlenen eğitimin temel amacı; 
personele kişiler arası ilişkileri ve iletişim biçimleri ko-
nusunda farkındalık kazandırarak onların etkili iletişim 
becerilerini geliştirmek ve personeli çatışma çözme 
yöntemleri hususunda bilgilendirmek olarak açıklandı.

Üç gün süren ve 6 grup olarak 180 kişiyi kapsayan  
eğitimi OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Ayşenur Büyükgöze Kavas verdi.  

Teknopark Firma Tanıtım Günleri

OMÜSEM’den Terme Belediyesinde 
Etkili İletişim Eğitimi
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Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
dört ayrı başlıkta atölye çalışması gerçekleştirdi.

31 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerinde yapılan atölye 
çalışmaları OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) 
binasında yapıldı.

25 katılımcının bir araya geldiği atölye çalışmaların-
da; Resimli Çocuk Kitabı Yazarlığı, Roman Yazarlığı, 
Eleştirel Okurluk ve Çizgi Film/Animasyon konula-
rında çalışmalar gerçekleştirildi.

Resimli Çocuk Kitabı Yazarlığı kapsamında  "Ço-
cuğu Yakalamak" başlığıyla Serpil Ural, Roman 
Yazarlığı konusunda "Güneşe Tutulan Ayna" başlı-
ğıyla Hakkı Özdemir, Eleştirel Okurluk kapsamında 
"Elektrikli Edebiyat" başlığıyla Yrd. Doç. Dr. İlknur 
Tatar Kırılmış ve Çizgi film ve Animasyon konusunda 
"Hayallerinizi Canlandırın" başlığıyla da Ahmet Cenk 
Demir eğitim verdi.

Ardahan, İstanbul, Amasya, Sinop’tan gelen kursi-
yerlerle son derece verimli ve renkli geçen atölye ça-
lışmalarının ardından katılımcılar, daha uzun zaman 
dilimine yayılan yeni atölye çalışmalarını merakla 
beklediklerini ve bu etkinliklere katılım sağlayacak-
larını ifade ettiler.

Yaratıcı Yazarlık’tan Renkli Atölye 
Çalışmaları

İnovatif Üniversite Olma Yolunda 
Tecrübe Paylaşımı 
Bilimsel üretkenlik, araştırma geliştirme (AR-GE), 
girişimcilik ve teknoloji alanlarındaki girişimlerini 
çoğaltarak yenilikçi ve değer üreten üniversiteler 
arasında üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bu kapsamda Ege 
Üniversitesi EBİLTEM (Bilim-Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi) Müdür Yardımcısı ve aynı za-
manda EBİLTEM Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Serdal 
Temel’i konuk etti.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, 
Ege Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Bölüm 
Başkanlığını da yürüten Doç. Dr. Serdal Temel genel 

olarak EBİLTEM TTO’nun (Teknoloji Transfer Ofisi) 
kuruluşu ve bu merkezin üniversitedeki hizmetleri 
ile ulusal ve uluslararası proje yetkinlikleri, AR-GE 
strateji ve teknolojileri oluşturma süreci hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.

İnovasyon tecrübe paylaşımına; Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Danışmanı Prof. 
Dr. Hüsnü Demirsoy, OMÜ-TTO Yöneticisi Prof. Dr. 
Ömer Andaç ve TTO personeli, fakülte dekanları, 
meslek yüksekokulu müdürleri ile akademisyenler 
katıldı. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 2017 mezunları törenlerle diploma-
larını aldı. Her fakülte ve yüksekokul için ayrı düzenlenen mezuniyet 
törenlerinde öğrenci ve ailelerin heyecanı ve sevinci görülmeye de-
ğerdi. Keplerin havada uçuştuğu törenlerde sevincin ve coşkunun 
yanı sıra duygusal anlar da yaşandı…  

2017 MEZUNİYET COŞKUSU
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Mezundan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunları, Mezunlar 
Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen 
“Mezunlar Günü” davetinde bir araya geldi.

Hoşkadem’de gerçekleşen davete, mezunların yanı 
sıra; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve 
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, FBM Tıp Merkezi’nin ku-
rucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş, Ulusoy Un Yöne-
tim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 1992 
Olimpiyatları’nda madalya kazanan sporcu Hülya 
Şenyurt, akademisyenler ve OMÜ personeli katıldı.

“Mezunlar buluşmasında geçen yıla göre çok 
yol katettik”

Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, 
“Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu mezunlar 
buluşması henüz emekleme aşamasında. Ama ge-
çen yılki atmosferle kıyaslandığında bu yıl gerçek-
ten çok yol katettiğimizi görüyorum. Bundan sonra 
daha çok katılımla, daha iyilerini yapacağız.” dedi.

“OMÜ’nün benim için ayrı bir yeri var”

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda judo dalında bronz 
madalya kazanarak hem ülkemizi hem de OMÜ’yü 
gururlandıran Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
mezunu Hülya Şenyurt da “OMÜ’nün bende ayrı 
bir yeri var. Aktif bir sporcu için uygun bir ortam ol-

madığından ODTÜ’de eğitimime devam edemedim. 
OMÜ’yü tercih ettiğimde ise doğru adrese geldiğimi 
fark ettim. Akademisyenler ve öğrencilerle hepimiz 
bir aile gibiydik.” diye konuştu.

“Üniversitenin değeri mezunların marka 
değerine katkı sağlıyor”

OMÜ Ziraat Fakültesinde Tarım Ekonomisi alanında 
yüksek lisansını tamamlayan Ulusoy Un Yöneyim 
Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy da üniversi-
tenin değerinin mezunların marka değerine katkı 
sağladığının altını çizdi. Ulusoy, “OMÜ Karadeniz’in 

markasıdır. Bununla birlikte mezunlar, kariyerlerinde 
OMÜ’ye ne kadar sahip çıkarsa OMÜ o kadar çok 
değerini arttıracak ve Türkiye markası hâline gele-
cektir.” ifadelerini kullandı.

