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OMÜ 2017’de AR-GE Projelerine
17 Milyon TL Destek Sağladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinin 2017 yılı içinde hazırlamış olduğu 323
bilimsel araştırma projesinin fon kaynaklarından aldığı araştırma bütçesi 17 milyon
63 bin 846 lira oldu.
2017 yılında destek alan toplam 323 bilimsel araştırma projesinin 295 adedi,
OMÜ’nün kendi öz gelirlerinden sağlanan
desteklerle finanse edildi. Bu projelerin
toplam bütçesi de 10 milyon 531 bin 388
lira olarak gerçekleşti.
Dış kaynak 7 milyona yaklaştı
Öz gelirlerin yanı sıra Üniversite dışı kaynaklardan sağlanan AR-GE desteği miktarı
ise 6 milyon 532 bin 458 lira rakamına ulaştı. Bu bütçenin önemli bir bölümü TÜBİTAK

tarafından desteklenen projelerden sağlanırken diğer fon kaynakları olarak DOKAP
(Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı), TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) ve
Avrupa Birliği’nden (AB) sağlanan destekler öne çıktı.
Özel sektör desteği umut veriyor

AR-GE
projelerine AB
fonlarından
daha fazla
kaynak
bulunması
hedefleniyor

Geçen yıl özel sektör 1 milyon 7 bin 300
lira ile OMÜ araştırma projelerine kaynak
sağladı.
Hedef AB fonlarından daha fazla
kaynak sağlamak
Üniversite-sanayi AR-GE proje ortaklığı
olarak yürütülen proje sayısı ve bütçesinde
hedefler giderek artıyor. Bu alanda ileriki
yıllarda daha da gelişme gösterilmesi için
önemli tedbirler ve teşvikler sağlanıyor.
Ayrıca AR-GE projelerine AB fonlarından
daha fazla kaynak bulunması da hedefleniyor.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) 2017
yılı içinde AR-GE (Araştırma Geliştirme)
projelerini desteklemek için bulduğu fon
kaynakları toplamı 17 milyon 63 bin 846
liraya ulaştı.
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Rektör Bilgiç “TÜBİTAK’ın TTO desteği
çok önemli”

Üniversite-sanayi iş birliğine DOKAP
desteği

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, alınan desteklerin önemine dikkat çekerek “Üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması için çaba
sarf eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
TÜBİTAK’tan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
için sağladığı 1 milyon 750 bin lira destek
ile hedeflerine biraz daha yaklaştı. TÜBİTAK desteği, 2018 yılı için bu alanda daha
fazla iyileşmenin olacağına işaret ediyor.”
ifadelerini kullandı.

Rektör Bilgiç “DOKAP illerinin girişimcilik
ve yenilikçilik yönünün geliştirilmesi amacıyla ön kuluçka merkezinin kurulması için
DOKAP’tan sağlanan destek, bu alanda da
önemli bir ivme kazanmasına katkı sağlıyor. Ayrıca söz konusu bu destek DOKAP
illerinde yürütülüp bölgenin kalkınmasına
dinamizm sağlarken, kabul edilen ve Bakanlıktan onay bekleyen diğer projelerle
OMÜ, bölgenin kalkınmasında da önemli
bir rol üstlenecek.” dedi.

OMÜ-TTO’ya TÜBİTAK’tan Başarı
Sertifikası
kapsamında başarı göstererek
desteklenmeye uygun bulunan 8
TTO’dan biri oldu.

“OMÜ-TTO
olarak bu
sertifika
ve desteği
ilk defa
alıyoruz.”

Yapılan programda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin tarafından başarı gösteren TTO temsilcilerine sertifikaları takdim edildi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan
(TÜBİTAK) başarı sertifikası almaya hak
kazandı.
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OMÜ-TTO; TÜBİTAK tarafından açılan,
“Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması 2017 Yılı Çağrısı”

OMÜ-TTO adına sertifikayı Samsun Teknopark Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran
teslim aldı. Sertifikayı teslim alan Kuran
“Öncelikle TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A.
Arif Ergin’e ve kurum çalışanlarının hepsine teşekkür ediyorum. OMÜ-TTO olarak bu
sertifika ve desteği ilk defa alıyoruz. Fakat
bunun son olmayacağını düşünüyorum. Bu
başarıda emeği geçen OMÜ-TTO personeline teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

OMÜ TAI ile İş Birliği Protokolü
İmzaladı

İmzalanan protokole göre OMÜ ile TUSAŞ arasında; eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş
birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli
koşulları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemek amaçlanıyor.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran
ve TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil’in karşılıklı imza altına aldığı protokol; Üniversite ile
TUSAŞ arasındaki eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliği koşullarını düzenlemek, lisans
üstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek, öğrencilerin TUSAŞ’ın
laboratuvar ve teçhizat altyapısı ile tesislerini
kullanarak tez vb. akademik çalışmalar yapabilmeleri gibi esasları kapsıyor.
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Havacılık ve uzay sanayiinde Türkiye’nin ulusal
güvenlik ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren
ve “Millî Muharip Uçak” başta olmak üzere yeni
projeler için çalışmalar başlatan Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) ile Ondokuz
Mayıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
imzalandı.
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Doç. Dr. Özgür
Demircan
Uluslararası
AR-GE
Proje Pazarı
Zirvesi’nde
birincilik ödülü
kazandı
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Dünyanın En Sağlam
Malzemelerinden Birini Ürettik
Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür
Demircan, nano ve kompozit malzemeyi
birleştirerek özel yöntemle ürettiği “termoplastik kompozit”in dünyanın en sağlam
malzemelerinden biri olduğunu ve dünyada
bir örneğinin bulunmadığını söyledi.
Japonya ve Türkiye’de edindiği deneyimlerle metale göre yüzde 50 daha dayanıklı
ve 5’te bir oranında daha hafif bir malzeme
üreten Doç. Dr. Özgür Demircan “Termoplastik Kompozit Malzeme Projesi” ile Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde birincilik ödülü de kazandı. Otomobil ve uçak
sektörü ile uzay dâhil birçok alanda kullanılabilir olan malzeme, diğer metal malzemelere göre daha hafif ve daha dayanıklı
olma özelliğini taşıyor. Otomobil, tren ve
uçak gibi araçların üretimlerinde kullanılabilecek malzeme, hafif olması dolayısıy-

la araçların yakıttan tasarruf etmesini de
sağlayabilecek.
“Nano malzeme ile kompozit malzemeyi
birleştirdik, dünyada örneği yok”
Ürettiği malzeme hakkında bilgi veren Doç.
Dr. Özgür Demircan “Japonya’da doktora
çalışmalarım ve Türkiye’deki bazı üniversitelerde edindiğim bilgilerle birlikte Üniversitemizin de desteğini alarak akademik
altyapımızı geliştirdik. OMÜ Karadeniz İleri
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(KİTAM) bünyesindeki malzeme biriminde Kompozit Malzemeler Laboratuvarımızı
kurduk. Çevre kirliliğini azaltmak ve daha
verimli malzemeler yapmak için araçlarda
ağırlık azaltacak ve daha dayanıklı malzeme üretmeyle ilgili çalışmalar yaptık. Bunu
sağlamak için metal malzemelerin yerine
daha dayanıklı, daha hafif olan plastik ve

lık sağlıyor. Ürettiğimiz malzeme diğerlerine göre 5’te 1 oranında daha hafif, kullanım
ömrü daha fazla ve paslanmaya karşı daha
dayanıklı.” dedi.
“Millî otomobilimizde kullanılabilir”
Bu tür malzemelerin kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Demircan “Bu
tür malzemelerin kullanımı günümüzde
sınırlı olsa da giderek artmakta. Şu anda
Almanya’da önemli bir otomobil markası
karbon malzemeden seri otomobil üretimi
yapıyor. Türkiye’de üretilecek millî otomobilimizde, yaptığımız malzeme kullanılabilir. Sadece otomobillerde değil, birçok
alanda kullanılabilir. Bu konuda ciddi anlamda bu işi yapabilecek firmalara AR-GE
desteğini sağlayabiliriz.” diye konuştu.

“Türkiye’de
üretilecek millî
otomobilimizde,
yaptığımız
malzeme
kullanılabilir.”

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

kompozit malzemeler yaptık. Nano malzeme ile kompozit malzemeyi birleştirerek
farklı bir malzeme ürettik. Bu malzeme ile
Bursa’da düzenlenen Uluslararası AR-GE
Proje Pazarı Zirvesi’ne bir poster sunumu
ile katıldık. Projemiz, Taşıt Teknik Tekstilleri
Kompozitler Alanı’nda birinci oldu. Kompozit malzemeler 30-40 yıldan beri kullanılıyor. Ama bizim farklı olarak yaptığımız şey;
nano malzeme ile kompozit malzemeyi birleştirmek oldu. Biz ürettiğimiz malzemenin içerisine nano malzeme kattık. Bizim
ürettiğimiz şekilde bir malzemenin dünyada örneği yok. Benzerleri yapılmış olabilir
ama bizim sunduğumuz şekilde yok. Bizim
yaptığımız şey temel araştırmalara kaynak
olabilir. Ürettiğimiz malzemenin çekme ve
çarpma mukavemeti fazla. Metal malzemelere göre yüzde 50 daha fazla dayanıklı-
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OMÜ Hibrit Ameliyathanesi ile Fark
Yaratıyor
“Yeni
ameliyathane
ile aort
ameliyatlarındaki
riski azaltıp
başarı oranını
arttırıyor.”

Türkiye’de sayılı ameliyathanelerden biri
olan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bünyesindeki “Hibrit Ameliyathane” hizmete girdi.
Kalp ve damar cerrahisi alanında son yıllarda artan hibrit ameliyatlar dünyadaki
gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de
giderek yaygınlaşmaya başladı. OMÜ Tıp
Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde yapımı tamamlanan
hibrit ameliyathanede ilk ameliyat yapıldı.
Türkiye’de yaklaşık 10 hibrit ameliyathaneden biri olan ameliyathanede; ameliyat
kesisinin küçük olması, daha az kan kaybı,
ameliyatların daha kısa sürmesi gibi avantajlar var. Ayrıca hibrit ameliyathane, ameliyatlardaki başarıyı artırarak ameliyat risklerini de azaltıyor.
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“Hastaların yatış süreleri kısaldı”
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Hibrit ameliyathane ile ilgili bilgi veren
OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kemal Demirağ “Tıp alanındaki gelişmelerin, insanların ortalama yaşam sürelerinin artmasıyla birlikte gün geçtikçe kalp
ve damar cerrahisinde daha komplike ve
daha yüksek riskli hastalarla karşı karşıya
kalınmaktadır. Bu tür hastalarda alışılagel-

miş yöntemlerle tedavi yetersiz kalabiliyor.
Buna karşın hibrit ameliyatlarda ameliyat
kesisinin küçük olması, daha az kan kaybı, ameliyatların daha kısa sürmesi ameliyatlardaki başarıyı artırmakta ve riskleri
azaltmakta. Ayrıca bu hastaların ameliyat
sonrası hastanede kalış süreleri de oldukça kısalıyor. Hibrit ameliyathane; yalnızca
ameliyathanede veya yalnızca anjiyo laboratuvarında yapılamayacak ameliyatların
yapılmasına olanak tanımaktadır. Bilindiği
gibi kliniğimizde koroner by-pass ameliyatları, kapak ameliyatları, aort damar ameliyatları, periferik damar dediğimiz bacak
ve kollardaki damar ameliyatları, küçük
kesiyle veya iğne ile girişim yerinden radyo frekans ve yapıştırıcı yöntemiyle yapılan
varis ameliyatları rutin şekilde yapılıyor.
Özellikle aort anevrizmaları ve aort diseksiyonu konusunda hastanemiz Samsun ve
çevre illere hizmet veren bir merkez konumunda. Yeni ameliyathanemiz ile çok
yüksek riski olan bu aort ameliyatları sırasında aortun bir bölümü dikişle bir bölümü
de stent yerleştirilerek tedavi ediliyor. Bu
şekilde ameliyat kesisi küçülmekte, ameliyat süresi, yoğun bakımda yatış süresi
kısalmakta. En önemlisi de ameliyatlardaki riski azaltıp başarı oranını arttırmakta. Ülkemizde 300’ün üzerinde merkezde
açık kalp ameliyatı yapılıyor. Bu açık kalp

“Türkiye’de kendi sınıfında en modern
cihaza sahibiz”
Ameliyathanede kullanılan cihazların çok
özellikli olduğunu belirten Demirağ sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de kullanılan en yüksek cihaz 30 kilovat gücündeydi.
Bizim ameliyathanemizde kullandığımız
cihaz 75 kilovat gücünde. Bu özellik itibariyle cihazımız, Türkiye’de tek olma özelliğini koruyor. Türkiye’deki en güçlü ve kendi
sınıfında en modern cihaza sahibiz. Son
olarak şunu belirtmek isterim ki böyle bir
ameliyathanenin kurulması ve çalışır hâle

getirilmesi, yalnızca cihaz alımı ve inşaat aşamalarından oluşmamaktadır. Satın
alma, personel ve organizasyon aşamaları da bizlerin ve çalışma arkadaşlarımın
uzun mesaisini aldı. Bu projemizde bize
inanan, güvenen, maddi-manevi desteğini
esirgemeyen ve kliniğimizi ülkemizdeki bu
ayrıcalıklı merkezlerden biri olmasını sağlayan; başta Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Proje Yönetim Ofisi
Başkanları Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Prof.
Dr. Ahmet Hilmi Çon, Genel Sekreterimiz
Doç. Dr. Menderes Kabadayı olmak üzere
tüm üniversite yönetimine, hastane yönetimine, Prof. Dr. Ahmet Demir başkanlığındaki Ameliyathane Koordinasyon Kuruluna
ve çalışma arkadaşlarıma minnettar olduğumu belirtmek isterim.”
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ameliyatları ilimizde bile Üniversitemiz dışında biri kamu hastanesi olmak üzere 4
merkezde gerçekleştiriliyor. Hibrit ameliyathaneye sahip açık kalp merkezi sayısı
ülkemizde hâlâ 10’a bile ulaşamamıştır.”
dedi.
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Projeler Yatırıma Dönüşüyor
Son yıllarda proje çalışmalarına ivme kazandıran Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ); eğitim, sağlık, teknolojik araştırma
ve spor alanlarında başlattığı projelerden
bütçesine kazandırdığı toplam 46 milyon
782 bin TL ödeneği yatırıma dönüştürüyor.
OMÜ, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri’nden
sağlanan kaynaklarla 2018 yılı yatırım
programını oluşturdu. Üniversite, yapacağı yatırımlarla eğitim, sağlık, spor gibi
alanlarda mevcut imkânlarını iyileştirilerek
daha kaliteli bir hizmet sunmayı, kampüs
altyapısını güçlendirmeyi ve ileri teknoloji
ürünü cihazları üniversiteye kazandırmayı
hedefliyor.
“Acil servis ek binası yapılacak”
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve yoğun
Tıp Fakültesi Hastanesini bünyesinde barındıran OMÜ, kabul edilen proje kapsamında 5 bin 760 metrekarelik bir alana acil
servis ek binası kurmayı yatırım programına ekledi. 2019 yılında tamamlanacak
bina, sağlık alanında önemli bir ihtiyacı
giderecek, böylece en modern ve gelişmiş
bir acil servis bölge halkının hizmetine sunulacak.
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“Altyapısı güçlü daha düzenli bir
kampüs”
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Kampüs altyapısının güçlendirilmesi ve
kampüsün düzenlenmesi için oluşturulan yatırım programı ise kampüs içi yol,
otopark, kanalizasyon, peyzaj, doğalgaz,
elektrik, su, telefon hattı çalışmalarını kapsıyor. 2018 yılında başlatılan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan kampüs çalışmalarının sonunda altyapısı güçlü, daha
düzenli ve daha güzel bir kampüs hayat
bulacak.