“OMÜ’nün bana kazandırdıklarını katıldığım her 
ortamda anlatıyorum”

Uzmanlığını OMÜ  Estetik Plastik ve Rekons-
rüktif  Cerrahi  Anabilim Dalı’nda yapan FBM Tıp 
Merkezi’nin kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş da 
OMÜ’de aldığı eğitimden ve edindiği tecrübeler-
den duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akbaş, 
“OMÜ’nün bana kazandırdıklarını yazılarımda, ma-
kalelerimde, televizyon programlarında, katıldığım 
her ortamda da sık sık anlatıyorum. Çünkü bununla 
yükümlüyüz.” dedi.

OMÜ Mezunları 3. Kez Buluştu
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“Üniversitenin başarısının ölçütü yetiştirdiği insandır”

Üniversitenin başarısının yetiştirdiği insanla ölçüldüğüne 
vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Nasıl ki, öğren-
cilerin başarısını yükseltmek bize düşen bir görevse me-
zunlarımızın görevi de mesleki başarılarla üniversitemizin 
marka değerini yükseltmektir.” şeklinde konuştu. 

“Mezunu olmaktan gurur duyacağınız bir üniversite 
için çalışıyoruz”

Rektör adaylığı dönemindeki sloganının “Mezunu olmak-
tan gurur duyacağınız üniversite” olduğuna dikkat çeken 
Rektör Bilgiç “Biz hem mezunlarımızın hem de mensupla-
rımızın OMÜ’den gurur duymasını istiyoruz. Bunun için de 
herkesin huzurlu, güvenli ve adaletli bir ortamda çalışması 
için üzerimize düşeni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Mezun ağını genişleterek güçlü iş birlikleri 
kurmalıyız”

Mezunların birbiriyle iletişimini ve bir araya gelmesini çok 
önemsediğini belirten Prof. Dr. Sait Bilgiç, bugüne kadar 
yaklaşık 148 bin mezun veren OMÜ’de, mezunlar örgütlen-
mesinin daha geniş katılımla daha etkili bir şekilde gerçek-
leşmesi gerektiğini söyledi. 

Konuşmaların ardından yemek ikramına geçilen davette 
Karadeniz Müzik Orkestrası ise dinleyenleri hem keyiflen-
dirdi hem de eğlendirdi.
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Tanıtım    

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin her yıl düzenlediği ve 
geleneksel hâle gelen Üniversite Tanıtım Günleri’nin 
12.’si liseli öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. 

OMÜ’nün tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin 
stant açarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen lise 
öğrencilerine bölümlerini tanıttıkları, öğrencilerden 
gelen soruları cevapladıkları ve öğrencilerin tüm 
bölümleri yakından tanıyarak sınavda doğru tercih 
yapmalarının amaçlandığı 12. Üniversite Tanıtım 
Günü, aynı zamanda eğlencenin de bol olduğu içe-
riğiyle dikkat çekti.

OMÜ Yaşam Merkezi meydanında 
kurulan tanıtım stantları, gelen lise-
lileri ağırladı. Rehber öğretmenleriyle 
tüm fakültelerin ve yüksekokulların 
stantlarını gezen öğrenciler tüm so-
rularına uzmanlar eşliğinde cevap 
bulma şansı yakaladı.

“Amacımız doğru tercihlerde 
bulunmanıza katkı sağlamak”

Etkinliğin açılışını; Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ve Senato üyeleri kurdele 
keserek gerçekleştirdi.  Rektör Bilgiç 
öğrencilere seslendiği konuşmasın-
da, “Öğrencilerimizin doğru tercih 

yapabilmelerini kolaylaştırmak adına düzenlediğimiz 
üniversitemizin tanıtım günlerine katılımınızdan do-
layı hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta bizi mutlu 
edecek en önemli şeylerden biri meslek seçimleri-
mizi doğru yapabilmemizdir. Biz bugün bu etkinlikle 
sizlerin mesleklerle ilgili daha fazla bilgi edinmeni-
ze ve doğru tercihlerde bulunmanıza katkı vermeyi 
amaçladık. OMÜ 42. yılını doldurmuş köklü üniver-
sitelerden biridir. Burayı tercih etmekten dolayı asla 
pişmanlık duymayacağınızı söyleyebilirim.” dedi. 

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Bilgiç ve 

12. Tanıtım Günü  
Şenlik Havasında Geçti

Tanıtım    
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beraberindekiler, stantları tek tek gezerek 
bilgi aldı ve öğrenci gruplarıyla hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Seminerler öğrencilere yol gösterdi

Saat 15:30’a kadar süren etkinlikte öğ-
renciler, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze 
Kavas’ın verdiği “Nasıl Üniversiteli Olu-
nur?” “Doğru Tercih Sıralaması Nasıl Yapıl-
malı?” ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Epli Koç’un 
verdiği “Sınav Senden Korksun!” konulu 
seminerleri dinleme şansı da buldu. 

Gün boyu katılımcılara canlı yayın yapan OMÜ İleti-
şim Fakültesi  Radyosu ise kısa bir süreliğine Rektör 
Prof. Dr. Bilgiç’i konuk alarak 12. Tanıtım Günleri ile 
ilgili bilgi aldı.

Eğlence de vardı

İlahiyat Fakültesi önderliğinde gelen Mehteran 
Grubu’nun yaptığı gösteri, Roman Orkestrası’nın 
eğlenceli performansı, üniversitenin Müzik Eğitimi 
Bölümünün ve Karadeniz Müzik Topluluğu’nun ver-
diği konser ile Halk Dansları Topluluğu’nun sergile-
diği oyunlar da 12. Üniversite Tanıtım Günleri’ne ayrı 
bir renk kattı. 
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Tanıtım    

Üniversite tercihi yapacak adaylarla eğitim fuarların-
da bir araya gelerek Ondokuz Mayıs Üniversitesini 
anlattık. 2017 Lisans Yerleştirme Sonuçları (LYS) pu-
anlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye yerleş-
tirme maratonu da başladı. Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi de bu süreçte öğrencilere tercihleri konusunda 
destek olmak, fakülte ve meslek yüksekokullarını 
tanıtmak amacıyla eğitim fuarlarında öğrenciler ve 
aileleriyle buluştu. Bu yıl Samsun’da başlayan, Rize 
ve Ankara ile devam eden  fuar maratonu İstanbul 
ve İzmir ile son buldu. 