“Kurumlar ileri teknoloji makine ve
teçhizatla donanıyor”
Verilen hizmetin ve yapılan işin kaliteli ve
sağlıklı olması için makine ve teçhizatların
ileri teknolojili olmasına özen gösteren Üniversite yönetimi, projelerden elde edilen
ödeneğin bir kısmını da makine ve teçhizat
alımına, yanı sıra da mevcut olanların bakım ve onarımına ayırdı.
“Açık ve kapalı spor salonları
yenilenecek”
Hem spor eğitimi veren hem de mevcut
imkânlarıyla spor etkinlikleri hizmeti sunan
OMÜ, bütçeye kazandırılan ödenekle 2020
yılına kadar açık ve kapalı spor tesislerinin
de bakım ve onarımlarını tamamlayacak.
Böylece bu tesisler de tam kapasite ve kaliteyle öğrenci ve personelin hizmetine sunulacak.
“Veteriner Fakültesi ve Ladik
Meslek Yüksekokulu binası yatırım
programına alındı”
Eğitim alanında yapılacak yatırım programı ile Samsun’un Ladik ilçesinde 5 bin 800
metrekarelik alana yapılacak meslek yüksekokulu binası ile Mühendislik Fakültesi
ek binasının, diğer derslik ve merkezî birimlerin inşaatlarının tamamlanması ve Veteriner Fakültesi inşaatlarının başlatılması
için 28 milyon TL bütçe ayrıldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak hazırladığımız projelerimiz karşılık bulmuş ve
gerekli ödenekler önemli oranda sağlanmıştır. Devletimizin desteğiyle ve çalışmalarımızla Üniversitemiz her geçen gün daha
iyiye gidecek ve çıtayı yukarıya taşıyacaktır. Bu kararlarda ve çalışmalarda katkısı
olan herkese çok teşekkür ediyoruz.

Japon Üniversiteleriyle Erasmus
Mundus İş Birliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve Erasmus Ofisi’nden
Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita ile birlikte gerçekleştirdiği Japonya ziyaretinde, Erasmus Mundus
kapsamında ortak yüksek lisans programları açmak ve iş birlikleri geliştirmek için Japon üniversitelerine bir dizi ziyarette bulundu.
Yükseköğretim düzeyinde Avrupa Birliği ve diğer ülkeler arasındaki akademik iş birliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen Erasmus Mundus
programı kapsamında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki heyet; Tokyo Üniversitesi,
Tokyo Tarım Üniversitesi ve Fukui Üniversitesinin yetkilileriyle bir araya gelerek ortak yüksek
lisans programlarını içeren görüşmeler gerçekleştirdi.
Türk Büyükelçiliğine ziyaret

zırlanmış yüksek lisans programını ifade eden
Erasmus Mundus, öğrencilere dünyanın farklı
üniversitelerinde eğitim alma fırsatı tanıdığı gibi
yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasını, yükseköğretimde kalitenin geliştirilmesini,
yenilikçiliği ve mükemmeliyetçiliği de amaçlamaktadır.
Erasmus Mundus yüksek lisans dereceleri, aynı
zamanda dünya çapında en başarılı yüksek lisans öğrencilerine hibe imkânı, dünya çapında
görünürlük ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin davet edilmesi gibi başlıklarda üniversitelerin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki heyet, başka bir Japon üniversitesi ile teknoloji
merkezlerine ziyarette bulunarak iş birliği üzerine çalışmalarda bulundu.

Prof. Dr. Sait Bilgiç, Erasmus Mundus ortak programlarına ilişkin ziyaretlerin yanı sıra Türkiye’nin
Japonya Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Murat Mercan ile bir araya geldi. Rektör
Bilgiç, Japonya ve üniversiteleriyle iş birliği üzerine Büyükelçi Murat Mercan ile fikir alışverişi
yaptıklarını belirterek “Kendisi de bir akademisyen olan Büyükelçimiz, Japon üniversiteleri ile
geliştirmeye çalıştığımız iş birliğini destekleyici
açıklamalarda bulundu. Çok yararlı bir görüşme
oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın farklı üniversitelerinde eğitim
alma fırsatı
Uluslararası yükseköğretim kurumları tarafından oluşturulan konsorsiyum tarafından ha-
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Rektör Sait Bilgiç ve beraberindekiler, Tokyo
Türk Kültür Merkezi ve Tokyo Camii’ni de ziyaret
ederek yetkililerle sohbet etme imkânı da buldular.
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Tanıtım
56 OMÜ Kitap Fuarı’nda
56 OMÜ Sakarya’da Adaylarla Buluştu
57 TED Kolejliler OMÜ’yü Tanıdı
57 OMÜ İstanbul’da Üniversite Adaylarıyla

Etkinlikler / Akademik
58 Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili OMÜ’de

72 “Öğretmen vatan tezgâhında milletin
kumaşını dokuyan insandır”
74 OMÜ “Nöroimmünoloji Araştırma
Laboratuvarı”na Kavuştu
75 Mimarlık Gerze’ye “Eko-Turizm Merkezi”
Tasarlıyor
76 Su Elçileri Öğrencilerle Buluştu
77 Patentin Duayeni AR-GE ve Patentin
Önemini Anlattı
78 Prof. Dr. Kazım Şahin
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60 Profesörler Belgelerini Aldı
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Ziyaret Etti

61 Turizm Fakültesi
Sağlık Turizmine Dikkat Çekti

84 Geleneksel Türk Sanatları Farklı
Coğrafyaları Birleştiriyor

62 Arıtma Tesislerinde Organik Azotun
Giderimi

85 Çin Yeni Yılı Kutlandı

62 Lise ve Üniversite El Ele Gençlikten
Geleceğe
63 Mühendislik Çalıştayı Farklı Ulusal Aktörleri
Buluşturdu
64 Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Programı
Tamamlandı
64 Samsun İlk Kez Uluslararası ŞehircilikMimarlık Literatüründe
65 Medikal Sektörü OMÜ’de İncelendi
66 Cumhuriyet Başsavcısı Hukukçularla
Buluştu

86 İletişim Fakültesinde Kadınlar Günü Filme
Taşındı
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87 Tıp Öğrencileri Sıralarını Özel Öğrencilerle
Paylaştı
87 Öğrencilerin Organ Bağışı Duyarlılığı
88 İlahiyat Fakültesinden Türk Müziği Konseri
89 Olumsuzluklarla Mücadelede
“Gülmek İyileştirir”
90 Gençler Flört Şiddetine Karşı Bilgilendirildi

67 Ressam Frida Kahlo ve Eserleri Konuşuldu

91 KYK Kış Kampı’na Nihat Hatipoğlu Konuk
Oldu

68 Akademik Girişimciliğin ABC’si

92 Bilim Gönüllüleri Bilim İçin Çalışıyor

69 Akademik Girişimcilik Programı
Tamamlandı

93 8 Mart’ta Öğrenci Konseyinden Vefakâr
Davranış

70 “28 Şubat: Bin Yıl Sürecek Zulüm”

94 Kadın Nefestir
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98 Öğrenci Konseyi Şehit Ailesini
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100 Sokrates Münazara Etkinliğinin
İkincisi Düzenlendi

118 OMÜ’de İf2 Bağımsız Film Festivali
Heyecanı
119 İmamoğlu, Eserleriyle Uzak Doğu’nun En
Büyük Sanat Fuarında
120 Konuk Öğretim Üyesinden
Resim Sergisi
121 40 Sanatçıdan 40 Seramik Cam Sergisi

101 Süper Kahramanlar OMÜ’de

123 OMÜ Devlet Konservatuvarı
Müzikseverlerin İçini Isıttı

103 Kadına Şiddete Hoşgörü Gösterilemez
104 OMÜ 3 bin 200 Fidanla Daha Yeşil

Etkinlikler /Spor
105 Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde
Final Heyecanı
105 Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası’nda
Dereceye Girenler Kupalarını aldı

Etkinlikler / Öğrenci Toplulukları
106 Vefatının 100. Yılında II. Abdülhamid Han
Anlatıldı
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117 Görsel İletişim Tasarımından Sergilenmeye
Layık Afişler

100 Terme MYO Öğrencileri Akdağ Gezisi
Düzenledi
102 OKTAM, Organik Köy Sürmeli’de Kadınlar
ile Buluştu
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124 Kültürlerarası Müzik OMÜ’de
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126 57. Piyade Alay Sancağı Veda Ediyor
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127 Ziyaret Etti
128 TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması
128 Samsun Bölge Sergisi
129 Çocuklardan Sevgi ve Dünya Barışı Mesajı
129 Ortaokul Öğrencileri Ziraat Fakültesinde
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130 Yıldızlar Satranç Takımı
Samsun Şampiyonu
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131 OMÜ Vakfı Koleji Tıp Fakültesinde
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112 Kişisel Gelişim OMÜ’de Zirve Yaptı
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113 Altaylardan Balkanlara Türkü Kültürü
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114 Devletin Görünmeyen Eli: Sosyal Hizmet

135 Ziraat Fakültesinde Devir Teslim

115 İletişim Fakültesinde Öğrenci ve Sektör
Buluşması

136 İşitilmeyen Çığlık: Hocalı

116 Gönül Dostu Öğrencilerle Buluştu

137 IDEA’18 Etkinliği Sektör Liderlerini OMÜ’de
Buluşturdu
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142 Temiz Havuz Sertifikası Bu Yıl da OMÜ’nün

165 SSMMMO’dan Muhasebe Haftası Ziyareti

142 İletişim 29. Genç İletişimciler
Yarışması’ndan Ödülle Döndü

166 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutladık

143 Dengeli Beslenme Okul Başarısını Artırıyor

168 OMÜ Örnek Projenin Mekânı Oldu

143 IAESTE Ofisi Açıldı

169 OMÜ’de Öğreniyorum-Öğretiyorum
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144 OMÜ Üroloji Yıldız Gibi Parlıyor

170 OMÜ’de Kıvanç Günü

146 PEPEE’nin Annesi OMÜ Vakfı Kolejini
Ziyaret Etti

Rektörlükten
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172 7 Aralık Üniversitesi Rektöründen Nezaket
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149 100. Yıl için Dev Spor Organizasyonu
Hazırlığı
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Buluştu

174 Rektör Yarılgaç ve Prof. Dr. Şen’den
Nezaket Ziyareti
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173 Rektör Bilgiç Öğrencileri Dinledi
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Hizmet İçi Eğitim Düzenledi
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Ziyaret
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138 Sağlık Bilimleri Fakültesi Gençlik Projesiyle
Ödül Aldı
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15 TEMMUZ
Akademik Perspektifle Tartışıldı
Rektörlüğün 15 Temmuz darbe girişimini,
akademik bir bakış açısıyla analiz ederek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak
amacıyla düzenlediği “Siyasi, Sosyal ve
Kültürel Boyutlarıyla 15 Temmuz ve FETÖ
Çalıştayı”, UZEM Konferans Salonu’nda verilen açılış konferansıyla başladı. Çalıştay
OMTEL Otel’de 2 gün süren oturumların ardından sona erdi.
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman’ın
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konuşmacı olarak yer aldığı konferansa;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mazhar Bağlı, Samsun Barosu Başkanı
Kerami Gürbüz, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan
ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, AK Parti İl
Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya,
Fakülte Dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çalıştay Koordinatörü İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. İbrahim Turan, “Üniversitelerin,
bilgi ve değer üreten kurumlar olmasından
hareketle, her türlü sosyal, siyasi, kültürel
olay ve durumu bilimsel bir şekilde analiz
etme, bunlardan metinler oluşturma ve kamuoyunun önüne koyma konusunda önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Ayrıca
Çalıştay, kitap hâline getirilerek farkındalık
oluşturması açısından tarihe bir metin bırakacaktır.” dedi.
Rektör Bilgiç “Akademik camianın
gerçeği ortaya çıkarma sorumluluğu
var”
Yaşanmasını istemediğimiz olayları yaşamamak için yaşanan olayları iyi analiz etmenin önemine dikkat çeken Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç “Akademik camia olarak kendi işlerimize boğulup ülke sorunlarına uzak
kalabiliyoruz. Oysa biz gerçeği arayan ve
gerçeğin net bir şekilde ortaya çıkmasında
sorumluluğu olan bir camiayız. Bu nedenle
bu çalıştayla, maruz kaldığımız hain kalkışmayı, akademik anlamda ele alarak bundan sonra ülkemizin aynı olayları yaşama-

sının önüne geçecek gerçekleri paylaşmayı
amaçladık.” diye konuştu.
“Birey olamamanın cezasını vatan
hainliğiyle ödediler”
Türkiye gibi büyük bir potansiyeli olan bir
ülkenin önünü kesmek için üzerimizde pek
çok oyunlar oynandığını vurgulayan Rektör
Bilgiç “En büyük günah da bu oyunda rol
alanlarda. Birçoğu düşmanlıklarının farkında bile olmayan ülkemizin fertleriydi.
Ancak, insanı birey yapan, Allah’ın bir lütfu
olan akıllarını başkalarına teslim etmenin
cezasını vatan hainliği gibi büyük bir suçla
ödediler. Bir yapının içine girerek bireysel
özelliklerini kaybetmiş bu insanlar, yanlışı
muhakeme etmekten aciz duruma düşmüş
ve ellerine silah verildiğinde masum insanları öldürebilmişlerdir.” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Fuat Keyman “Türkiye
potansiyeli yüksek olan etrafına örnek
bir ülke”
Açılış konuşmalarının ardından, konferans
vermek üzere söz alan Sabancı Üniversitesi
İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof.
Dr. Fuat Keyman “15 Temmuz darbe kalkışmasının akademik açıdan incelenmesi çok
önemli. Bu nedenle Üniversitenizi tebrik
ediyorum. Çok gerekli bir çalıştaydı.” dedi.

Rektör
Bilgiç, “Bu
çalıştayla,
maruz
kaldığımız
hain
kalkışmayı,
akademik
anlamda
ele alarak
bundan sonra
ülkemizin
aynı olayları
yaşamasının
önüne
geçecek
gerçekleri
paylaşmayı
amaçladık.”

15 Temmuz darbe girişimini uluslararası
siyaset ve sosyoloji perspektifinde değerlendireceğini belirten Prof. Dr. Fuat Keyman şunları söyledi: “1923’ten günümüze
kadar süren modernleşme ve demokratikleşme döneminde Türkiye’nin başarılı olarak dönüştüğü görülüyor. Geldiği noktaya
baktığımızda potansiyeli yüksek, bulunduğu kritik coğrafyaya örnek teşkil eden bir
Türkiye var. Bugün aslında 15 Temmuz yerine, Türkiye bulunduğu bölgeye nasıl daha
çok pozitif etki yapar? Bu konuşulmalıydı.
Çünkü Türkiye; ekonomisiyle, siyasetiyle, kültürüyle, son 20 yılda ivme kazanan
kentleşmesiyle çevresine büyük katkılar
verebilecek bağımsız bir güç.”
“15 Temmuz ile Türkiye’nin Ortadoğu
sürecine dahil olması engellenmek
istendi”
15 Temmuz darbe girişiminin, 1960, 1970,
1980 darbelerine kıyasla özgün ve üzerinde ciddi çalışılması gereken bir durum
olduğunun altını çizen Fuat Keyman “Diğer darbelere baktığımızda, bu darbelerin
siyasi ya da ekonomik iktidarsızlıkların yaşandığı dönemlerde gerçekleştiğini görü-
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“Çalıştay tarihe bir metin bırakacak”
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“15 Temmuz’u
diğer
darbelerden
ayıran
özelliği direkt
Türkiye’nin
varlığını ve
bağımsızlığını
hedef alması”

yoruz. Oysa 15 Temmuz öncesine baktığımızda, Türkiye’de hiç olmadığı kadar güçlü
bir siyasi iktidar, ekonomik dinamizm ve
gittikçe yükselen bir kentleşme görüyoruz.
Bu darbe girişimi, darbe koşulları yokken
yapıldı. Bu istikrar içinde olan Türkiye’nin,
Suriye ve Ortadoğu’da yaşanan sürece dahil olmasının önüne geçmek için bir süreç
başlatıldı. 15 Temmuz’dan önceki bir sene
boyunca, doğudaki hendek savaşlarından
başlayarak Türkiye, bir terör sarmalına
sokuldu. Suriye ve Irak’taki karmaşada
en olumsuz etkiyi Türkiye yaşadı. Üç 11
Eylül’ü Türkiye, bir yılda yaşadı.” değerlendirmelerinde bulundu.
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“Türkiye’nin varlığı ve bağımsızlığı
hedef alındı”
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15 Temmuz darbe girişimini diğer darbelerden ayıran en önemli özelliğinin,
Türkiye’nin bağımsızlığına ve varlığına yönelik yapısı olduğuna dikkat çeken Keyman
“Diğer darbelerde dış güçler etkili olmakla
birlikte amaç, bir grubun yönetimde güç
sahibi olma isteğiydi. Ama bu girişim, direkt Türkiye’nin varlığını ve bağımsızlığını
hedef aldı. Eğer başarılı olsaydı Türkiye
edilgen bir ülke olacaktı. O zaman bugün
başarılı bir şekilde devam eden Afrin ope-