Rize

Rize Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ali 
Metin Kazancı Rize Lisesi ev sahipliğinde düzen-
lenen “Rize 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı”, 
11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşti. Fuarda 
devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşan 38 üniver-
site stant açtı. Bu üniversitelerden biri de OMÜ oldu. 

Ankara

13 ile 14 Temmuz tarihlerinde Ankara ANFA Altın-
park Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Üniversite 
Tercih Fuarı”ında standını açan Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi, hem üniversitenin fiziki ve akademik koşul-
ları hem de sunduğu imkânlar hakkında üniversite 
adaylarını bilgilendirdi. 

Üniversite Adaylarıyla Buluştuk

Türkiye genelinden 120 üniversitenin katıldığı fuar-
da OMÜ, üniversite adayları ve velilerden yoğun ilgi 
gördü. Görevli personelle yüz yüze konuşma imkanı 
bulan aday ve veliler, OMÜ ve Samsun’la ilgili merak 
ettikleri soruların cevabını yerinde alma fırsatı yaka-
ladı.

İstanbul 16-18 Temmuz  

16 ile 18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Lüt-
fi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki “Üniversite Tercih 
Fuarı”nda da 84 üniversite arasında yerini alan 
OMÜ, görevli personeli ve çeşitli tanıtım ürünleriyle 
üniversite adaylarıyla adaylarını karşıladı.

İzmir 20-21 Temmuz

İzmir’de ise 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde İzmir Te-
pekule Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen “Üni-
versite Tercih Fuarı”na katıldık.  

Samsun 18-26 Temmuz

Ayrıca 18-26 Temmuz tarihleri arasında da çifteli 
Caddesine üzerinde bulunan Samsun Sosyal Bilim-
ler Lisesinde düzenlenen Tercih Günlerinde gençler-
le bir araya geldik, öğrencilerin sorularını yanıtladık. 
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Rektörlükten

Rektör Bilgiç Medyada OMÜ’yü Anlattı

TRT Trabzon Radyosu
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 17 Temmuz ve  31 
Temmuz’da TRT Trabzon Radyosu’nda yayınlanan 
“Merhaba Karadeniz” programına canlı yayın konu-
ğu oldu.

Seza Turgut ve Erdoğan Topçu’nun sunduğu prog-
rama canlı bağlantı ile katılan Rektör Sait Bilgiç, ilk 
yayında, tercih dönemin de üniversite adaylarının 
neden OMÜ’yü tercih etmeleri gerektiğini anlattı.  
İkinci yayında ise DOKAP ile imzalanan Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nde Tarım Sektöründe Girişimcilik 

Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi 
başta olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
Karadeniz Bölgesi’ne yönelik projeleri ile  bölgeye 
sağladığı yarar ve  yürütülen bilimsel çalışmalar üze-
rine soruları cevapladı ve bilgiler aktardı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Haberakstv’de  Sinan 
Sallabaş’ın hazırlayıp sunduğu “Samsun’un Nabzı”  
programına konuk oldu.

Her çarşamba yerel yöneticileri ve şehre yön veren 
isimleri konuk eden Sinan Sallabaş, göreve atanma-

sının birinci yılında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ağır-
ladı. Son bir yılda Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 
yapılanlar ve bundan sonraki hedefler, projeler ve yol 
planının konuşulduğu programda, gündemdeki tüm 
konular da değerlendirildi.    

“Samsun’un Nabzı” Programı

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
TRT Haber’de 23 Temmuz’da 
yayınlanan “Akıllı Tercih” prog-
ramının tercih dönemi özel ya-
yınına konuk oldu. Alev Nallar 
Emiroğlu’nun hazırlayıp sundu-
ğu Akıllı Tercih’te Rektör Bilgiç, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle 
ilgili merak edilen tüm soruları 
yanıtladı. 

Ayrıca üniversite adayları yayı-
na bağlanarak ve sosyal medya 
üzerinden sorular sorarak yayına 
katıldı. 

Yayının görüntü kaydını diğer vi-
deolarla beraber omu.edu.tr ad-
resinde yer alan OMÜ Video’da 
izleyebilirsiniz.. 
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Fransa Eğitim Ataşesi İş Birliği için OMÜ’de

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Samsun’a 
gelen Ankara Fransız Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi 
Jean-Michel Berthe ve Ankara Fransız Kültür Mer-
kezi Kurslar Müdürü Hülya Öz, Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ı 
da ziyaret etti. Fransız Ateşe ve beraberindeki he-
yet Rektör Bilgiç ile uluslararası geçerliliği olan Delf-
Dalf Diplomaları, dijital kütüphanenin ulaşılabilirliği, 
Fransa’ya öğretim elemanı gönderilmesi, derslerde 
kullanılan kitapların ve ders araçların zenginleştiril-
mesi, ortak atölye çalışmalarının düzenlenmesi, or-
tak projenin çalışmalarının geliştirilmesi ve kültürel 

ortak etkinlikler gibi konuları içeren protokolün imza-
lanması için fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede 
ayrıca kurumsal deneyimler de paylaşıldı. Son dere-
ce olumlu ve güzel bir ortamda gerçekleşen ziyaret-
te, taraflar memnuniyetini dile getirdi.

Fransız heyet, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölü-
münü ziyaret ederek Başkan Prof. Dr. Rıfat Günday,  
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nalan 
Kızıltan ve öğretim elemanları ile de görüştü. Ayrıca 
da OMÜ Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt ve Müdür 
Yardımcısı Halit Cüre ile bir araya geldi.

EXE Medya Ziyareti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç EXE Medya Grubu-
nu ziyaret etti. Bilgiç, 5 Haziran’da yayın hayatına 
başlayan Samsun Gazetesi’nin medya dünyasına 
önemli katkılar sağlayacağını belirterek kendilerine 
başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, danışmanı İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Onur 
Bekiroğlu ile birlikte Samsun Gazetesi ve samsun-
gazetesi.com’u gezdi. Rektör Bilgiç, Genel Yayın 
Yönetmeni Muammer Dilber ve diğer çalışanlarla 
bir süre sohbet etti.

Prof. Dr. Bilgiç, ardından Samsun Canlı Haber 
TV’yi ziyaret ederek stüdyoları gezdi ve çalışanlar-
la bir araya geldi. Rektör Bilgiç ayrıca EXE Medya 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bozkurt’tan bilgiler 
aldı.
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Sudan Sağlık Bakanlığı Müsteşarından Ziyaret
Sudan Federal Sağlık Bakanlığı Müsteşarı İsam Mu-
hammed ve beraberindeki 5 kişilik heyet, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret ederek iki 
ülke arasında eğitim alanında yapılan iş birlikleri ve 
diğer hususlar hakkında görüşmelerde bulundu.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Faruk Tan, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.  Birsen 
Altay, OMÜ Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. İlknur Aydın Avcı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı temsilcileri de hazır bulundu.

Görüşmede, “Sudan-Türk Uluslararası Ebe Eği-
tim Merkezi”nin kapasitesinin arttırılmasına yönelik 
OMÜ ile TİKA arasında imzalanan ve 2017’nin Eylül 
ayında hayata geçirilecek iş birliği protokolü kapsa-
mında yapılan çalışmalar ele alındı.

Ziyaretin sonunda Müsteşar İsam Muhammed ve 
Rektör Prof. Sait Bilgiç karşılıklı hediye takdiminde 
bulundu. 

İş birliği protokolü ile birlikte not ortalamaları ve per-
formans başarılarına göre seçilen 11 Sudanlı öğren-
ci, OMÜ’de yeni program dönemine dâhil edilecek.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ali Kasap ve eski Samsun Milletvekili 
Mehmet Kurt, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki nezaket ziyaretine; Rektör 
Yardımcıları; Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Prof. Dr. Ve-
dat Ceyhan da eşlik etti.

Rektör Bilgiç ve ekibini tebrik eden Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ali Kasap ve eski Samsun Milletvekili 
Mehmet Kurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi üst yö-
netiminin yeni dönemdeki atılım ve gayretlerini takip 
ve takdir ettiklerini belirterek bu temponun üniversite 
ve Samsun’a çok şey kazandıracağını vurguladılar.

Ziyarette ayrıca Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve 
OMÜ arasında yapılabilecek iş birlikleri, ne tür ortak 
bilimsel çalışmalar ve projeler yürütülebileceği konu-
larında fikir ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Konuklarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade 
eden Rektör Bilgiç ise OMÜ’nün sahip olduğu po-
tansiyel ve birikimi Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile 
her zaman paylaşmaya hazır olduğunu, bu anlayış 
ve yaklaşıma Türkiye’yi geleceğe taşıma noktasında 
her zaman ihtiyaçları olduğunu kaydetti. 

Rektör Bilgiç’e Nezaket Ziyareti
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Rektör Bilgiç: Kurtuluş Meşalesi’ne Olimpiyat 
Meşalesi Eklendi
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türk spor tarihinin en 
büyük organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engel-
liler Olimpiyat Oyunları ile ilgili “Bu şehir Kurtuluş 
Meşalesi’ne bir de olimpiyat meşalesi ilave etmiş 
olacak. Kurtuluş Meşalesi ile Olimpiyat meşalesi 
birbirine çok yakışacak.” dedi. 

Deaflympics 2017 ba-
sın ekibi, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ile özel 
bir söyleşi yaptı. Rek-
tör Bilgiç Deaflympics 
2017 ile ilgili açıklama-
larda bulundu.

Oyunların Samsun’da 
yapılması kararı alındı-
ğında hazırlık süreciy-

le ilgili düğmeye bastıklarını söyleyen, 23. Yaz İşitme 
Engelliler Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu Üyesi de olan Rektör Bilgiç “Olimpiyatların 
en sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi adına Gençlik 
ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın baş-

kanlığında oluşan Hazırlama ve Düzenleme Kurulu, 
çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürdü. Kurulumuz, 
üzerine düşen yükün ve sorumluluğun farkındadır.” 
dedi.

 “İlk olimpiyat köyü uygulamasına şahitlik 
edeceğiz”

Oyunlar için üniversitenin üstlendiği en önemli gö-
revlerden bir tanesinin Olimpiyat Köyü olduğunu 
söyleyen Bilgiç, “Üniversitemiz kampüsünde yer 
alan öğrenci yurtlarımız son derece üst düzey ka-
litede. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın Paris 
1924’e dayanan tarihindeki ilk Olimpiyat Köyü uygu-
lamasına Türkiye’de şahitlik etmiş olacağız. Üniversi-
temiz kampüsünde yer alan 4 bin 500 kişi kapasiteli 
yurtlarla hemen üniversite çevresinde yer alan yurt-
lardaki yatak sayısı toplamda 7 bin 500 civarında. 
Olimpiyat Köyü’nde 7 bin 500 kadar misafiri barındı-
rabileceğiz. Sporcuların her türlü sportif ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek altyapılar sağlandı. Zaten  kampü-
sümüz doğal güzelliği ile de oldukça dikkat çekici. 
Sporcularımızın ve diğer katılımcıların Olimpiyat 
Köyü’nden mutlu bir şekilde ayrılacaklarını düşü-
nüyoruz. İnşallah bizi güzel anılarla hatırlarlar.” diye 
konuştu.

 “Samsun yeni bir unvan kazandı”

Olimpiyat ruhunun insanlar arasında birlik, bera-
berlik ve dayanışma sağlayacağını da ifade eden 
Rektör Sait Bilgiç, “Samsun, Kurtuluş Meşalesi’nin 
yakıldığı şehir. Dolayısıyla Samsun bugün bu Kurtu-
luş Meşalesi’ne bir de olimpiyat meşalesi ilave etmiş 
olacak. Bu anlamda Kurtuluş Meşalesi ile olimpiyat 
meşalesinin birbirine çok yakışacağını düşünüyo-
rum. Böylece Samsun artık ikinci bir unvan daha ka-
zanmış oldu. Olimpiyat şehri olmanın kazanımlarını 
da daha sonra inşallah yaşayarak göreceğiz.” dedi.