rasyonunu gerçekleştiremeyecektik. Ama
şimdi Türkiye, Afrin’de yüksek teknolojik
kapasitesini kullanarak bir operasyon yapılabiliyor. Oradaki asker, üst komuta hükümetle uyumlu çalışabiliyor. Halkımız da
varlığına yöneltilen tehdit karşısında 100
yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda yaptığı gibi
karşı farklılıklarını bir yana koyarak birlikte
mücadele etti.” dedi.
“Güçlü bir devlet için liyakat ve laiklik,
ahlâki dış politika ve yerel yönetim
reformu şart”
Türkiye’deki devlet unsurunun retorikteki
kadar güçlü olması için birtakım tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Fuat Keyman “Öncelikle devletin liyakat ve laiklik esas alınarak yeniden inşası yapılmalı. İkinci olarak,
ahlâki bir dış politika güdülmeli ki biz bu
politikayı misafir ettiğimiz mültecilerle,
Kudüs, Myanmar gibi ülkelerde yaşananlara gösterdiğimiz tavırla uyguluyoruz. Son
olarak da yerel yönetim reformunu gerçekleştirmeliyiz. Bölgelerin kilit yerlerinde bulunan illerin başarıları ve merkez yönetimle
iyi ilişkiler kurması çevrelerine de pozitif
etki katacaktır. Samsun’un da bu potansiyeli taşıdığını, bölge şehir olabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Çalıştayı 2 gün dürdü
15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY’nin, bu ihanet
girişiminde bulunmasının arka planındaki
nedenlerinin yanı sıra örgütün niçin ve nasıl ortaya çıktığı, amacını gerçekleştirmek
adına hangi tür stratejileri izlediği ve bundan sonraki süreçte Türkiye’de sosyal rehabilitasyonun nasıl sağlanacağına ilişkin
pek çok konu ve başlığın akademik perspektifle tartışılıp müzakere edildiği Çalıştaya, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden
katılan birçok akademisyen düşünce ve
değerlendirmeleri ile katkıda bulundu.
Çalıştayın İlk Günü FETÖ’nün Politik
Dinî ve Kültürel Boyutu Konuşuldu
Çalıştayın ilk gününde sırasıyla; “FETÖ’nün
Politik Boyutu” ve “FETÖ’nün Dinî-Kültürel
Boyutu” başlıklı 2 oturum gerçekleştirilir-

ken ilk oturumun moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman yaptı.
Çalıştaydaki içerik ve sunumlar kitap
hâline getirilecek
İlk oturumda söz alan Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç 15 Temmuz kalkışmasının,
Türkiye’nin maruz kaldığı muhtemel tehlikelerden çok öte bir tehlike olduğu için
bu Çalıştayın önem arz ettiğini belirterek
“Bu çalıştay, aynı zamanda bundan sonra
Türkiye’nin 15 Temmuz’a benzer tehlikeleri
bertaraf edebilmesi, buna dair tedbirler geliştirmesi açısından da son derece değerli.
Bu akademik ve özgür çalışma ortamları;
bu tür hain girişimlerin tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek ve derde derman
olabilecek önlemlerin tartışılıp irdelendiği
yerler. O nedenle bu Çalıştayı farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla
çok önemsiyoruz. Bu Çalıştaydan sonra
inşallah buradaki çalışma ve sunumlar kitaplaştırılıp ilgili yerlerle de paylaşılacaktır.
Bu vesileyle bütün katılımcılara ve emeği
geçenlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

15 Temmuz
Çalıştayı
açılış
konferansının
ardından
OMTEL
Otel’deki
oturumlarla
devam etti

“Türkiye’nin rol model olmasının önüne
geçmek istediler”
Ardından ilk oturumda FETÖ’nün politik
boyutuyla ilgili tespit ve değerlendirmeler
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Konferansın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr.
Fuat Keyman’a Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
fidan sertifikası ve üniversiteyi temsilen bir
hediye takdim etti. Prof. Dr. Fuat Keyman’a
yaptığı değerli ve aydınlatıcı konuşma için
teşekkür eden Rektör Sait Bilgiç “Allah milletimize bir daha böyle bir olay yaşatmasın.” dedi.
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“FETO,
Anadolu’daki
değişim
sürecini
bozmak
için özel
kurgulanmış
bir yapı oldu.”

dile getirildi. Çalıştayın ilk gün birinci oturumunda Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı “FETÖ’nün
Devlet İçindeki Yapılanması ve İç Politikada Yaşanan Sorunlar” başlıklı tebliğini
sunarken 15 Temmuz’un doğru ve isabetli
değerlendirilebilmesi için öncelikle dinî ve
İslami çerçevede bir boyutunun ortaya konulmasının zaruri olduğunu ve böylelikle
de siyasi boyutunun tartışılabileceğini dile
getirdi. Bu örgütün; özellikle Anadolu’daki
değişim sürecini bozmak için özel kurgulanmış bir yapı olduğundan kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini altını çizen Rektör
Bağlı “FETÖ ve PKK, Türkiye’yi; Suriye ve
Irak gibi ‘çökmüş devlet’ hâline getirmek
içim deyim yerindeyse ihaleye girdiler.
Dolayısıyla FETÖ’nün 15 Temmuz kalkışmasının Türkiye’nin bölgede önemli bir rol
model olmasına engel olmaya yönelik bir
operasyon olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.
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Prof. Dr. Mazhar Bağlı; “15 Temmuz
çokça aktörün yer aldığı bir
konsorsiyumdu”
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İslam’da en önemli tartışma alanlarından
birinin dinî kavramların içeriği olduğuna
dikkat çekem Prof. Dr. Bağlı sözlerine şöyle devam etti: “Bir toplumu kaosa sürüklemek istiyorsanız orada kavram kargaşası
yaratırsınız diyen Konfüçyüs’ü hatırlamak
gerekir; FETÖ de İslami kavramların, dinî
bir kisveyle altını boşaltarak kavram kargaşası yaratmıştır. Biz yeniden dinî kavramları doldurarak buna cevap verebiliriz. Biz
ülkeyi mucizevi bir şekilde koruduk, bu basit bir girişim değildi, içinde çokça aktörün
olduğu bir konsorsiyumdu.”

Birinci oturuma yapmış olduğu müzakere
ile katkıda bulunan TBMM İnsan Hakları
Komisyonu üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldız ise
FETÖ’nün küresel boyutta oluşturduğu ağdan söz edip kamu diplomasisi hususunda
ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.
Prof. Dr. M. Zeki İşcan; “Türkiye’de
âdeta bir mollakrasi dönemi başlattılar”
İkinci oturumda söz alarak sunumunu yapan Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. M. Zeki İşcan da “FETÖ’nün Teolojik Arka Planı” adlı tebliğinde FETÖ’nün
teolojik arka planının bilinen bir teoloji
olduğunu vurgulayarak “Kendine has bir
sembolik sermayesi olan ama aynı zamanda kendine has bir alt kültür oluşturan bir
teolojidir. Halidilikle birlikte Sufiliğin İslamcılığa dönüşmesini içeren, Said-i Nursi’nin
pozitivizmini de barındıran bir anlayıştır bu.
Gülen’in bir karşı teolojisi yoktur, bildiğimiz
Sünni, Eşari ve Sufi geleneği sahiplenmiştir.
Sünnilik cemaati ve kabileyi korumak üzerine ortaya çıkmıştır; değişimler karşısındaki koruma dürtüsü, zamanımızda cemaati
koruma güdüsüne yol açmış olabilir. Ezelî
kelam anlayışı ile Kur’an’ın büyüselleştirilip ilahlar-melekler-gökler âlemi irtibatıyla
da Kuran’ı anlamak mümkün olabilir görüşü, Türkiye’de âdeta bir mollakrasi dönemi
başlattı.” dedi.
Prof. Dr. Mahmut Aydın ; “Diyalog
FETÖ’nün kendini meşrulaştırma
aracıydı”
İkinci oturumun son bildirisini sunan OMÜ
öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Aydın ise
“Senkretik Bir Yapılanma Olarak FETÖ” adlı
sunumunda FETÖ’yü terör örgütü konumu-

na getiren kodlardan bahsederek “Bugün
Kuran’ı, yarın laikliği, bir başka gün darbe
yapan askerleri kullanabiliyor; bunların
tek bir akıldan çıkması mümkün mü? Kendilerini Hak görüp bizi batıl gördükleri için
ümitlerini hâlen taze tutan bu cemaat, ‘kült
hareketi’ olarak değerlendirilirse bu tanımlama üstünden dış kamuoyu ikna edilmeye
çalışılabilir. Haşhaşilerdeki gibi hiyerarşik
yapıya dayanan gizli örgütlenme, sadece
çekirdek yönetimi sabit tutuyor, stratejiler
hep değişiyor. En alttaki tabakanın da istihbarat faaliyeti yaparak çalıştığını düşünüyorum. Bu zihniyeti besleyen; çocukluktan
beri okullarda beyinleri yıkanan otomatlardır. Cizvitlerle olan benzerliği eğitim ve
mutlak otorite hususunda malum; kültlerin
ortak anlayışı, sorgulamadan lidere ne söylerse söylesin itaat etmektir.” sözlerine yer
verdi.

üçüncü oturumda da ilk olarak Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir
“Sosyolojik Bir Örgütlenme Biçimi Olarak
FETÖ” konulu bildirisini yaptı.

Diyaloğun, FETÖ’nün uluslararası alanda kendini meşrulaştırma aracı olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Aydın sözlerine şunları
ekledi: “Bu zihniyet aynı zamanda Hristiyan idealine hizmet etmektedir ki misyonerlik dünyayı Hristiyanlaştırma değil bir
Hristiyan alanı hâline getirmedir. 28 Şubat
sonrasında bu örgüt, muhafazakârları Kemalistlere karşı biledi, Ergenekon’a ortam
hazırladı, Ergenekon bahanesiyle kadroları
boşaltıp yerlerine geçtiler. Türkçe Olimpiyatları emperyalist bir girişim olduğu hâlde
bu şekilde kamuoyu oluşturdular.”

FETÖ’yü anlamak için diğer cemaatlerle
benzerliklerinden çok farklılıklarına odaklanılması gerektiğine dikkat çeken Prof.
Demir, FETÖ cemaatinin farklılıklarını şöyle
sıraladı: “İlk olarak kuruluş ve örgütlenme
yapıları geleneksel değil, modern. Yunan
mitolojisine olan hayranlıkları gibi yabancı
değerleri benimseyebiliyorlar. Sadece eğitimde değil, medya, polis teşkilatı, sanat,
spor gibi her alana girerek tahakküm kurma, egemen olma amacı taşıyorlar. Lider
kültleri mesihleştirme boyutunda. Bunun
yanında içe kapalı, dışarıyı ötekileştiren ve
hasımlaştıran bir yapıları var. Ayrıca, Fetullah Gülen’in, diğer cemaatlerde rastlanmayan askerî jargon kullandığını görüyoruz.
Haber alma ve istihbarat konusunda emirler ve uyarılar yağdırıyor. Devlet gibi davranıyor. Zaten bu yapının emniyet teşkilatı

Çalıştayın ikinci gününde “FETÖ’nün Sosyolojik Boyutu” başlığı altında başlayan

Türkiye’de özellikle din sosyolojisi alanında
araştırma yapmak için yeterli metodolojik
araçların ve kaynakların sınırlı olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Hilmi Demir “Bu yapıyı
anlamak için özellikle birkaç alanı akademiye entegre etmeniz gerek. Bunu yapmadığınız sürece yarın herhangi bir yapının
nasıl radikalleştiğini anlayamazsınız.” dedi.

“Türkiye’de
din sosyolojisi
alanında
araştırma
yapmak
için yeterli
metodolojik
araçların ve
kaynakların
sınırlı.”

“FETÖ’yü anlamak için farklılıklarına
odaklanmalıyız”
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İkinci gün FETÖ’nün sosyolojik boyutu
tartışılarak genel bir değerlendirme
yapıldı

Prof. Dr. Hilmi Demir; “Türkiye’de din
sosyolojisi alanında kaynak eksikliği
var”
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içinde yapılanmaya gitmesi de devlet üzerinde tahakküm kurma niyetini gösteriyor.
Bunlar FETÖ’yü ve benzerlerini tanımada
önemli ipuçları veriyor.”

“FETO’yu
anlamak
ve bir daha
oluşmasının
önüne geçmek
için özellikle
üniversitelerin
iş birliği içinde
olmalı.”

İnsanları FETÖ’ye hangi sebepler itti?
Türkiye’de insanları bu yapıya iten sebeplere de değinen Demir “28 Şubat ve başörtüsü sorunu gibi durumlar dindarları bu
yapıya itti. Devlet yurdu sıkıntısı ve eğitim
sorunun çözülmemesi; öğrencileri okullara, yurtlara yönlendirdi. Özellikle kamuda iş imkânı güvencesi vermesi de cazibe
merkezi hâline getirdi yapıyı” diye konuştu.
“FETÖ’nün suç uydurma özelliği vardı”
FETÖ’nün en temel özelliklerinden birinin
de özel ve teknik yöntemlerle suç uydurması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hilmi
Demir, senelerce birçok masum insanın
suçlu durumuna düşürülerek mağdur edildiğini söyledi. Prof. Dr. Hilmi Demir, bu yapıyı anlamak ve bir daha oluşmasının önüne geçmek için özellikle üniversitelerin iş
birliği içinde olması gerektiğini sözlerine
ekledi.
Dr. Necdet Subaşı; “Toplumun tüm
kodlarını çözerek başarılı oldular”
Hilmi Demir’in ardından Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı “Türkiye’de
Sosyolojik Gerçekçilik Olarak Dini Gruplar”
konulu bir konuşma yaptı.
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Türkiye’de objektif bir din sosyolojisi araştırması olmadığını ifade eden Dr. Subaşı,
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var olan çalışmaların ise tamamen övücü
ya da yerici nitelik taşıdığını ifade etti. Türkiye’deki cemaat olgusunu, FETÖ üzerinden incelemenin yanlış olduğunu kaydeden
Necdet Subaşı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çok iyi çalıştıkları bir gerçek. Hiçbir sosyal
gerçeklik diliyle temas kurmadan, kişinin
uyanmasının önüne geçecek özel bir dille,
gerektiğinde çağrıya kulak vermek üzere
hazırlanmış bir neferler ordusu kurdular.
Toplumun tüm kodlarını çözerek başarılı
olmaları da başka bir konudur. Dolayısıyla
İslami camianın içinde toplumun acılarını,
kusurlarını resmen fişleyerek, bu fişler üzerinden ilerleyerek, bu coğrafya üzerindeki
belli başlı aktörlerin çıkarlarını istismar
ederek, dönüştürerek bunu uluslararası
bir hikâyenin parçası hâline getiren FETÖ
olayının, bize bu coğrafyada başka unsurlarla oluşmuş dinî gruplara karşı haksız bir
değerlendirme yapma imtiyazı vermemesi
lazım.”
“Cemaatleri bir yana bırakıp
kimliğimizi konuşalım”
Dinin sahibi olduğunu iddia eden bazı yapılar olduğuna dikkat çeken Subaşı “Günlük hayatımızı tanzim etmek için medya
aracılığıyla birtakım şeyler söyleyen dini
grupların olduğunu görüyoruz. Oysa bu cemaatleri bir yana bırakıp kendi kimliğimiz,
tabiatımızla da ilgili konuşmamız gerekir.”
ifadelerini kullandı.
“Devlet dinî kesimi bağrına bastı”
Dindar kesimin üzerindeki devlet baskısının yumuşamasının ardından oluşan rahat-

Müzakereyle devam eden üçüncü oturumda, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Kemal Ataman ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin,
FETÖ’nün sosyolojik boyutuyla ilgili analiz
ve görüşlerini beyan ettiler.
“Çalıştay bundan sonra olabilecek
kötü ihtimallere karşı toplumu uyanık
tutmak için akademik destek olacak”
Çalıştayın genel bir değerlendirmesinin yapıldığı 4. oturum ise Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’in başkanlığında yapıldı. Oturumun
açılış konuşmasını yapan Bilgiç “Yaklaşık
bir buçuk yıl önce yapılan hain kalkışmanın
Türkiye’ye mali, ekonomik ve sosyal maliyeti ne oldu? Bu soruları cevaplamak ve
bundan sonra meydana gelebilecek kötü
ihtimallere karşı toplumu uyanık kılacak,

akademik camianın desteğine olan ihtiyaçtan dolayı bu Çalıştayı düzenledik. Sosyal
anlamda iyi yetişmiş, iyi beyinlerin çok ciddi etkileri olacağına inanıyorum.” dedi.
“Farklı görüşleri bir araya getirmenin
faydasını burada da gördüm”

“Üniversiteler
farklı fikir ve
görüşleri ortaya
koymalı ve
tartışmaktan
korkmamalıdır”