“İşaret dili seferberliği bir eksikliği ortadan 
kaldıracak”

Kentte başlatılan işaret dili seferberliği ile ilgili toplu-
mun bir eksikliği fark ettiğini belirten OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Olimpiyatların Samsun’da dü-
zenleneceği açıklanır açıklanmaz, üniversitemizin de 
içinde bulunduğu çalışmalarla, gönüllülerden oluşan 
ve olimpiyatlarda görev yapacak kişiler işaret dili öğ-
renmeye başlamış oldu. Gelen katılımcılarımızla ile-
tişim bu şekilde sağlanmış olacak inşallah. Böylece 
Samsun’da işaret dilini bilen kişi sayısı artmış oldu. 
Bunların büyük bir kısmı da üniversitemiz öğrencile-
ri. Dolayısıyla öğrencilerimiz Türkiye’nin değişik böl-
gelerine dağıldıklarında, burada öğrendikleri işaret 
dilini, kendi şehirlerinde de ihtiyaç hâlinde kullana-
bilecekler.” diye konuştu
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Venezuela Konsolosu: Amacımız Kültürel 
Dostluk Köprüsü 
İstanbul Venezuela Konsolosu Tatiana Lucia Zapata 
Bracho, konsolosluk görevlisi Gizem Öncü eşliğinde 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yükse-
kokulu Müdürü Doç. Dr. Nalan Kızıltan ve çalışma 
arkadaşlarıyla görüşmelerde bulundu. 

Yapılan ziyarette üniversitemiz Yabancı Diller Yükse-
kokulu Modern Diller Birimi’nde verilecek olan seç-
meli İspanyolca ve Tıp Fakültesi öğrencilerine yöne-
lik Tıbbi Latince dersleri için öğretim materyallerinin 
yanı sıra film, müzik vb. kültürel konularda katkılar 
sağlanması, öğretim elemanı değişiminde bulunul-
ması ve Venezuela Konsolosluğu ile ortak iş birliği 
geliştirilmesi gibi detaylar ele alındı.

Ziyarette Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Nalan Kızıltan, günün hatırası olarak Konsolos 
Tatiana Lucia Zapata Bracho’ya Türk bayraklı rozet 
taktı.

Bu iş birliği OMÜ’ye çok şey katacak  

Konsolos Bracho daha sonra Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında 
ziyaret ederek OMÜ ile iş birliğini başlatmak istedik-
lerini dile getirdi. Geliştirilecek bu iş birliği ve tema-
sın OMÜ’ye sağlayacağı katkılara değinen Konso-
los Bracho üniversite ile bir kültürel dostluk köprüsü 
inşa etmek istediklerine vurgu yaptı. 

Görüşme ayrıca, 01-31 Temmuz 2017 tarihleri ara-
sında 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na 
(Deaflympics) ev sahipliği yapacak olan Samsun’da 
temsilî heyet ile bulunacaklarını belirten Bracho, bu 
süre zarfında OMÜ ile de iletişim içinde olacaklarını 
kaydetti.
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Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Tüm Kesimlerden  
Tebrik Ziyareti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Mayıs-Ağustos 2017 tarihleri arasında Prof. Dr. Bilgiç’i 
makamında ziyaret eden kişi, kurum ve kuruluşların bir bölümünü aşağıda sıraladık: 

KURUM İSİM UNVAN
Samsun Valiliği Osman Kaymak Samsun Valisi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Harun Kodalak Yargıtay Üyesi ve Ankara 
Başsavcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı Kemal Çakır Cumhuriyet Savcısı 

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Samsun Temsilcileri  

19 Mayıs Devlet Hastanesi Mehmet Akif Gün Başhekim

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Peruze Çelenk ve beraberindeki 
öğretim üyeleri

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici ve 
beraberindeki öğretim üyeleri

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Avukat Haluk Köksoy Başkan

Akbank Barış Meyer Trabzon Bölge Müdürü

Alaçam Devlet Hastanesi Radi Şen Başhekim

Alaçamlılar Derneği Abdullah Bülbül ve Ülfet Demir Başkan ve Üyeler

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği

Mehmet Furkan Okudan Samsun Şube Başkanı 

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği

Yunus Bodur Yönetim Kurulu Üyesi 

Anadolu Gençlik Derneği Hanımlar 
Üniversite Komisyonu 

Üye ve Öğrenciler

Anadolu İmam Hatip Lisesi Zait Köseoğlu Müdür

Anadolu İmam Hatip Lisesi İbrahim Sandıkçı Dernek Başkanı

Anıt Okulları Berrin Aydın, Mehmet Tezcan Genel Müdür, Okul Müdürü

Ankara Fransız Büyükelçiliği Jean-Michel Berthe Ankara Fransız Büyükelçiliği Eğitim 
Ataşesi 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Tekdemir Öğretim Üyesi

Ankara-Samsun Sanayici, İş 
Adamları ve Yöneticileri Derneği 

Osman Yılmaz ve yönetim kurulu Dernek Başkanı

Atakum Belediyesi İshak Taşçı Başkan

Atakum Halk Eğitim Merkezi Hasan Tanrısever Merkez Müdürü

Atakum İlçesi Pelitköy Mahallesi Mahalle Sakinleri

Atakum Kent Konseyi Doç. Dr. Bekir Şişman Kent Konseyi Başkanı 

Atakum Teknoloji Araştırma Bilimsel 
Etkinlikler ve Spor Koordinasyon 
Derneği

Cüneyt Turguter Başkan

Atatürkçü Düşünce Topluluğu Gülsen Özsarı Topluluk Başkanı 

Aydınlar Ocağı Taner Tunç Samsun Şubesi Başkanı 

Bafra Belediyesi Zihni Şahin Başkan

Bafra İçin Hepimiz Sivil İnisiyatif Murat Bölükbaş, Yavuz Muratoğlu, Hakan 
Karaali, Faik Turan 