Farklı görüşlerin bir araya gelerek düşüncelerini tartışabilecekleri bir ortam yaratmanın önemine vurgu yapan Rektör Sait Bilgiç
“Üniversiteler farklı fikir ve görüşleri ortaya koymalı ve tartışmaktan korkmamalıdır.
Çünkü bugün doğru bildiklerimizin yarın
yanlış çıkma ihtimali var. Somut bilimlerde
bile mutlak gerçekliğin olmadığını görüyoruz. İnandığımız gerçekler de mutlak değil.
Farklı görüşleri bir araya getirmenin faydasını bu Çalıştayda da gördüm.” dedi.
Çalıştayın, toplumun beklentisi ve ihtiyacı
sonucu ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr.
Bilgiç “Allah tüm farklılıklarımızla birlikte
yaşamamızı daim etsin” temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.
Dördüncü ve son oturumda TBMM İnsan
Hakları Komisyonu üyesi Doç. Dr. Ahmet
Yıldız, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Ataman ve Başbakanlık
Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, Çalıştayın konusunu özetleyen birer konuşma gerçekleştirdi. Soru cevap kısmının ardından
“15 Temmuz ve FETÖ Çalıştayı” sona erdi.
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lamanın yanında bu durumun bir istismar
kapısı da açtığını dile getiren Subaşı “Kimi
yapılar, bu alanda oluşan boşluğa ve enerjiye ortak olma hevesine girdiler. FETÖ de
bunlardan biriydi. Ama giderken bu boşluğu da götürdü. Ancak devlet senelerdir
Türkiye’deki İslamcılarla arasına koyduğu
lüzumsuz soğukluğu geride bırakmış ve
savrulmuş, küsmüş dindar kesimi bağrına
basmış gibi görünüyor. Ama devlet nerede
duruyor sorusu hâlâ boşluktadır.” şeklinde
konuştu.
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Samsun ve Üniversite
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ŞEHİTLER İÇİN TEK YÜREK OLDU
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Şehitlerimizin aziz hatırasını anmak ve Çanakkale ruhunu yaşatmak için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlediği
“18 Mart Şehitler Yürüyüşü”; Üniversitenin, Samsun protokolünün
ve Samsunluların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Çocuk, genç,
yaşlı her
kesimden
vatandaş,
şehitlerimiz için
tek yürek oldu
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Çocuk, genç, yaşlı her kesimden
vatandaşın, şehitlerimiz için tek
yürek olduğu yürüyüşe; Samsun
Valisi Osman Kaymak, Samsun
Milletvekilleri Hasan Basri Kurt,
Kemal Zeybek ve Hayati Tekin,
Garnizon Komutanı Topçu Albay
Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, İl Emniyet Müdürü
Vedat Yavuz, Genel Sekreter Doç.
Dr. Menderes Kabadayı, fakülte
dekanları, akademisyenler, idari
personel, öğrenciler ve Samsun
halkı katıldı.
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“18 Mart Türk
milletinin
destanlaştığı
günün adıdır.”

Samsun Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğünün önünden başlayan yürüyüş
güzergâhı şehitlerimiz ve ülkemiz için atılan
sloganlarla İstiklal Caddesi’nden geçerek
Samsun’un simge eseri Onur Anıtı’na kadar
sürdü. Yürüyüşe destek veren vatandaşlar
ev ve dükkânlarını bayraklarla donattı ve
alkışlarla korteje katıldı.
“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek
Devlet”, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”, “Çanakkale Ruhu Dimdik Ayakta”
gibi sloganlarla kortejin Samsun sokaklarını inlettiği yürüyüşte âdeta yer gök Türk
bayrağının rengi kırmızı beyaza büründü.
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Atatürk Anıtı’nın önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için
saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi. Ardından Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, günün anlam ve önemine hitaben bir
konuşma yaptı.
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“18 Mart Türk Milleti’nin dirilişinin
destanlaştığı günün adıdır”
18 Mart gibi anlamlı bir günde yürüyüşe katılarak böylesine güzel bir tablonun
oluşumuna destek veren herkesi sevgi ve

saygıyla selamladığını ifade eden Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Bu yürüyüşle tarihe
sökülmez bir şekilde kazınmış o anlamlı günü hatırlamak istedik. 18 Mart, tarihe
Çanakkale’nin geçilmez olduğunu silinmez
bir şekilde yazdığımız, Türk Milleti’nin dirilişinin destanlaştığı günün adıdır. Aynı
zamanda 18 Mart, her türlü yokluğa, yoksulluğa ve imkânsızlığa rağmen iradenin,
inancın ve imanın nelere kadir olduğunun
gösterildiği günün adıdır. 18 Mart bu nedenle adının sadece bir günde geçileceği
bir gün değildir. Bu günü tertiplememizin
sebebi, o gün ölüme gül bahçesine girer
gibi giden kahramanlarımızın koşuşlarını hatırlamamız ve nedenlerini bilmemiz
içindir. Bir vatan kanla sulanmadıkça vatan
olamıyor. Bunun destanlaştığı günün adıdır
18 Mart. 18 Mart’ta şehit ve gazi olan tüm
kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle
anıyorum.” dedi.

“Afrin’de
gösterilen
kahramanlık
yine bu
millete
yakışıyor”

“Afrin’de gösterilen kahramanlık yine
bu millete yakışıyor”
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Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı’nda savaşan askerlerimizi de unutmayan Rektör
Sait Bilgiç “Çanakkale Zaferi ile aynı günde, o neslin yeni jenerasyonunun Afrin’de
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Özel Haber
“Geleceğimiz
için çok
çalışmalı
ve doğru
yaşamalıyız.”

gösterdiği kahramanlık yine bu millete yakışıyor. Bugün orada savaşan, o kahramanlıkları gösteren Mehmetçiklerimizi erinden
komutanına kadar minnetle anmak istiyorum. Allah şu an Afrin’de ve yurdun her
yerinde görevde olan askerlerimize güç
versin; onları muzaffer kılsın ve sağlıkla
aramıza katılmalarını, ailelerine kavuşmalarını sağlasın. Biz mazlum milletleri, mağdur milletleri özgür yaşatabilmek için kendi
evlatlarımızı kahramanca feda edebilen bir
milletiz. Bunu başka milletlerin anlaması
mümkün değil. Kendi gelecekleri ve menfaatleri adına nice insanın kıyımına sebep
olanların bizi anlaması mümkün değil. Biz
var oldukça, ayakta durdukça mazlum milletlerin de umudu olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
“Geleceğimiz için çok çalışmalı ve
doğru yaşamalıyız”
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Türk Milleti’nin şartlar ne olursa olsun, her
türlü yokluğa ve imkânsızlığına rağmen,
söz konusu vatansa her türlü engeli aşacağına işaret eden Rektör Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun tarihte nice örnekleri
var. Ama biz sadece kahramanlık göstererek geleceğe daha güvenle ulaşamayız. Her
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türlü imkânsızlığa rağmen bu kahramanlıkları gösterebilmek büyük bir başarıdır. Bu
kahramanlıklar, milletimizin takdire şayan
bir özelliği olsa da gelişmiş ülkelerin kendi toplumlarının geleceği adına yaptıkları
çalışmaları, başarıları görünce bizim de bu
kahramanlıklarımızın yanında başka şeyler
de yapmamız gerektiği görülüyor. Daha çok
çalışmak ve daha doğru yaşamak ve birbirimizi sevip saymak zorundayız.”
“Allah birlik ve beraberliğimizi daim
etsin”
Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin bu yürüyüşte verildiğinin altını
çizen Prof. Dr. Sait Bilgiç “Aramızda bazı konularda birbiriyle ayrı düşen nice insanımız
var. Ama söz konusu vatan, millet ve bayrak olunca bu güzel tablo oluşabiliyor. Biz
bu güzel tablonun devamını her zaman, her
şekilde sürdürmek zorundayız. Birbirimizden farklığımız elbette olacak, hepsi bizim
zenginliğimiz. Bizi farklılıklarımız üzerinden
bölmeye çalışanların yazdığı senaryolara
alet olmayı da bırakmak zorundayız. Suçu,
sadece Türkiye üzerinde oynanan oyunları planlayanların üstüne atarak işin içinden çıkamayız. Bu senaryoların içinde yer

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuşmasının
ardından söz alan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz ise 103 yıl önce
Çanakkale’de meydana gelen muharebelerin şiddetini hatırlatıp duygu ve düşüncelerini “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in belirttiği gibi; eski ve yeni dünya bütün akvam-ı
beşer; renkleri, derileri farklı olsa da vahşetleri denk olan, kimi Hindu, kimi yamyam,
kimi bilmem ne bela olarak vasıflandırılan,
neyi; ne için, ne amaçla gerçekleştirdiklerini bilmeyenlerin özgürlüğümüzü, varlığımızı, ülkemizi, bağımsızlığımızı yok etmek
için gelip sınırlarımıza dayandığı o günde;
‘garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim
var’ nidalarıyla göğüslerini siper etmiş, bu
vatan için hayatlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” sözleriyle aktardı.
Dekan Prof. Dr. Yılmaz, Anafartalar’da
beraberindeki askerlerle gösterdiği kahramanlıkla destanlaşan Mustafa Kemal
Atatürk’ü yâd ederek “Kahraman arkadaşlarıyla düşmanla göğüs göğüse mücadele
eden Gazi Mustafa Kemal ve bu toplumun
temeli olan ve adlarını dahi bilmediğimiz,
kabirlerinde isimleri bile yazmayan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.” sözlerine yer verdi.
Dekan Yılmaz konuşmasının ardından tüm
şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyarak
alanı dolduran vatandaşlarla birlikte dua
etti; ülkemiz ve milletimiz için esenlik ve
dirlik temennisinde bulundu.
Duanın sonrasında Üniversite Rektörlüğünün düzenlediği ve Samsunluların yoğun
ilgi gösterdiği “18 Mart Şehitler Yürüyüşü”
sona erdi.
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almamak için birbirimizi itmeden, kırmadan, ayırmadan yaşamayı başarmak zorundayız. Biz bir ve beraber kaldığımız sürece
bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar, bize karşı besledikleri hiçbir düşmanca
duyguyu hayata geçiremeyecekler. Allah
birlik ve beraberliğimizi daim etsin.” diye
konuştu.

27

Odak

KONSERVATUVARIMIZI
TANIYALIM
Haber: Nehir GÜLER

Fotoğraf: Gökhan ÇETİN

“Müzik ruhun gıdasıdır” deriz çoğu
zaman ve daha en baştan müzikle
ruhun yakın ilişkisini kabul etmiş
oluruz. Ruhumuz dertlenir mesela ya da sevinir, heyecanlanır.
İşte o anlara eşlik etmesine
ihtiyaç duyduğumuz şeyin
adıdır “müzik”.
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Daha ana rahmindeyken annemizin kalp atışlarına göre
ritim tuttuğumuz, dünyaya geldiğimiz andan itibaren annemizin
ninnisiyle uyuduğumuz, büyük bir
acıyı göğüslerken “ağıt” yakıp teselli
bulduğumuz ve bir sevdayı dile getirirken de “medet” umduğumuz şeydir müzik.
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Farklı milletlere mensup olsak, farklı kültürlerden beslensek, farklı dilleri konuşsak da
müziğin birleştiren, sarıp sarmalayan özel bir
yanı olduğu inkâr edilemez hayatımızda. Müzikle kurduğumuz bu güzel ve kopmaz bağı biraz daha
ileri götürelim ve sizi müziğin akademik boyutta eğitimini alabileceğiniz OMÜ Devlet Konservatuvarıyla tanıştıralım…

OMÜ Devlet Konservatuvarı Genç, Dinamik
ve Yetenkli Kadrosuyla Ufuk Açıyor

Prof. Dr. Olga Hasanoğlu
Konservatuvarı anlatıyor
Konservatuvarın müdürü olarak Prof. Dr.
Olga Hasanoğlu görev yapıyor. Hasanoğlu kendi mesleğinde ulusal ve uluslararası
başarılarla öne çıkmış değerli bir sanatçı. OMÜ Devlet Konservatuvarında Piyano
Anasanat Dalında öğretim üyesi olan Hasanoğlu, Bakü doğumlu. 1987 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuvarından yüksek

dereceyle “konser icracısı” unvanını alarak
mezun olmuş ve çeşitli yarışmalarda ödüller kazanmış. 1992 yılından bu yana ise
Türkiye’nin birçok üniversitesinde görev
alan Hasanoğlu, uluslararası festivallere
hem organizasyon aşamasında hem de
“solist” olarak katkı sağlamış. Sanat hayatı boyunca çok sayıda solo ve oda müziği
konserleri vermiş olan Hasanoğlu “orkestra şefi” olarak da sahne almış.

“Konservatuvarımızın
bünyesinde
şu an 3
bölümümüz
mevcut. Bunlar
Müzik, Sahne
Sanatları ve
Müzikoloji.”

Mesleki birikimiyle göz dolduran Olga Hasanoğlu OMÜ Devlet Konservatuvarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini bizimle paylaştı
ve bilirkişi olarak özelde OMÜ Devlet Konservatuvarı, genelde ise Türkiye’deki tüm
konservatuvarların içinde bulunduğu bazı
sorunlardan bahsetti; kulak veriyoruz:
“Konser vatuvarımızın bünyesinde şu an 3
bölümümüz mevcut. Bunlar Müzik, Sahne
Sanatları ve Müzikoloji. Ancak aktif olarak
Müzik Bölümümüzün bir Anasanat Dalı
devrede. Konservatuvarın gelişmesini tamamlayabilmesi için bazı akademik, idari
ve fiziksel iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Konservatuvar eğitimine uygun olarak
tasarlanıp yapılacak bir bina fiziksel açığı
kapatacaktır.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

OMÜ’nün en eski kampüslerinden biri olan,
Atakum sahilinin denize nazır en güzel yerinde konuşlanan ve İlkadım Güzel Sanatlar Kampüsü’nün bahçesinde yer alan konservatuvar binası, insanın ruhunu okşayan
müziklerle karşılıyor sizi. 15 Ocak 1993
yılında kurulan OMÜ Devlet Konservatuvar binası sonradan yapılan eklemelerle 3
bin metrekarelik bir iç mekân kullanımına
ulaşmış. Binada 21 öğrenci çalışma odası, 8 derslik, 1 konser salonu, 1 orkestra
çalışma odası, 6 idari ofis ve 29 öğretim
elemanı odası bulunuyor. OMÜ Devlet Konservatuvarında Müzik, Sahne Sanatları ve
Müzikoloji Bölümleri var. Müzik Bölümü
Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı şu
an aktif olarak eğitim veren tek dal.
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Odak
Yetenek tespit sınavı nasıl
yapılıyor?
Hasanoğlu, Konservatuvarın herhangi bir anasanat dalında eğitim
görmek için yetenek tespit sınavına girecek öğrencilerde ne gibi
özellikler arandığına ve sınav esnasında nasıl bir yöntem uygulandığına dair yönelttiğimiz soruları da
yanıtlıyor: “Başvuran adayın müziğe yatkın olup olmadığını anlamak
için müzik kulağı ve ses algılaması
kontrolü yapılıyor. Örneğin sınavda
bir ses veriliyor ve o sesi çıkarması
isteniyor. Aynı zamanda ritim duygusu kontrol ediliyor. Bir ritim veriliyor ve yine bunu tekrarlanması
isteniyor. Ayrıca adayın önceden
hazırladığı parçalar da dinleniyor.”
Konservatuvar bu yıl ilk
mezunlarını verecek
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“Konservatuvar eğitimi ilköğretimden
başlatılmalı!”
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Genel olarak konservatuvarların ve bizim
konservatuvarımızın önemli sorunlarından
biri de çoğunun eğitiminin ilköğretimden
başlatılmaması. Eğer virtüöz yetiştirmekse
amaç, en geç 10-12 yaşlarında çocukları
enstrüman konusunda eğitime başlatmak
gerekiyor. Çocuklar bu dönemde yeni şeylere açık ve algıları kuvvetli oluyor. Orta ve
lise kısmı bulunmayan konservatuvarlar, lisans eğitimine uygun yetişmiş aday öğrenci
bulma sorunu yaşıyor. Bu sorunu ortadan
kaldırmak için konservatuvarların ortaöğretim kısımlarının da bulunması gerekiyor.
Karadeniz Bölgesi’nde ilköğretimden eğitim vermeye başlayan konservatuvar yok
maalesef. Bize aileler küçük çocukları için
başvuruyorlar ve biz bu olağanüstü yetenekteki çocukları büyük şehirlere yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Bu pek çok aile
için önemli bir sorun. Bazen de farklı bir
çözüm olarak çocukları özel derslere yönlendiriyoruz ki bu da sağlıklı değil.”

OMÜ Devlet Konservatuvarı, bu
sene ilk mezunlarını verecek olmanın mutluluğunu da yaşıyor. 4
sene önce 60, sonraki sene 80 ve
son olarak 100 adayın başvuruda
bulunduğu Konservatuvarın kontenjanı ise 30 kişi. Bu düzenli artış
geleceğe dair ümit veriyor. Fakat
Olga Hasanoğlu bununla ilintili
farklı bir noktaya da dikkat çekiyor.
Burada hem Konservatuvarın hem
de Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi
Bölümünün sınavlarının yapıldığını
söyleyen Hasanoğlu “Eğitim Fakültesi Müzik Bölümüne başvuru sayısı 300-400’leri
buluyor ve aday hem Konservatuvar hem
de Müzik Eğitimi Bölümü sınavlarını kazanırsa tercihini Müzik Eğitimi Bölümünden
yana kullanıyor. Bu tercihi yapmasında da
okulu bitirdikten sonra kamu işine girme
yani atanabilme şansının olması rol oynuyor” diyor.
Konservatuvarın öğretim kadrosu genç
ve dinamik
OMÜ Devlet Konservatuvarı son derece
genç, dinamik ve yetenekli bir kadroya sahip. Diğer konservatuvarlara göre öğretim
üyesi sayısı açısından gayet iyi durumdayız. Bazı enstrümanların eğitimini verecek
hoca noktasında az da olsa sıkıntılarımız
var. Örneğin Piyano, Keman, Gitar, Flüt ve
vurmalı çalgılar hocası var ama Şan, Çello,
Obua, Klarnet ve Korno dersi verecek hocamız şimdilik yok. 7 hocamız ise Türk Müziği
dersleri veriyor. Geleneksel Türk Müziğinde

dan Amerika Birleşik Devletleri’nin
San Diego şehrinde gerçekleştirildi.

İki yüksek lisans programı yürütülüyor

Kültürlerarası müzik yoluyla etkileşim ve paylaşımda
bulunmanın amaçlandığı bu etkinliğin devamı niteliğinde olan OMÜ
Devlet Konservatuvarının düzenlediği etkinlik ise
müzikoloji, müzik
icracılığı ve müzik
besteciliği gibi müziğin farklı disiplinlerini bir araya
getirdi. Dünyada
henüz çok yeni ortaya çıkan bir eğilimin Türkiye’deki
öncülerinden biri
olması bakımından
önem taşıyan etkinliğin, gündüz ve
akşam saatlerinde gerçekleştirilen
konserlerinde kültürlerarası müzik
alanında bestelenmiş eserler; Devlet Konservatuvarı
personeli, Devlet
Opera Balesi ve sanatçıları ile Kültür Bakanlığı Türk Müziği Korosu sanatçılarının
aktif katılımıyla sergilendi.

Konservatuvarın yürüttüğü yüksek lisans
programlarına gelince ilki Güzel Sanatlar
Enstitüsünün bünyesinde bulunan “Müzikte Yorumculuk” diğeri ise Sosyal Bilimler
Enstitüsü bünyesindeki “Geleneksel Türk
Müziği”. Geleneksel Türk Müziği programı Karadeniz Bölgesi’nde tek olduğu için
Türkiye’nin dört bir tarafından gelenler var.
Ayrıca akademik tecrübe kazanmak isteyen Devlet Opera ve Türk Müziği Korosu
gibi kamu sanat kurumlarından parlak öğrencilerimiz var.
Konservatuvar ses getiren ulusal ve
uluslararası etkinlikler düzenleniyor
OMÜ Devlet Konservatuvarı düzenlediği
ulusal ve uluslararası etkinliklerle de dikkatleri üzerinde topluyor. Bu etkinliklerin
düzenlenmesinde Konservatuvarın genç
kadrosunun kurumun gelişmesine ivme
kazandırmaya dönük düşünce yapıları da
önemli rol oynuyor.
Şimdiye kadar gerçekleştirilen etkinliklere şöyle bir göz atarsak ulusal bazda ilki
2016’da, diğer ikisi ise 2017’de hayata
geçmiş üç etkinlik bulunuyor. 2016’da OMÜ
BAP tarafından da desteklenen “Yerelden
Güncele Tınısal Arayışlar” isimli panel ve
konserler Türkiye’nin farklı bölgelerinden
müzisyenleri özellikle de bestecileri ve
güncel müzik eserlerini Samsunlu müzikseverlerle buluşturdu.
Aralık 2017’de düzenlenen “Oda Müziğinde Alternatif Girişimler Uluslararası Festivali” adlı etkinlikte ise oda müziğinin sıkıcı
ve demode olduğu ön yargısını kırmak üzere Türkiye ve Avusturya’dan doğaçlama,
caz, folk stilleri icra eden modern müzik
grupları davet edildi. Bu etkinlikler Samsun
dinleyici kitlesinden büyük ilgi gördü.
Kültürlerarası Müzik Samsun halkı ile
buluşturuldu
20-23 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen uluslararası “Kültürlerarası Müzik
Konferans ve Konserler Serisi-II” adlı etkinlik ise bir dizi konferans ve konserden
oluştu. Bu etkinliğin ilki 26-28 Şubat 2016
tarihlerinde California Üniversitesi tarafın-

Etkinlik konserleri vasıtasıyla da kültürlerarası akademik müziğin önde gelen topluluklarından Omnibus Ensemble ve bu alanın daha popüler tarafında yer alan dünya
müziği sanatçısı Ömer Faruk Tekbilek’e
uzanan geniş bir çerçeve içerisinde var
olan müzikal değerler Samsun halkı ile buluşturulmuş oldu. Bu değerli uluslararası
etkinlik Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK Yurt
içi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
kapsamında da destek gördü.
Görüldüğü üzere kültürel ve dilsel sınırları
ortadan kaldırma gücüne sahip olan müzik;
birleştiriciliği ve evrenselliği sayesinde hiçbir zaman büyüleyiciliğini kaybetmeyecek
ve konservatuvarlar da müziğin büyüsüne
kapılmış gençlere kapılarını sonuna kadar
açık tutmaya devam edecek…

OMÜ Devlet
Konservatuvarı
düzenlediği
ulusal ve
uluslararası
etkinliklerle
de dikkatleri
üzerinde
topluyor”

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

ney, kanun, mey, bağlama, ud hocalarımız
bulunuyor. Ama Kabak Kemane, Kemençe,
tambur, türk müziği şan hocalarına ihtiyacımız var.
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Makale

Girişimci

ÜNİVERSİTE OLMAK
Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK
Üniversitemizde girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla yürütücülüğünü
yaptığımız TÜBİTAK ve DOKAP girişimcilik projelerini uyguluyoruz.
DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe
Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi
2017 yılında DOKAP Başkanı Sayın
Ekrem Yüce ile Sayın Rektörümüz
Prof.Dr. Sait Bilgiç’in proje sözleşmesini imzalaması ile yürürlüğe
girdi. Proje ile Üniversitemiz bünyesindeki çeşitli fakülte ve meslek
yüksekokullarındaki öğrencilere,
akademisyenlere, araştırmacılara
ve mezunlara yönelik girişimcilik
eğitim faaliyetleri ile DOKAP Bölgesi tarım sektöründe girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesini amaçlandı.
Projenin diğer hedefleri ise:
§ OMÜ bünyesinde söz konusu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla projeye ve proje biti-
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TÜBİTAK destekli girişimcilik
eğitimleri devam ediyor
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2015 yılından beri TÜBİTAK 1601 Yenilik
ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında “Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi Projesi” yürütülüyor. Bu projenin
amacı Üniversitemizde uygulanacak sertifika programlarıyla öğrenci ve öğretim
elemanları arasında girişimcilik konusunda
farkındalık yaratmak, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaştırılması ile başarılı iş fikirlerinin uygulamaya aktarılmasına yardımcı olmak. Proje kapsamsında
bugüne kadar çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında 12 adet girişimcilik sertifika
programı ön ve lisans düzeyinde yürütüldü.
Ayrıca, yaz dönemlerinde yürütülen 3 akademik girişimcilik programı ile TÜBİTAK

minden sonraki faaliyetlere hizmet edebilecek son derece modern bir “Tarımsal Ön Kuluçka
Merkezi” kazandırmak,
§ Girişimcilik eğitim faaliyetleri
ile öğrencilerin mezun olmadan
önce tarımsal girişimcilik farkındalığının ve kapasitelerinin arttırılmasını sağlamak,
§ Projenin başarılı çıktıları sayesinde sadece Samsun ili değil aynı
zamanda DOKAP Bölgesindeki
diğer illerin de tarımsal girişimciliğinin artırılması hedeflendi.
Projenin ilk hedefi, DOKAP Başkanı
Sayın Ekrem Yüce tarafından yapılan bir açılışla gerçekleştirildi. Diğer hedefler doğrultusunda Ziraat
Fakültesinde bulunan “Tarımsal Ön
Kuluçka Merkezi”nde akademisyenlere, lisansüstü öğrencilere ve serbest çalışan tarım danışmanlarına
yönelik girişimcilik eğitimleri aktif
bir şekilde devam ediyor ve projelere
yönelik çalışmalar yapılıyor.

1601 projesi kapsamında toplam 15 girişimcilik sertifika programı 2018 sonunda
tamamlanacak.
Şu ana kadar TÜBİTAK 1601 ve DOKAP girişimcilik projeleri kapsamında 586 lisans
öğrencisi, 116 ön lisans öğrencisi, 46 yüksek lisans öğrencisi, 86 akademisyen ve
23 tarım danışmanı girişimcilik eğitim faaliyetlerini tamamladı. Nisan ayı içerisinde
25 tarım danışmanına yönelik girişimcilik
eğitimi gerçekleştirildi. Halen Ziraat ve Diş
Hekimliği Fakültelerinde lisans, Alaçam
MYO’nda ön lisans öğrencilerine ve Tarımsal Ön Kuluçka Merkezinde ise 35 uluslararası lisansüstü öğrencimize yönelik İngilizce girişimcilik eğitim faaliyetlerine devam
ediliyor.
Verilen girişimcilik eğitimlerinin sonunda
öğrencilere iş modeli ve iş planı hazırlama

Akademisyenlere girişimcilik eğitimi
farklı veriliyor
Girişimcilik eğitimlerine yönelik modüller
öğrenciler ve akademisyenler için değişiklik göstermektedir. Lisans ve önlisans
öğrencilerine yönelik genel girişimcilik
dersleri; iş modeli, iş planı, etkili sunum,
yaratıcı düşünme, pazarlama ve yenilik yönetimi modüllerinden oluşuyor. Akademik
girişimcilik eğitim programı ile eğiticilerin
eğitimi ve fikir, buluş ve ARGE sonuçlarını
ticarileştirmek isteyenlere yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ise temel girişimcilik, iş modeli, proje oluşturma,
pazarlama, akademik girişimcilik ve yenilik
yönetimi modülleri uygulanıyor. Projede
yer alan eğitmenler Üniversitemizde girişimcilik ile ilgili öğretim üyeleri, Samsun
TEKNOPARK ve TTO uzmanlarından oluşuyor. Her eğitim sonunda alanında uzman ve
örnek girişimciler davet edilerek “Tecrübe
Paylaşımı” konferansı gerçekleştiriliyor.
Aynı zamanda dönem sonlarında “Proje
Pazarı” faaliyeti ile başarılı öğrencilerin iş
fikirlerini sunma ve yarıştırma imkânı veriliyor. Proje kapsamında duyuruların ve fotoğraf paylaşımlarının yapıldığı facebook,
instagram ve web adresi (omugirisimci.org)
ile sosyal medya aktif olarak kullanılıyor.
Girişimcilik dersi vermek isteyen
akademisyenlere eğitim desteği
Son olarak girişimcilik projelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor. Bu hedeflerin ilk adımı Üniversitemizin
farklı fakülte ve meslek yüksekokullarında girişimcilik derslerinin zorunlu ve seçmeli dersler kapsamına alınması ile atıldı.
Ayrıca, yaz dönemlerinde uyguladığımız
Akademik Girişimcilik Eğitimleri ile eğiticilerin eğitimi programı sağlanmakta ve bu
girişimcilik eğitimini tamamlayan öğretim

elemanları kendi bölümlerinde girişimcilik derslerini vermeye başlamış ve devam
ediyorlar. Yaz programındaki başvurularda
seçim kriterlerinden olan girişimcilik dersi
veren/vermeyi düşünen veya bölümünde
girişimcilik dersi açacak akademisyenleri
belirleyerek, projemizdeki sertifika programlarının verildiği fakülte ve meslek yüksekokulu kapsamını genişletiyoruz. Proje
kapsamında pilot olarak farklı fakültelerde
açtığımız girişimcilik sertifika programlarında ilerde kendi fakültelerinde girişimcilik
dersi vermek isteyen eğitmenlerin derslerimizi gözlemci olarak izlemeleri sağlanırken,
kendilerine doküman ve diğer destekler
veriliyor. Proje süresi olan 3 yılın sonunda
girişimcilik sertifika programlarının ortak
dersler çerçevesinde uzaktan öğretim yöntemi ile sürdürülmesi sağlanıyor. Böylece,
hem katılımcı sayısı artırılacak, fakülteler
çeşitlendirilecek ve hatta Üniversite dışına
girişimcilik eğitimleri yaygınlaştırılacaktır.
TÜBİTAK 1601 projemizin tamamlanmasının ardından yeni başladığımız DOKAP
GİRKAPARGE projemiz ile daha önceki
girişimcilik eğitimlerine devam edilecek.
Bunun yanında hedef kitle lisans öğrencileri yanında lisansüstü öğrenciler ile genişletilecek. Daha önce girişimcilik eğitimi
verilmemiş fakülte ve yüksekokullarda girişimcilik eğitimlerine devam edilecek. Yeni
kurulan ön kuluçka merkezimiz aracılığı ile
girişimcilik eğitimleri, birlikte çalışma ortamları, ortak proje yazma faaliyetleri, özel
girişimcilik eğitimleri, iş dünyası ile işbirliği faaliyetleri, tanıtım çalışmaları, patent
başvurularının desteklenmesi, kuluçkada
yer alma, fikirlerin ve proje sonuçlarının
ticarileştirilmesi vb. faaliyetlere devam
edilecektir. Elde edilen deneyimler sonucu
girişimcilik eğitimlerini ön lisans, lisans ve
lisansüstü öğrencilere ve akademik elemanlara düzenlenmesi, eğitim sonrası ticarileşme potansiyeli olan fikirlerin desteklenmesi için Samsun Teknopark ve TTO ile
işbirliği yapılmaya devam edilecek. Temel
girişimcilik eğitimlerinin öğrencilerin ilk yıllarında uzman kadrolar ile uzaktan eğitim
yöntemiyle verilmesi için Rektörlüğümüze
bağlı girişimcilik bölümünün kurulması için
girişimce bulunulacak.

Eğitim
sonunda
başarılı olan
katılımcılara
KOSGEB
sertifikası
veriliyor
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ile sunma yönünde çalışmalar yapılıyor
ve anket çalışması ile eğitim çalışmaları
değerlendiriliyor. Ayrıca eğitim sonunda
başarılı olan katılımcılara iş fikirlerini hayata geçirebilmelerine yardımcı olabilecek
KOSGEB sertifikası veriliyor. Girişimcilik
projelerimiz, Samsun TEKNOPARK ve TTO
ile işbirliği halinde yürütülüyor.
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Üniversite Danışma Kurulu

SAĞLIK BAKANI’YLA TOPLANDI
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Rektörlüğün; üniversite, şehir ve iş dünyasını buluşturarak ilişkilerini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu Üniversite
Danışma Kurulu toplantısının 3.’sü, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın oturum
başkanlığında 30 Mart’ta Omtel Otel’de
gerçekleştirildi.
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Üniversite Danışma Kurulu üyelerinin yanı
sıra misafir katılımcıların da iştirak ettiği toplantıda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Üniversitenin son bir yılına ilişkin bilgiler
paylaştı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise Üniversite Danışma Kurulunun 2. toplantısında kurulan Zorunlu ve
İsteğe Bağlı İş Yeri Eğitimi Komisyonunun
çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. OMÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Sinan Engin ve Dr.
Mustafa Mortaş’ın kendi alanlarında geliştirdikleri patent çalışmalarını tanıttıkları toplantı, genel bir değerlendirmenin
ardından sona erdi.