Bafralı İş Adamları

Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu

İzzet Altuntaş Genel Başkan Vekili 

Beyazay Derneği Mehmet Akbulut Şube Başkanı

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Hakan Taşlı İcra Kurulu Başkanı 

Cami Akademi Derneği Orhan Mırık Dernek Başkanı

Canik Özel Çocuk ve Engelli Aileleri 
Dayanışma Deneği 

Hacer Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleri Başkan

Çarşamba Ticaret Odası Ahmet Yılmaz Başkan

Çevre Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi

Özcan Çoluk ve Özge Göksu Başkan
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KURUM İSİM UNVAN
Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü

Selman Ada, Erhan Kara Genel Müdür Müdür Yardımcısı 

Doğan Haber Ajansı Murat Sandıkçı Samsun Bölge Müdürü

Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut Dekan

Gazi Devlet Hastanesi Dr. Mahmut Ulubay Başhekim

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu ve bölüm öğretim 
üyeleri

Başkan

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Naki Ulusoy Emekli Öğretim Üyesi 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Meftun Ünsal ve öğretim üyeleri Başkan

Gümüşhaneliler Derneği Dernek Üyeleri

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan Başkan

Haber Medya Grubu Adnan Ölmez Yönetim Kurulu Başkanı

Haber Medya Grubu Necdet Uzun ve Ahmet Şenocak İcra Kurulu Başkan Yardımcıları

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-
İş Sendikası 

Ziya Uzun Hak-İş Konfederasyonu Samsun 
Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası 
Samsun Şube Başkanı 

Harita Kadastro ve Mühendislik 
Odası

Doç. Dr. Aziz Şişman Samsun Şube Başkanı

Havza 25 Mayıs Derneği Osman Teber Dernek Başkanı 

Havza Köylerini Sevenler Derneği Harun Savaş Dernek Başkanı 

Havza Köylerini Sevenler Derneği 
Kadın Kolları 

Kumru Çiçek Kadın Kolları Başkanı

Havzalılar Kültür, Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 

Yahya Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Başkan

Hilton Otel Emre Güllüler, Naci Öner Genel Müdür, Satış Müdürü

Hukukçular Derneği (HUDER) Av. Cihat Başerli Samsun Şube Başkanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan Dekan 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. B. Ufuk Şakul Öğretim Üyesi

İstanbul Mimar ve Mühendisler 
Grubu Samsun Şubesi 

Selman Yesevi Cevahir ve yönetim kurulu 
üyeleri

Başkan

İstanbul Venezuela Konsolosluğu Tatiana Lucia Zapata Bracho İstanbul Venezuela Konsolosu 

Kadın Toplum Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve yönetim kurulu 
üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim 
Dalı 

Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve 
öğretim üyeleri 

Kadın ve Demokrasi Derneği Meral Kıvırcık Samsun İl Temsilcisi

Kadın ve Demokrasi Derneği Av. Tuba Rana Antep Samsun İl Temsilcisi

Kavak Kaymakamlığı Hasan Gökpınar Kavak Kaymakamı 

Kick Boks Güneydoğu Bölge 
Başkanlığı

Haluk Erdoğan Bölge Başkanı 

Kosova Demokratik Türk Partisi Müferra Şinik Genel Başkan Yardımcısı ve Kosova 
Milletvekili

Ladikliler Kültür ve Dayanışma 
Derneği 

Şerif Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri Başkan

Makedonya Beycan İlyas Makedonya Devlet Bakanı 

Makedonya Çalışma Bakanlığı Enver Hüseyin Makedonya Çalışma Bakanlığı 
Müsteşarı

Makedonya Kocacık Köyü Aryan İbrahim Belediye Başkanı 

Makedonya Türk Demokrat Partisi Gönül Bayraktar Genel Başkan Yardımcısı ve Kosova 
Milletvekili

Makine Mühendisleri Odası Kadir Gürkan Başkan

Medical Park Samsun Hastanesi Dr. Nezih Akgün

Medical Park Samsun Hastanesi Hakan Özcan Medical Park Samsun Hastanesi 
Genel Müdürü 

Medical Park Samsun Hastanesi Hikmet Çavuş Medical Park Samsun Hastanesi 
Genel Koordinatörü 

Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 

Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon ve öğretim üyeleri Bölüm Başkanı 

Mühendislik Fakültesi Malzeme 
Bilimi ve Mühendisliği 

Doç. Dr. Engin Burgaz ve bölüm öğretim 
üyeleri 

Anabilim Dalı Başkanı 
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KURUM İSİM UNVAN
Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği 

Haluk Tan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan

ODTÜ Mezunları Derneği Mustafa Güler ve Taner Gürler Başkan ve Başkan Yardımcısı

OMÜ Gençlik Kulübü Ertan Atasayar Başkan

Ortodonti Anabilim Dalı Prof. Dr. Mete Özer

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 
Dalı 

Prof. Dr. T. Nedim Karaismailoğlu ve öğretim 
üyeleri

Başkan

Öğrenci Konseyi Cevat Yılmaz, Suat Ortahisar ve Ömer 
Yardımcı

Eski Öğrenci Konseyi Başkanları 

Öğrenci Konseyi Muhsin Oğul Başkan

Öz Sağlık-İş Sendikası Devlet Sert, Halit Kayalı, Muhitttin Sever Genel Başkan, Genel Başkan 
Danışmanı, Samsun Şube 
Sorumlusu 

Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Karagöz ve beraberindeki 
öğretim üyeleri

Başkan

Pedodonti Anabilim Dalı Prof. Dr. Aysun Avşar

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ertan Ertaş ve öğretim üyeleri Başkan

Rotary Kulubü Kemalettin Erbilgin, Prof. Dr. Umur 
Sakallıoğlu,  Fuat Güldoğuş

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 
Dönem Guvernörü ve Yardımcısı, 
Samsun Dönem Başkanı