Sağlık Bakanı Demircan “Samsun ikinci
devlet üniversitesine kavuştu”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Yönetime geldiğimiz günden itibaren üniversite-şehir,
üniversite-sanayi, üniversite-sivil toplum
kuruluşları buluşmalarının zaruri bir ihtiyaç olduğunu ve bunun mutlaka kurumsal
bir zeminde gerçekleştirilmesi gerektiğini
düşündüğümüz için Üniversite Danışma
Kurulunun oluşması amacıyla hemen çalışmalara başladık. Biz yasal zemini oluşturduktan sonra Yükseköğretim Kurulu (YÖK),
tüm üniversiteler için danışma kurulunu
zorunlu kıldı ama biz bu çalışmalara daha
önceden başlamış olduk. Bugün bu kurul
toplantılarından 3.’sünü düzenliyoruz ve
bugüne kadar çok güzel bir beraberlik oluşturduk. Samsun ve ülkemiz için çok önemli
olacak fikirlerin, proje hâline dönüştürülüp
nihayetinde bugün itibariyle ürüne dönüşebilecek safhalara geldiğini gördük. Üniversitemiz, Samsun ve Türkiye için ürettikleriyle değer oluşturmak istiyor. Amacımız
çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmektir.” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ise “İktidarımız döneminde, ülkemizde üniversitesiz şehir kalmadı. Şehirlerimizde üniversite
sayılarını gittikçe artırıyoruz ve bunlardan
biri de Samsun. Şehrimiz ikinci devlet üniversitesine kavuştu. Üniversiteler bilim ve
bilgi üreten ve aynı zamanda bilgi ile teknolojiyi de geliştirecek olan merkezler. Üniversitelerin, bulunduğu şehirle ortak hayata ve çalışmalara katılması en ideali. Biz,
üniversitelerin şehirlerle ve şehirlerdeki
kurumlarla bütünleşmesi, geleceği planlaması adına ve Üniversitemizin çalışmalarını halka, halkın taleplerini de Üniversiteye
taşıyacak bir mekanizma olarak kurulmuş
Danışma Kurulu vesilesiyle Samsun’dayız.
Samsun’un bütün gelişmelerini takip ediyoruz. Bu toplantıda ise Üniversitemizin
ihtiyaçlarını, geleceğe dönük taleplerini
birlikte görüşeceğiz.” diye konuştu.

“Tüm ekibimiz ve imkânlarımızla
kardeş üniversitemizi destekleyeceğiz”

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Üniversitenin son bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalar ve ivme kazandığı
konular hakkında bir sunum yaptı. Sayısal
verilerle Üniversitenin bir yıldaki gelişimini
açıklayan Rektör Bilgiç şunları söyledi: “Artık biz Üniversite olarak; yaptığımız binalar,
öğrenci sayımız ve çalıştırdığımız personelle gündeme gelmek istemiyoruz. Bundan
sonraki toplantılarımızın birçoğunda artık
başarılarımızı anlatacağız. Neredeydik?
Nerelere geldik? Ne ürettik? Ne yetiştirdik?
İnşallah bunları paylaşacağız.”

Yakın bir zamanda Samsun’a kardeş bir
ikinci üniversite kurulacağını da hatırlatan
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “OMÜ olarak bir
yandan kendi üniversitemizi geliştirirken
kardeş üniversitemizin de gelişmesi, büyümesi ve kısa zamanda katkı sağlar hâle gelebilmesi için elimizden gelen her şeyi tüm
ekibimiz ve imkânlarımızla ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum.” ifadelerini
kullandı.

Rektör Bilgiç “Bundan sonraki
toplantılarımızda başarılarımızı
anlatacağız”

Üniversitemiz,
Samsun ve
Türkiye için
ürettikleriyle
değer
oluşturmak
istiyor.
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“Samsun ve Türkiye için fikirlerin proje
ve ürüne dönüştüğü safhaya geldik”
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Sunuma; Üniversitenin eğitim ve öğretim
faaliyetleriyle ilgili bilgiler vererek başlayan Rektör Bilgiç, 98 farklı ülkeden gelen
uluslararası öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekerek sayıyı daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
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“Öncelikli
alanlarımız;
iklim
değişikliği ve
etkileri, akıllı
sistemler,
havacılık,
uzay, sağlık
alanında
yenilikçi
cihazmalzeme ve
sağlık bakım
modelleri
geliştirilmesi,
endüstriyel
tasarım”
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Araştırma ve geliştirmeye Üniversitenin
ayırdığı bütçe ve başvurduğu projeleri aktaran Bilgiç, yaklaşık 17 milyon TL’lik
bir bütçenin projelere ayrıldığını açıkladı.
OMÜ’nün Türkiye üniversiteleri arasında
19. sırada yer aldığını kaydeden Rektör
Sait Bilgiç dünya genelinde ilk bine giren
OMÜ’nün bu sıralamayı daha üste çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdığını ifade
etti.
“Öncelikli çalışma alanları belirledik”
Üniversitenin kaynaklarını verimli kullanmak için öncelikli araştırma konuları belirlediklerini dile getiren Prof. Dr. Bilgiç bu

konuları; iklim değişikliği ve etkileri, akıllı
sistemler, havacılık, uzay, sağlık alanında
yenilikçi cihaz-malzeme ve sağlık bakım
modelleri geliştirilmesi, endüstriyel tasarım olarak sıraladı. Devletin de birtakım
öncelikli konular belirlediğini kaydeden
Rektör Bilgiç, OMÜ olarak bu konuları da
değerlendireceklerini söyledi.
“Medikal ve havacılık alanlarında
atılım yapma potansiyelimiz var”
Samsun Teknopark ile OMÜ Teknoloji ve
Transfer Ofisi’nin faaliyetleri ve akademisyenlerin yayın ve tez çalışmalarından da
söz eden Prof. Dr. Sait Bilgiç, Üniversite Danışma Kurulu’nun 2. toplantısında sunulan
patent ve faydalı modellerin çalışma süreci
hakkında bilgiler verdi. Üniversitenin yeni
proje tekliflerini de katılımcılarla paylaşan
Bilgiç, medikal ve havacılık sektöründe
Üniversitenin atılım yapma potansiyeli bulunduğunun altını çizdi.

“İş yeri eğitimi ve sanayi
uygulamasında önemli mesafeler
alındı”

Sinan Engin ise patentin ürüne dönüşerek
ticarileşmesi için AR-GE çalışmalarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in ardından söz
alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan da öğrencilerin, çalışma yaşamında
iş yapmayı öğrenmesini amaçlayan ve bir
önceki Üniversite Danışma Kurulu toplantısında gündem maddesi olan “zorunlu/isteğe bağlı iş yeri eğitim” ve “sanayi
uygulaması”nı hatırlatarak bu yönde yaptıkları çalışmaları dile getirdi. Eylül ayından
itibaren Mühendislik Fakültesinin bütün
bölümlerinde uygulanabilmesi için gerekli
müfredat değişikliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Ceyhan bu süreci “İş
yerleri ile ilgili çalışma usul ve esaslarımızı
ve öğrenim çıktılarımızı belirledik. Hangi
iş yerinde çalışılacağıyla ilgili standartlar
üzerinde çalışmamızı yaptık ve protokol
ve sözleşme metinleri üzerinde mutabakat
sağladık.” sözleriyle özetledi.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Doç. Dr.
Sinan Engin’e Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Bakanlık olarak her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını ve kapılarının her
zaman açık olduğunu söyledi.

Meslek yüksekokulları da sürecin
içinde yer alacak

Bakan Dr. Ahmet Demircan basına, toplantının içeriğiyle ilgili genel bir bilgi vererek
önümüzdeki dönemde özellikle sağlık alanında Samsun’a yapılacak yatırımları açıkladı. Demircan “Üniversitenin çalışmaları,
bizi hem sevindirdi hem de geleceğe dönük
olarak ümitlendirdi. Ülkemizde bilgi ve teknoloji üreten noktaya gelmedikçe, birlik ve
beraberlik sağlanmadıkça her zaman zorluklarla karşı karşıya kalırız. O yüzden biz
üniversitelerimizi, bilim yuvalarımızı son
derece önemli görüyoruz. Samsun da artık
ikinci üniversitesine kavuşacak ve Samsun
hem sağlık hem tarım hem sanayi hem de
bilim şehri olacak.” sözlerine yer verdi.

“Bakanlık olarak kapımız her zaman
açık”
Toplantıda, kas hastalıklarının tedavisinde
kullanılmak üzere geliştirdiği cihazın patent sunumunu yapan Tıp Fakültesi Cerrahi
Tıp Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet

“Samsun sağlık, tarım, sanayi, bilim
şehri olacak”

Demircan
“Üniversitenin
çalışmaları,
bizi hem
sevindirdi hem
de geleceğe
dönük olarak
ümitlendirdi.

Bakan Dr. Ahmet Demircan’ın basına verdiği demecin ardından Üniversite Danışma
Kurulu toplantısı sona erdi.
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Konuşmasında OMÜ Meslek Yüksekokullarının sürece olan katılım taleplerini de
katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Vedat Ceyhan; Terme Meslek Yüksekokulu, Samsun
Meslek Yüksekokulu ve bazı meslek yüksekokullarının, bütün bölümleri ile birlikte
iş yeri eğitimine geçmek için müfredat güncellemelerini ve iş yerleri ile görüşmelerini
tamamladığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Mehmet Sinan Ergin ardından iki
adet patent sunumu yapan Dr. Öğretim
Üyesi Mustafa Mortaş da soğuk sıkım fındık yağından arta kalan fındık küspesinden fındık sütü üreten çalışması ile şekerli
ürünlerdeki HMF miktarını ölçen “furfura
belirteci” ismini verdiği aletle ilgili çalışmasını anlatarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Sunumların ardından genel bir
değerlendirme yapıldı.
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GÖZ CERRAHİSİ İÇİN
3 FAYDALI CİHAZ

38

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 43. yılında Türkiye ve dünya bilimine yaptığı
katkılarla adından söz ettiriyor. Tıp
Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can, “CAN Toric Marker”, “CAN
- IVID (Intravitreal Injection Device)”
ve CAN-SFG (Scleral Fixation Guide)
adını taşıyan buluşlarıyla göz cerrahisine büyük katkı sağlarken OMÜ’nün
adını da bilim dünyasına bir kez daha

duyurdu. Geçen yıl ikinci Üniversite
Danışma Kurulu’nda sunumu yapılan
3 ayrı cihaz bugün üretiliyor ve dünyanın dört bir yanında göz cerrahisinde
kullanılıyor.
OMÜ Bülten dergisi olarak bu 3 faydalı
modeli, mucidi Doç. Dr. Ertuğrul Can’a
sorduk. İşte Doç. Dr. Can’ın anlatımıyla CAN Toric Marker, CAN-IVID (Intravitreal Injection Device) ve CAN-SFG
(Scleral Fixation Guide)..

“CAN Toric Marker”
Standart katarakt ameliyatlarında genellikle monofokal dediğimiz tek odaklı mercekler kullanılmaktadır ve bunlar sadece
gözde sferik kusurları (miyopi ya da hipermetropi) düzeltmektedir. Hastanın yakını
görmesi açısından veya önceden var olan
astigmatizma için tekrar gözlük kullanması gerekmektedir. Günümüzde akıllı göz içi
mercekler sayesinde farklı özellikte mercek seçenekleri mevcut olmakla birlikte
ameliyatan sonrası hem miyopiyi ve hipermetropiyi gideren hem de astigmatizmayı
düzelten “torik” denilen astigmatlı göz içi
mercekleri de hastaların hizmetine sunulmaktadır.
Bu torik mercekleri ameliyatta yerleştirmek için özel aletlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgili dünyada birkaç tane
değişik markalara ait torik işaretleyiciler
mevcuttur. Her ne kadar yaygın olarak kullanılıyorlarsa da bunlara ait dezavantajlar
söz konusu. Örneğin bu işlem için 3 ayrı
adet alet kullanımı, işaretleme esnasında
elin titremesine bağlı kayma ve vertikal
hata denilen teknik sorunlar yaşanmaktaydı. Bu buluş sayesinde işlemi yapmak için 3
alet yerine tek alet kullanılmakta ve işaretleme işlemi çok daha kolay ve güvenli bir
şekilde yapılmaktadır. Ölçüme bağlı hata
ihtimali de asgari seviyeye inmektedir.
Ürünün seri üretim ve pazarlama hakkını
göz cerrahi aletleri konusunda dünyada lider firmalardan birisi olan Fransız MORIA
şirketi almıştır. Ürün, tüm dünyada göz hekimleri tarafından kullanılmaktadır.
“CAN-IVID (Intravitreal Injection
Device)”
Göz içindeki sıvıya enjeksiyon (intravitreal
enjeksiyon) çok sık uygulanan bir tedavi
yöntemidir. Kendi kliniğimizde de günlük
ortalama 10 adet intravitreal enjeksiyon
yapılmaktadır. Bu enjeksiyon mevcut şart-

CAN-IVID

CAN-SFG

larda kontrolsüz ve tamamen tecrübeye dayanan bir işlem olarak yürütülmektedir. Zaman zaman bununla
ilgili komplikasyonlar gelişmekte ve
hastaların mevcut olan göz sorunları
çok daha kötü seviyelere ulaşabilmektedir. Geliştirilen bu “kullan at” özelliğine sahip cihaz ile bu enjeksiyonların
hepsi standardize edilerek uygulanması çok daha kolay bir hâle gelmiştir
ve deneyimsiz bir göz cerrahının veya
teknisyenin bile kolayca ve güvenle
uygulama yapabileceği bir işleme dönüşmüştür.
CAN-SFG (Scleral Fixation Guide)
Normalde katarakt ameliyatı esnasında
hastanın katarakt gelişen merceği çıkartılarak yerine şeffaf suni mercek koyulur.
Başarısız katarakt ameliyatından dolayı
veya başka nedenlerden ötürü bazen gözde
kapsül desteği olmadığı için bu suni mercek
direkt olarak göz içine koyulamaz ve bunun
yerine dikiş ile tutturulan merceklerden
koyulur. Yapılan bu dikişten dolayı birtakım
sakıncalar neticesinde hastanın gözü daha
da kötü bir hâl alabilmektedir. Son yıllarda
tüm dünyada merceği, dikişsiz olarak yerleştirmek için çeşitli teknikler geliştirilmiştir ve bu teknikler popüler olmuştur. Fakat
bu tekniklerin hepsinde ilave özel cerrahi
aletler kullanılmaktadır ve uygulaması çok
zor olan tekniklerdir. Öyle ki bunlar deneyimli cerrahların bile zorlandığı ve yapmaktan vazgeçtiği tekniklerdir. Bu buluş sayesinde bir kanül yardımıyla işlem çok kolay
ve daha güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
İlave özel cerrahi aletlere veya cerrahi manevralara gerek kalmamaktadır.
Bununla ilgili yaptığım bilimsel çalışma,
dünyanın en prestijli katarakt ve refraktif
cerrahi dergisi Journal of Cataract and Refractive Surgery tarafından kabul edildi, bunun yanı sıra da yeni bir buluş ve ameliyat
tekniği olarak şu sıralarda yayına hazırlık
aşamasında.

“Bu buluş
sayesinde
işlem çok
kolay
ve daha
güvenilir.”
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Geçtiğimiz günlerde okuduğum bir
yazıda şu cümle dikkatimi çekti: “Sahip olduğumuz ancak en az kullanılan kaynak, vatandaşların iyi niyetleri, yaratıcılığı ve farklılık yaratma
isteğidir.” Belki de bu sözden yola
çıkarak harekete geçen Üniversitemizin akademisyenleri, Samsun’un
Bafra ilçesinde bulunan Sürmeli köyünde takdire şayan bir çalışmaya
imza attılar. Sürdürülebilir bir yaşam
merkezi yaratma çabası adına ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel
gelişme için düğmeye basıldı. Pozitif
değişim için Üniversite ve vatandaşlar bir araya geldi ve geleceği birlikte
tasarladı.
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Üniversite ile toplum iş birliğinin somut bir şekil aldığı yer olan Sürmeli
organik köyü kısa zamanda bir model haline geldi. Akademik çevreler

kadar ulusal basının da ilgisini üzerine çekti. NTV, CNN Türk, Kanal A, Tarım TV Sürmeli’de programlar yaptı.
Birçok siyasi, köyü ziyaret etti. Sürmeli, organik köy olmanın ötesinde
eko-turizm merkezine dönüştü.
Pazar günleri kurulan “Organik Pazar ve Tohum Takası Festivali”ne gelenin mutlu bir yüz ifadesi ile ayrıldığı
Sürmeli organik köyünün özelliği nedir? Hemen cevabını verelim: Tohum
ekiminden hasada ve hasattan son
kullanıcıya ulaşana kadar ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan yapılan organik üretim ve
paylaşım sonucunda uç veren ekolojik yaşamın köyün insanları, canlıları
ve toprakları üzerinde oluşturduğu
mutluluk sinerjisinin aynı zamanda
konuklara da yansımasıdır.

Neden Sürmeli?
Sürmeli’nin organik köy olarak seçilmesi de
rastgele değil. Coğrafi, mimari ve demografik yapısı ile köy sakinlerinin gelişime ve
yeniliğe açık karakteri, bununla birlikte 9
bin dekar sulanabilir arazisi, Sürmeli’nin
organik köy olarak seçiminde önemli rol
oynamış. Dahası Bafra - Nebyan Dağı Havzası’ndaki köylerin ortasında diğer köylere göre daha verimli ve damla yöntemi ile
sulanabilir arazilere sahip olması, yazlık kışlık olmak üzere (Karadeniz Bölgesi’nde
yetişen) her türlü tarla ve sebze ürünlerinin
yetiştirilebilmesi, köyün nüfusu, eğitim durumu, 100 yıllık taş ve ahşap evlerini hâlâ
koruyabilmiş olması, Sürmeli köyünü diğer
köylerden ayıran en önemli kriterler. Ayrıca
insanlarının toprakla olan ilişkileri ve dönüşüm istekleri de diğer olumlu özellikleri.
Peki Sürmeli’yi bu kadar cazip kılan nedir?
Diğer köylerden ayıran özellikleri neler?
Organik köy ile ekolojik köy arasında fark
nedir? Bu süreçte Üniversitenin katkısı ne
oldu? Yöre halkı bu değişime nasıl ayak uydurdu? Vatandaş ne diyor? Tüm bu soruların cevaplarını araştırdık ve projede büyük
emeği olan Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ile köylülere sorduk. Onlar da içtenlikle ve açık
yüreklilikle düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Hedef çiftlikleri uluslararası ekolojik
köyler ağına dâhil etmek
Prof. Dr. Ayan’ın dikkat çektiği diğer bir
konu ise eko-turizm ve uluslararası ekolojik
köyler. “Sürmeli köyünde tarım ile turizmi

buluşturup sürdürülebilir eko-turizmi var
etmeliyiz” diyen Ayan, bunu gerçekleştirebilmek için de sürdürülebilir eko-turizm ile
öncelikle var olan doğal dokuyu korumanın
önemi üzerinde durarak süreç içerisinde
gönüllü ailelerle konaklama turizmini başlatmak istediklerini vurguluyor. Hedefin ise
köydeki Türk evlerinin restorasyonunu gerçekleştirip ilgili çiftlikleri ulusal ve uluslararası ekolojik köyler ağına dâhil ederek yurt
içi ve yurt dışı ziyaretçileri Sürmeli organik
köyüne çekmek olduğunu belirtiyor.
“Sürmeli: Üniversitenin bir köye
dokunması ve dönüşüm hikâyesi”
Bir model olarak ortaya çıkan Sürmeli
köyünün dönüşümünde Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin katkısını Prof. Dr. Ali Kemal Ayan şöyle özetliyor: “Üniversitenin
bir köye dokunması, sakinlerini eğitmesi,
farkındalık yaratması ve dönüştürmesinin
hikâyesidir Sürmeli. Ayan, projenin ortaya
çıkış serüvenini ve Üniversitenin katkısını şu
şekilde açtı: “Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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Ekolojik köy hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Sürmeli’nin 8 yılda geldiği aşamayı Prof. Dr. Ali Kemal Ayan şu sözlerle
anlattı: “Sürmeli köyünde organik tarıma
geçiş sağlayan aileler emeklerinin karşılığını, ürettikleri ürün ve harcadıkları emek
kadar alırken tüketiciler de aracısız olarak
uygun fiyatlarla sağlıklı ürüne ulaşabiliyor.
İki taraf da mutlu ve memnun. Pazar günleri açılan köy pazarının dışına şimdilik ürün
verilemiyor. Çünkü aileler, gelen müşterilere ancak ürün yetiştirebiliyor. İkinci neden
ise bir ortak üretim merkezi olmadığından
bazı ürünlerde standart oluşturmak için
birlikte üretme disiplininin oluşturulamaması. Hâlihazırda bu yönde çalışmalar sürdürülüyor. Kayıtlı ve denetimli organik üretim gerçekleştirildiğinden bu zincire kayıtlı
üreticiler Tarım Bakanlığının tüm desteklerinden yararlanıyor. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin, gübre
konusunda ve zirai zararlılarla mücadelede
organik desteklerinden yararlanılıyor.
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“Organik
tarım’ üretimi
yapılması
için köylülerle
birlikte 2010
yılında karar
verildi.”
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Bafra Meslek Yüksekokulu Organik Tarım
programı olarak öğrencilerimizin, teorik
eğitimin yanında uygulamalı eğitim yapabilecekleri bir köy arayışı içindeydik. Sürmeli köylüleri de yeni entegre edilen basınçlı
sulama sistemi ile farklı neler yapabiliriz
şeklinde alternatifler bulma çabasındaydı.
İşte bu iki arayış ve amaç birlikteliği bizleri
Sürmeli köyündeki önder çiftçi (emekli öğretmen) Kazım Tuncay ile buluşturdu. Bu
su ile farklı ne yapılabilirdi? Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Bafra Tarım İlçe Müdürlüğü,
Samsun Özel İdare AR-GE Dairesi ve Bafra
İçin Hepimiz Sivil İnisiyatif gönüllülerinin
arayış toplantıları peş peşe devam ediyordu. Birkaç ay süren bu söyleşiler ve çiftçilerimiz ile birlikte örnek bölgelere yapılan
ziyaretler (Gümüşhacıköy-Organik Meyve
Çiftliği, İzmir-Şirince, Bursa- Cumalikazık
Köyü) sonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Organik Tarım programının önerisi ile Sürmeli köyü havzasında ‘organik tarım’ üretimi yapılması için köylülerle birlikte 2010
yılında karar verildi.”
Projenin gelişim aşamasını anlatan Prof.
Dr. Ayan sözlerinin devamında “Toplantılar, konferanslar, gezi-gözlem ve ziyaretler
sürerken kendiliğinden bu süreci yürütecek
bir ‘Sürmeli Köyü Danışma Heyeti’ oluştu.
8 kişiden oluşan bu gönüllü grup 7 yıldır
aynı heyecan ve disiplinle hareketin içinde
ve gönüllü olarak bu girişime önderlik ediyor. Organik sözcüğünü köylüler belki de ilk
kez duyuyorlardı. Farklı bir üretim ile farkındalık yaratmak amaçlanıyordu kuşkusuz. 2011 yılı Mart ayında İŞKUR (Türkiye
İş Kurumu) üzerinden Sürmeli’de organik

tarım kursu düzenlendi. 25 çiftçinin katılımıyla üç buçuk ay süren kurs, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden gönüllü olarak katılan
16 öğretim üyesi tarafından verildi.” dedi.
Organik ürün tarımına 2013 yılında
geçildi
Ali Kemal Ayan, diğer yandan öğrencilerin
söz konusu süreçteki rolleri ve katkıları ile
organik üretimin Sürmeli’de nasıl başladığını şu sözlerle aktardı: “Sürmeli köyünde
organik tarım kursu sürerken OMÜ Bafra
Meslek Yüksekokulu Organik Tarım programı öğrencilerimiz köyde yaptıkları bir
anket çalışmasıyla ailelerin sosyal-ekonomik-kültürel yapıları ile köyün arazi yapısıürün çeşitliliği ve hayvan varlıklarını ortaya
koymuşlardır. Sürekli kalan hane sayısı 125
olarak belirlenmiş, organik tarım yapmak
isteyen 35 aile saptanmıştır. Köyün fiziki
yapısı içerisinde var olan 20 eski ahşap ev,
sürdürülebilir eko-turizm kapsamında düşünülmüş ise de anket sonuçlarında “Avlumda yabancı görmek istemiyorum” düşüncesi ortaya çıkınca ekolojik turizm ikinci
iş planına alındı. Çiftçi eğitimleri tamamlandıktan sonra organik tarım üretimine
2013 yılı yaz ürün planlamasıyla başlandı.
2015 yılı üretimiyle de geçiş süreçlerinin
tamamlanmasının ardından çiftçiler organik tarım sertifikalarını almaya hak kazandı. Ancak bu kez çiftçilerimizin ürettikleri
organik ürünler nasıl ve nerede pazarlanmalı sorunu ortaya çıktı. Bu da üreticiler
ile birlikte köyde “Organik Pazar” açılması
kararı ile aşıldı.”

Sürmeli organik köyü çalışmasında üniversite–toplum iş birliğinde bilginin ne kadar
hızlı bir şekilde inovasyona dönüşebildiğine ve iki taraflı oluşan faydalı enerjinin
bereketini yaşadıklarına dikkat çeken Prof.
Dr. Ali Kemal Ayan devamında “Üniversite öğretim üyelerimiz, bilgi aktarımıyla
dokunduğu çiftçilere, bir yıl sonra organik
ürün tüketicisi olarak köy pazarında müşteri oldu. İlişkiler ve dostluklar kurularak
üretimler çeşitlendi, bereketlendi ve ortak sevinç oluştu. Organik Tarım programı
öğrencilerimiz ise çiftçilerin organik tarım
kayıtlarını tutup pazar ve arazi kontrollerini
gerçekleştirerek alışverişin hazzını gözlemledi. Tüketicinin temiz ürüne ulaşmak için
verdiği mücadeleyi ve sonunda duyduğu
mutluluğu gözlemledi. Ayrıca, OMÜ Bafra
Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü akademik personeli ve öğrencilerinin Sürmeli’yi
staj köyü olarak ilan etmeleri, bu bağlamda
süreç içerisinde köyde toplantılar düzenlemeleri ve sahada üreticilerle birlikte uygulamalar gerçekleştirmeleri, pazar günleri 2
öğrencinin pazar alanında uygulamalı staj
yapması; bilgi paylaşımı ve sosyal açıdan
projeye büyük katkı sağlamaktadır.” sözlerine yer verdi.
OMÜ ile Sürmeli iş birliği devam ediyor
Ayan, OMÜ ile Sürmeli köyü iş birliğinin
hangi aşamada olduğuna dair detaylar da
paylaşarak “Farklı alanlardaki uzman öğretim üyeleriyle Sürmeli organik köyünde
proje geliştirme, başkan ve yöneticilerinin
tamamının organik tarım yapan kadın çiftçilerden oluştuğu Sürmeli Organik Köyü
Derneği (SÜRDER) kapasitesinin geliştirilmesi, ekolojik tarım turizmi eğitimleri, hijyen, pazar ve marka değerleri oluşturma,
iletişim vb. konularda söyleşiler ve atölye
çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca ürün deseni, hastalık ve zararlı kontrolleri ve yeni
ürün adaptasyon çalışmaları yürütmekteyiz. Ekolojik tohum takas çalışmalarının
yanında çeşitli sağlık taramaları da yapmaktayız. OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım programı öğrencilerinin uygulama çalışmalarında iş birliğimiz bütün
hızıyla devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de örnek model olarak
uygulanacak
Üniversite - toplum iş birliğinde kırsal kalkınma örneği ile Sürmeli’de organik tarıma

dönüşen çalışmanın Türkiye’de başka bir
örneği olmadığına işaret eden Prof. Dr. Ali
Kemal Ayan, Bayburt Uluslararası Organik
Tarım Kongresi’nde; Sürmeli köyü projesinin sunulu makale olarak kabul edildiğini
de hatırlattı. Ayan: “Tarım Bakanlığı Organik Tarım Dairesi de projemizi örnek bir
çalışma modeli olarak uygulamak istediğini
tarafımıza iletti.” dedi.
Ünlülerin uğrak yeri oldu
§ Wilco van Herpen - Wilco Yollarda CNN TÜRK
§ Avrupa’dan Anadolu’ya Doğal Lezzetler
- NTV
§ Ünlü Yönetmen Yüksel Aksu

§
§
§
§
§
§

Haberci Ümit Sezgin
Gezelim Tozalım - KANAL A
Toprağın Sesi - KÖY TV
Verimli Topraklarımız - TARIM TV.
Diyar Diyar Anadolu - Haber AKS TV
Memleket Sevdası - RUMELİ TV

Ziyaret Eden YAZARLAR:
§ Akın Üner
§ Hasan Yiğit
§ Bakan ve Milletvekilleri
§ İsmail Tokalak
“Organik Pazar” önemli bir kazanım
Köyde 2014 yılında açılan “Organik Pazar”
alanı (ürün satış stantları, piknik alanı düzenlemesi, çay ocağı, gözleme evi, ıslak
alan) Bafra Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla oluşturuldu. Şu anda bu alanda 38 aile; ürettikleri
organik köy ürünü ve doğal ürün ile ev imalatı ürünlerini satarak aile bütçesine katkı
sağlıyor. Organik ürün üreticileri; üretim
aşamasında, tarlada ve pazarda satış sırasında sözleşmeli Sertifikasyon Kurumu tarafından denetleniyor. Bunun yanı sıra üreticilerin kendi aralarında seçtikleri pazar
yeri yönetimi; hem pazar alanının temizlik,
düzen, işleyiş ve güvenliğini sağlıyor hem
de gerekli denetimleri ve ilkesel uygulamaları sürdürüyor.
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Köylüleri eğiten öğretim üyeleri bir yıl
sonra köyün müşterisi oldu
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“Kadın
üretiyor,
kadın
pazarlıyor,
kadın
yönetiyor.
Bu bir sosyal
sorumluluk
ve kadın
hareketi.”
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Ayan, Sürmeli’deki üretime ilişkin de şu
hususların altını çiziyor: “Malum, köyde yaşayan az sayıda üretici aile var. Bu ailelerin
ürettikleri meyve ve sebzeler, organik zincire kayıtlı sertifikalı organik ürün olarak;
hayvan ve hayvansal ürünler köy ürünü
olarak; evlerde (kendi hayvanlarından veya
kendi ürünlerinden) elde ettiği yan ürünler ev imalatı olarak; doğadan topladıkları
mevsimsel ürünler ise doğal ürün olarak
değerlendirilmekte. Bütün ürünler etiketler ile bu doğrultuda, kendi standartlarında
sunuluyor.”

Üreten, ekonomik bağımsızlığını kazanan
kadın; kendi ayaklarının üzerinde durabilen kadın; öz güveni artan, sorgulayan kadın; hayata daha mutlu, yaşam dolu bakan
kadın. Bu bağlamda köyde değişik sosyal etkinlikler düzenlenerek çevre köyler
ve kentten konukların katılımı sağlanıyor.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Yöresel
Ot Festivali, Ekolojik Tohum Takas Şenliği,
TEMA Uçurtma Şenliği, resim ve fotoğraf
sergileri, ekolojik yaşam kampları, bisiklet
turları, köy içi yürüyüşleri düzenlenmektedir.”

Proje aslında bir kadın hareketidir

Sürmeli Organik köyü ile ilgili yeni planlarınız nelerdir?
§ Üretimin artırılması ve çeşitlendirilmesi
§ Ekolojik Tarım Turizmnin geliştirilmesi
§ Denetlemelerin artırılması
§ Sanatsal Etkinliklerin çeşitlendirilmesi
§ Ortak Butik üretim alanını donatılması
§ Marka yolculuğu
§ Toplum Destekli Tarım ve kooperatifleşme
§ SÜRDER’in kurumsal kapasitesinin geliştirilesi olarak sayabiliriz

Prof. Dr. Ayan, projenin beklenti ve hedeflerini anlatırken kadınların rolünü özellikle vurguluyor. Ayan, bu minvalde projenin
boyutları ve kadınlar üzerindeki pozitif
yansımalarından şöyle söz ediyor: “Sürmeli Organik Köyü Projesi’nin iki boyutu
var: ekonomik ve sosyal. Ekonomik olarak üretimden düşmüş aileler emeklerinin
karşılığını, ürettikleri ürün ve harcadıkları
emek kadar almakta, mutlu ve memnunlar. Tüketiciler de aracısız olarak uygun fiyatlarla sağlıklı ürüne ulaşabiliyor. Kadın
üretiyor, kadın pazarlıyor, kadın yönetiyor.
Bu bir sosyal sorumluluk ve kadın hareketi.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.

Sürmeli Köyü
§ “Sürmeli Köyüm” markasının yolculuğudur.
§ Temiz üretim yapan kadın hareketidir.
§ Ekolojik tarım ile ekolojik turizmin buluşma
noktasıdır.
§ Tarım ve gıda sektöründe aracıların ortadan
kaldırılmasıdır.
§ Pestisit ve suni gübrelerin yol açtığı sağlık
sorunlarından korunma ümididir Sürmeli.
§ Toprak, tohum, çiftçi, hayvan ve tüketici arasında
yeni bir ilişkinin adıdır Sürmeli.
§ Diğer canlıların da bütün haklarını ve refahını
gözeten yerin adıdır Sürmeli.
§ Üniversite -Toplum-Köy iş birliğinin ve bilginin
ürüne dönüşümünün adıdır Sürmeli.
Prof. Dr. Ali Kemal Ayan

Yöre İnsanı Değişimin Farkında ve Bu Dönüşümü Destekliyor
Nazime Tan - Köyümüze pazar kurulalı
hayatımızda çok şey değişti. Ben her
pazar balkondan gelen giden arabaları sayarım, pek hoşuma gider. Köyümüz şenlendi.
Kazım Tunca - Bu proje çerçevesinde
dostlarım çoğaldı ve doğru kişilerle
doğru işlerin yapılabileceğini görmüş
olduk. En önemlisi de üretmek. Yaşamı
birlikte anlamlı kılıyor.
Züleyha Tan – Benim hayatım bu proje
sayesinde tümüyle değişti. Ekonomik
olarak kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Kaynananın yanından kendi evimize taşındık, ev ekonomisinde söz sahibi oldum,
dernek yönetimine girerek sosyal olarak toplum içerisine katıldım.