Sağlık Sen İlhan Öksüz Samsun Şube Başkanı 

Samsun Akademik Elemanlar 
Derneği 

Prof. Dr. Ahmet Rıfat Şahin Başkan

Samsun Anadolu Gençlik Derneği Şenol Altan Şube Başkanı

Samsun Bahçeşehir Koleji Savaş Boyer, Kübra Erkan, Selva Alver Karadeniz Bölge Koordinatörü, 
Kurumsal İletişim Yöneticisi , Müdür 
Yardımcısı 

Samsun Balkan Türkleri Derneği Cihat Yılmaz Başkan

Samsun Bayburtlular Derneği Hakan Tali ve yönetim kurulu üyeleri Başkan

Samsun Cihannüma Derneği İlker Efe Başkan

Samsun Dernekler Federasyonu Köksal Akman, Doç. Dr. Bekir Şişman ve 
yönetim kurulu üyeleri

Başkanı ve Başkan Yardımcısı

Samsun Diş Hekimleri Odası Abdullah İlker Başkan

Samsun Doğayı Koruma Derneği Mustafa Eyüpoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan

Samsun Dost Eğitim Kültür ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği 
(DOSTDER)

Hüseyin Mutlu Başkan

Samsun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Özkan Başhekim 

Samsun FBM Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi 

Doç. Dr. Hayati Akbaş Yönetim Kurulu Başkanı

Samsun Genç İşadamları Derneği Savaş Gömeç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Samsun Genç İşadamları Derneği 
Başkanı 

Samsun İli Fakirleri Koruma ve 
Yardımlaşma Derneği 

Adem Vural ve dernek üyeleri Başkan

Samsun İli Muhtarları Derneği Mustafa Öztürk Dernek Başkanı 

Samsun İmam Hatip Platformu Mehmet Kurt İl Başkanı 

Samsun İnsani Yardım Hareketi 
Derneği

Ersan Salihoğlu Başkan Vekili

Samsun İnşaat Mühendisleri Odası Cevat Öncü Oda Başkanı 

Samsun İş Kadınları Derneği 
(SAMİKAD)

Münevver Uğurlu ve  Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan 

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç Genel Sekreter

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliği 

Sadi Ergin Mali Hizmetler Başkanı 

Samsun Kültür Sanat Platformu Prof. Dr. Metin Eker ile platform üyeleri 

Samsun Mimarlar Odası İshak Memişoğlu Başkan

Samsun Sağlık Söz Sendikası Erkan Ceylan Başkan

Samsun Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO)

Hayrul Kayar Başkan

Samsun Sinop Veteriner Hekimler 
Odası

Mahmut Çetinkaya Başkan

Samsun Tabip Odası Prof. Dr. Oğuz Uzun Başkan
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KURUM İSİM UNVAN
Samsun Ticaret Borsası Sinan Çakır Başkan

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Salih Zeki Murzioğlu Başkan

Samsun Türk Ocakları Doç. Dr. Serkan Şen Başkan

Samsun Türk Sağlık Sen Şube 
Başkanlığı

Erdoğan Çakmak Şube Başkanı 

Samsun Vakıfbank Karadeniz Bölge 
Md.

Bilal Korkmaz Bölge Müdürü 

Samsun’daki Sinoplular ve İlçeleri 
Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür 
Derneği 

Gülser Övet Kesimal ve yönetim kurulu 
üyeleri 

Başkan

Samsunlu Almancılar Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 

Ramazan Mırık ve yönetim kurulu üyeleri Başkan

Show Haber Karadeniz Bölge 
Müdürlüğü

Serdar İpek Bölge Müdürü 

Somali Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Muhammed Ahmed Jimaliiki Somali Devlet Üniversitesi Rektörü 

Sudan Federal Sağlık Bakanlığı İsam Muhammed Sudan Federal Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı 

Şanlıurfa Türk Hava Kurumu Murat Altun Başkan

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyeleri

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Elbistan ve öğretim üyeleri Başkan

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Ali Kasap Rektör Yardımcısı 

Turizm Fakültesi Prof. Dr. Fatma Aydın ve Doç. Dr. Hakan 
Aslan

Turkuvaz Medya Muhammet Kalyoncu Karadeniz Bölge Sorumlusu 

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Doç. Dr. Osman Kurtkan Kapıcıoğlu ve 
beraberindeki heyet

Genel Sekreter

Türk Hemşireler Derneği Rahşan Yılmaz ve dernek üyeleri Samsun Şube Başkanı 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mediha Mangır ve öğretim 
üyeleri 

Başkan

Türkiye Gazetesi ve İHA Ahmet Kadem Kaptı Bölge Koordinatörü 

Türkiye Gazetesi ve İHA Ali Yılmaz Ergen Bölge Müdürü

Türkiye Harp Malülü Gaz. Şehit Dul 
ve Yetimleri Derneği

Necati Yılmaz Samsun Şube Başkanı

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri 
(TOHM)

Samsun Şubesi Sporcuları ve Teknik Heyet

Türkiye Oryantiring Federasyonu Serkan Kalkan İl Temsilcisi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF)

Fevzi Apaydın Federasyon Başkanı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü

Doç. Dr. Metin Sağlam ve bölümün öğretim 
üyeleri

Başkan

Üniversite Cami Derneği Kemal Topçu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan

Üniversiteli Samsunsporlular 
Derneği (Üni-Sam)

Mustafa Samancı Dernek Başkanı

Yakakent Belediyesi Hüseyin Kıyma ve Turan Çakır Belediye Başkanı ve Belediye 
Başkan Yardımcısı

Yakakent Kaymakamlığı Muhammet Tugay Yakakent Kaymakamı 

Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman 
İşl. LTD. ŞTİ.

Hikmet Yeşilyurt Yönetim Kurulu Başkanı

Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman 
İşl. LTD. ŞTİ.

Mustafa Yeşilyurt Yönetim Kurulu Başkanı

Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Yusuf Demir ile beraberindeki 
öğretim üyeleri

Dekan

Mehmet Kurt Eski Samsun Milletvekili 

Tülay Ulusoy Hayırsever

Hadi Okutgen İş Adamı
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EMEKLİ AKADEMİK PERSONEL

ADI SOYADI BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI
Zehra SENGİR Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Yrd.Doç.
İsmet ŞENEL            Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör
Osman Nuri ERGUN Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Profesör
Hayri GENÇ Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Yrd.Doç.
Kudret KEVSEROĞLU Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Profesör
Muzaffer ÇELEBİ Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Profesör
Tayyar CANTÜRK Tıp Fakültesi Dermatoloji Profesör

EMEKLİ İDARİ PERSONEL

ADI SOYADI ÜNVANI

Abdurahman YİĞİT Bilgisayar İşletmeni 

Ahmet KARA Bilgisayar İşletmeni 

Ali BİLGİN Bilgisayar İşletmeni 

Ali KORKMAZ Teknisyen 

Ali Osman TÜRK Kor.Güv. Şefi

Doğanay ERDİN Şube Müdürü

Esat SEZER Veznedar

Fezayil KOTAN Teknisyen Yardımcısı

Gülden ÖZMEN Hemşire

İrfan KUYUMCU Kor.Güv.Gör.

Kamuran SOYLU Şube Müdürü

Muammer YÜKSEL Bilgisayar İşletmeni 

Narin AKBAŞ Hemşire

Necati YILMAZ Daktilograf 

Nevzat KAYA Bilgisayar İşletmeni 

Nihat KURT Bilgisayar İşletmeni 

Nihat USLU Hizmetli 

Nilgün SARIKAYA Şef

Osman GÜNEY Bilgisayar İşletmeni 

Ömer UYSAL Bilgisayar İşletmeni 

Şaban ÇAKIROĞLU Teknisyen Yardımcısı

Şerif AKDUMAN Aşçı

Tülin LEVENT Hizmetli 

Vehbi UZUNTAŞ Hizmetli 

Yakup AK Memur

Yılmaz KAPLAN Hasta Bakıcı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan aşağıda isimleri yer alan akademisyen ve idari per-
sonelimiz Mayıs-Ağustos 2017 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetler-
den dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
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Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Nursel TOPKAYA Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Doçent

Ayşenur BÖYÜKGÖZE KAVAS Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Doçent

Muhittin DÜZENLİ İlahiyat Fakültesi/Hadis Doçent

Zeki APAYDIN Eğitim Fakültesi/Sınıf Eğitimi  Doçent

Nevin ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent

Yasemin BİLGİN  Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Doçent

Davut GÜVEN      Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum Doçent

Nihan GÖNÜLOL Diş Hekimliği Fak./Diş Hastalıkları ve Tedavisi Doçent

Sezin Sezgin ÖZER Diş Hekimliği Fak./Pedodonti  Doçent

M.Erhan SARI Diş Hekimliği Fak./Pedodonti  Doçent

Ferhat SAY Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Trav. Doçent

Talat AYYILDIZ Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Doçent

Ayşegül AKAR KARADAYI Tıp Fakültesi/Biyofizik Doçent

Şerife TÜTÜNCÜ Veteriner Fakültesi/Histoloji-Embriyoloji Doçent

Nilgün GÜLTİKEN Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Doçent

Serhan Serhat AY Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Doçent

Aziz ŞİŞMAN Mühendislik Fakültesi/Kamu Ölçmeleri Doçent

Sedat AKLEYLEK Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Yazılımı Doçent

Özgür DEMİRCAN Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bil.ve Müh. Doçent

Kemal YILDIZLI Mühendislik Fakültesi/Konst.ve İmalat Doçent

Sevim ALIŞIR Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bil.ve Müh. Doçent

Taner TUNÇ Fen-Edebiyat Fak./Uygulamalı İstatistik Doçent

Gökhan Selçuk ÖZBALCI Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Doçent

Salih RAKAP Eğitim Fakültesi/Zihin Engelliler Eğitimi Doçent

Saim Savaş YÜRÜKER Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Doçent

Alparslan SERARSLAN Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Yrd.Doç.

Ümmet ABUR Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Yrd.Doç.

Yetkin BULUT Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği ABD. Doçent

Haydar KARAKAYA Fen-Edebiyat Fakültesi/Genel Biyoloji Doçent

Musa KAVAS Ziraat Fakültesi/Bitkisel Biyoteknoloji Doçent

İlknur KARAGÖZ Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi  Doçent

Özgür KEMAL Tıp Fakültesi/Kulak, Burun ve Boğaz Hst. Doçent

Kadir Ersin TEMİZEL Ziraat Fakültesi/Tarımsal  Yap.ve Sulama. Doçent

Mustafa Kemal YILMAZ İkt.ve İdari Bil.Fak./Üretim Yön.ve Pazarlama Doçent

İdris VARICI Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak./Muhasebe ve Finansman  Doçent

Engin GÜNEY Güzel Sanatlar Fakültesi/Resim Anasanat Dalı Yrd.Doç.

NİL AVCI Fen-Edebiyat Fakültesi/Sistematik Felsefe Yrd.Doç.

KURUM DIŞI ATAMA
Fidan TONZA Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik Cam Anasanat Dalı Yrd.Doç.
Çağlar KOŞUN Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama  Yrd.Doç.
Esat ŞANLI Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Yrd.Doç.
Durmuş YILDIRIM Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak./Muhasebe ve Finansman  Yrd.Doç.
Mutlu KAYA Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği  Yrd.Doç.
Seden DOĞAN Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği  Yrd.Doç.
Canan AVCI Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Eğitimi Yrd.Doç.
Hüseyin AKGÜN İlahiyat Fakültesi/Hadis Doçent
Neslihan KARAKURT Tıp Fakültesi/Çocuk Sağ.ve Hast. Yrd.Doç.
Uğur ŞEN Ziraat Fakültesi/Hayvansal Biyoteknoloji Yrd.Doç.
Seher EKEN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak ve Uzay Mühendisliği Bl. Yrd.Doç.
Ali EKEN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak ve Uzay Mühendisliği Bl. Yrd.Doç.

15 Ağustos - 31 Aralık 2016  

Atama   Yükselme 
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