Aşire Yılmaz - İlk defa toplum
karşısında çıkıp konuştum,
çocuklarımın okul giderlerini
kendi kazandığım paradan
karşılıyorum, kadınlar olarak
derneği yönetiyoruz. Daha ne
olsun…
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Yasemin ÖNDER- Çiğdem ÖNDER – Gençler olarak bu proje bizim
ufkumuzu büyüttü. Üniversiteyi bitirince köyde sıkışıp
kalmıştık. Ailemizle üretip
satıyoruz. Hem ekonomik
hem de sosyal açıdan önümüz açıldı.
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Tarım ve Sağlık Bakanlarının Katılımıyla

TARIM BAYRAMI KUTLANDI
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Ziraat Fakültesi; “Tarım Öğretiminin
172. Yılı ve Tarım Bayramı”nı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet
Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ve Samsun protokolünün geniş katılımıyla 10 Ocak’ta kutladı.
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Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen kutlama törenine Bakanların yanı sıra; Samsun Valisi Osman
Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, rektör
danışmanları, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, diğer fakülte
dekanları, ilçe belediye başkanları,
kamu kurum yetkilileri, sivil toplum
temsilcileri, iş adamları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“10 Ocak’ın tüm tarım
camiasında Tarım Bayramı
olmasını hedefliyoruz”
Ziraat Fakültesine birincilikle yerleşen Ömer Faruk Yılmaz’ın ilk
olarak söz aldığı ve protokol konuşmalarıyla devam eden törende
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Yusuf Demir, Türkiye’de 172
yıldır tarım öğretiminin başlangıcı
olarak kutlanan 10 Ocak tarihini, geçen seneden itibaren Tarım
Bayramı olarak da kutlamaya başladıklarını belirterek “Sayın Bakanımızın teşviki ve desteğiyle inşallah bundan sonra bugünün tüm
tarım camiasında Tarım Bayramı
olarak kutlamasını arzulamakta
ve hedeflemekteyiz. Türkiye tarım
alanında sadece kendine yeten
değil, ihracatıyla kendini geleceğe
taşıyan bir tarım ülkesi olduğunda
ise 10 Ocak; 81 milyonun bayramı
olacaktır.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in göreve başladığı günden itibaren bir hedef oluşturduğuna dikkat çeken Dekan Vekili Yusuf Demir
“Rektörümüz Üniversitenin duvarlarını yıkarak Üniversiteyi şehirle buluşturdu. Böylece bir üniversite-şehir iş birliği kurarak
hem Samsun’un hem de OMÜ’nün önünü
açtı. Biz de Ziraat Fakültesi olarak bu hedef
doğrultusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sahada çiftçisiyle, köylüsüyle buluşan bir fakülte olma gayreti içerisindeyiz.
Fakülte olarak ciddi projelere imza attık.
Bundan sonraki süreçte de Tarım Bakanlığımız ve bağlı teşkilatlarıyla birlikte hareket ederek çalışmalarımızı güçlendirmek
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

nun hem çiftçi hem de vatandaş için bir
an önce oluşturulması gerektiğini belirten
Demir, Tarım Bakanı’ndan bu konuda destek isteyip Fakülte olarak üzerlerine düşeni
yapacaklarını taahhüt etti.
Rektör Bilgiç “Türkiye’nin tarım
potansiyelini kullanması için iş birliği
önemli”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de Türkiye’nin
kendine yetecek tarım ve hayvancılık potansiyeli olduğunu ifade ederek “Bu potansiyelin yeterince kullanılamadığı aşikâr.
Potansiyelimizin kullanılması açısından
ilgili kurumların iş birliği içinde çalışması
çok önemli. Bakanlarımızın bugün aramızda olması, bu iş birliği için önemli bir adım
olacaktır.” dedi.

“Suyu geleceğe taşıyacak eğitim
vizyonu oluşturulmalı”

“Üniversitemiz eğitim hizmeti
ihracatında 2. sırada”

Samsun’un, verimli ovalarıyla büyük bir
tarımsal potansiyeli olduğunun altını çizen
Dekan Vekili Demir, 2017 yılının kurak geçtiğine dikkat çekerek önümüzdeki süreçte
tarımı olumsuz etkileyecek bir kuraklık yaşanabileceği hususunda uyarıda bulundu.
Suyu geleceğe taşıyacak eğitim vizyonu-

Üniversitenin 60 bin öğrencisi, personeli ve
uluslararası çalışmalarıyla ciddi bir potansiyel barındırdığını kaydeden Rektör Bilgiç
“Çok yakın bir zamanda Üniversitemizin,
eğitim hizmeti ihracatında Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre 2. sırada
olduğu açıklandı. Bu başarıda uluslararası-

“Suyu
geleceğe
taşıyacak
eğitim vizyonu
oluşturulmalı.”
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“Üniversite-şehir iş birliğinde
sorumluluğumuzun bilincindeyiz”
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laşmanın büyük payı var. Uluslararasılaşma çabasını arttırarak bu gelişimi daha da
ileriye taşımak istiyoruz.” diye konuştu.

Karaaslan
“Ziraat
Fakültesi
sahada
çiftçinin eli
olsun.”

Başkan Yılmaz “Tarımsal potansiyel
tarımsal sanayiye dönüşmeli”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da “Üniversite bizim için
çok önemli. Ziraat Fakültesinin gelenekselleşmesi için adım attığı
Tarım Bayramınızı ve tarım
öğretiminin 172. yılını kutluyorum. Tarımsal gelişimimize katkı sağlayacak
öğrenciler yetiştiren Fakültemize başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
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Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun
ekonomisinin yüzde 25’ini
oluşturan tarım sektörünün
mevcut potansiyelinin geliştirilerek tarımsal sanayiye dönüştürülmesi gerektiğini de vurguladı.
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Milletvekili Karaaslan “Ziraat Fakültesi
sahada çiftçinin eli olsun”
Tarım Bakanı ile Samsun ve Karadeniz
Bölgesi’ne dair istek ve görüşlerini paylaştıklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem
Karaaslan da “Bugün bizi Anadolu’nun verimli toprakları bir araya getirdi. Bu organizasyon üniversite ile şehrin iş birliğini daha

da güçlendirecektir. Ziraat
Fakültesinin imkânlarını
Samsun’un verimli toprakları için kullanması, sahaya inmesi çok önemli. Akademisyenlerimizin, Ziraat
Fakültesi öğrencilerimizin
sahaya inerek çiftçinin eli
olmasını istiyoruz.” dedi.
Vali Kaymak “Amaç
üretimi ve üretim
kalitesini arttırmak”

Samsun’un tarımsal potansiyelini sayısal
verilerle açıklayan Vali Kaymak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsun, en çok ekim
alanına sahip illerden biri. Kaliteli, temiz
gıda imkânına sahip olmasının yanı sıra
hayvancılık, su ürünleri ve yetişmiş insan
potansiyeli de Samsun’u ayrıcalıklı kılıyor.
Amacımız üretimi ve üretim kalitesini daha
da arttırmaktır.”

Sağlık Bakanı Demircan “Sağlık ile
tarımın iç içe bir ilişkisi var”
Sağlıkla tarımın iç içe bir ilişkisi olduğunu
kaydeden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,
tarımdan elde edilen gıdalarla beslenmenin, insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi
olduğunu söyledi.
Anadolu gibi yüzyıllarca tarıma beşiklik etmiş bir coğrafya için 172 yıllık tarım öğretiminin çok kısa olduğunu vurgulayan Sağlık
Bakanı Demircan “Anadolu, insanlığın beslenmesi için dolu dolu analık etmiş bir yer.
Bu alanda kuşaktan kuşağa geçmiş bilgi birikimi mevcut. Bugün de bize karşı yapılan
saldırılara karşı başımızın dik olması için
bilgi ve teknolojiyi yakalamamız gerekiyor.
Tarım da bunun bir parçasıdır.” şeklinde
konuştu.

“Birinci
görevimiz
çiftçiyi
bilgilendirmek.”

Tarım Bakanı Fakıbaba “Birinci
görevimiz çiftçiyi bilgilendirmek”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ise modern dünyanın
en önemli parametrelerinden birinin eğitim
olduğunu belirterek bayram havasında geçen tarım öğretiminin 172. yılı kutlamalarında emeği geçenlere teşekkür etti.
Gıda güvenliğine üretim, ihracat ve istihdamdan daha çok önem verdiğinin altını çizen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba “Bizim ve
sizlerin birinci görevi çiftçiyi bilgilendirmek
ve yaptığı işin doğrusunu göstermek. Bunu
yaparsak çok mesafe alacağımıza inanıyorum. Hep beraber ele ele verdiğimizde iyi
yerlere geleceğiz.” dedi.
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Konuşmasına Türkiye’deki
tarım eğitiminin tarihçesinden bilgiler paylaşarak
başlayan Samsun Valisi
Osman Kaymak ise modern tarımın gelişimi açısından ziraat fakültelerinin
önemini vurguladı.
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“Üniversiteler
olmazsa
tarım ve
gıdacılık da
olmaz.”
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“Tarım bir ülkenin bağımsızlığıdır”
Atatürk’ün “Millî ekonominin temeli tarımdır” sözünü hatırlatan Fakıbaba konuşmasına şöyle devam etti: “Tarım aynı zamanda bir ülkenin bağımsızlığıdır. Bir ülke kendi
gıdasını üretemiyor ve başka ülkelerden
gıda alıyorsa tam bağımsızlığını sağlayamamıştır. Bugün ülkemizde 37 ziraat fakültesi var. Tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek olanlar genç arkadaşlarımızdır.
Kırsal kalkınma, kırsalda hayat çok önemli
olup buradaki yaşam sağlıklıdır. Maalesef
ihmallerden dolayı orada yaşanan ortamı
yetersiz bulan insanlar şehirlere göçtüler.
Köyler sahipsiz hâle geldi. Kırsal kalkınmayı gerçekleştirdiğimizde göçler tersine
dönecektir. Şehirden köylere göç başlayacaktır.”

“Bilinçsiz sulama toprağa çok zarar
veriyor”
Üniversiteler olmazsa tarım ve gıdacılığın
da olamayacağını kaydeden Bakan Fakıbaba “Tarım ve gıda sektörü sadece Bakanlığın içinde olacağı faaliyet olanları İlk
geldiğim günden beri toprağı suyla, çiftçiyi
bilgiyle buluşturacağımızı öğrendik. Böyle olmadığı zaman toprağa zarar vermiş
oluruz. Toprak her zaman sulanamayabilir ama çiftçilere daima eğitim vermeliyiz.
Bilinçsiz sulama da toprağa zarar verir ve
israfa neden olur. Elimizdeki zenginliği torunlarımıza bırakmamız gerekiyor. Bilinçsiz
sulama, yüzde 60 su kaybına ve toprağın
zarara uğramasına neden oluyor.” diye konuştu.

“25 yıl sonra gıda silahtan daha önemli
olacak”

dam edilmesi için 2018 yılında çalışmalara
başlayacağının sözünü verdi.

Gıdaların zor şartlarda üretilmesine rağmen çok kolay ve bilinçsizce tüketildiğini
söyleyen Bakan Fakıbaba “Dünyada bu
kadar açlık varken bu israf zoruma gidiyor.
25 yıl sonra inanın, silah değil gıda ön plana çıkacak. Gıdanız olduğu sürece gelişmiş
ve güvenli bir ülke olacaksınız. Bu nedenle
ziraat ve veteriner fakülteleri ile gıda mühendisliklerinde verilen eğitim çok değerli.
Devletimizi sizin sayenizde ileriye taşıyacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Protokol konuşmaların ardından Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ve
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a hediye ve
fidan sertifikası takdim etti.

Tarım, gıda ve hayvancılık sektöründe yetişmiş personele ihtiyaçları olduğunu da
kaydeden Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, devlette ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri ve veterinerlerin daha çok istih-

Törenin sonunda Rektörlük binasının önündeki alana, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba adına fidan
dikilerek can suyu verildi.
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“Tarım Bakanı’ndan istihdam sözü”

Ziraat Fakültesine yaptıkları katkılar için
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Toros Tarım ve Ulusoy Un
Şirket temsilcilerine hediye ve fidan sertifikalarının takdim edildiği tören, OMÜ Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk
Halk Müziği Topluluğunun müzik dinletisi
ve halk oyunları ekibinin performansıyla
devam etti.

Tarım Bakanı
devlette ziraat,
gıda, su ürünleri
mühendisleri ve
veterinerlerin
daha çok
istihdam
edilmesi için
2018 yılında
çalışmalara
başlayacağının
sözünü verdi
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EMEKLİLER GÜNÜ YENİDEN
HAYATA GEÇİRİLDİ
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5 Ocak “OMÜ Emekliler Günü”,
emektarlarımız ile çalışanlarımızı
buluşturdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlediği ve OMTEL Otel’de gerçekleşen
akşam yemeğinde emekli olan
akademik ve idari personelimiz
bir araya geldi.
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in ev
sahipliğinde gerçekleşen geceye Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Vedat
Ceyhan ile Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, akademik per-

sonel ve idari yöneticiler, emekli
OMÜ mensupları ve aileleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 2010
yılından bu tarafa ara verilen bu
özel günü yeniden hayata geçirerek OMÜ’de uzun yıllar çalışan ve
2010 yılından sonra emekli olan
kişileri aynı mekânda bir araya
getirmiş oldu. OMÜ emektarlarının büyük ilgi gösterdiği OMÜ
Emekliler Günü’ne; 300 kişi katıldı. Hatıraların paylaşıldığı, hasretin giderildiği gece keyifli ve duygu
dolu anlara sahne oldu.

“Sizi ailemizin mensubu olarak
hissediyoruz”
Sunuculuğunu Dr. Öğr. Üyesi Buğra Genç’in
yaptığı gecede ev sahibi olarak Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç kısa bir konuşmayla misafirlerine seslendi. Rektör Bilgiç “OMÜ olarak biz
bir aile ve ekibiz ve hepimizin uyumlu bir şekilde, ortak amaç çerçevesinde çalışabilmesi
çok önemli. Hem huzurlu olmak hem de ülkemize iyi hizmet edebilmek için elimizdeki
bu fırsatı iyi değerlendirmek zorundayız. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz.
Çünkü birçok arkadaşımızı yıllar sonra yeniden görüyoruz. Biz, sizi ailemizin birer mensubu olarak hissediyoruz. Siz bu çatı altında
emekli oldunuz ve uzun yıllar OMÜ’ye hizmet
verdiniz. Bu ailenin, bugün çalışmıyor olsanız
da birer mensubu olarak dışarıdan bir gözle
OMÜ hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinizi ifade etmenizi istiyoruz. Belirtmeliyim
ki ben OMÜ mensubu olmaktan dolayı gurur
duyuyorum. Her kademeden çalışanımıza;
işçisi, akademisyeni ve Üniversitemizi tercih
eden öğrencimize kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversitem ve çalışma arkadaşlarım adına bu geceye katılımınızdan
dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ederek
bundan sonra da Emekliler Günü’nü kutlamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sayede geçmişin hafızasını geleceğe
taşımaya katkı sağlamayı umuyoruz.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç yemek boyunca
konuklarıyla teker teker ilgilenerek sohbet
etti. Etkinlikte ayrıca, OMÜ’den emekli olan
personelden bazıları da söz alarak bu buluşmayla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı
ve Rektör Bilgiç’e bu güzel düşüncesinden
dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini
ilettiler.
Gecenin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve fakülte dekanları; emekli personele tek tek kendi
isimleriyle dikilmiş olan fidanların sertifikalarını sundu. Emekli personele ayrıca OMÜ’nün
2018 yılı için basılmış ajanda ve takvimleri de hediye edildi. Gecede yanı sıra emekli
personel Emekliler Günü için hazırlanan anı
defterine duygu ve düşüncelerini aktardılar.
Gece boyunca süren yemeğe, OMÜ Devlet
Konservatuvarı öğrencisi Atakan Karadeniz
ve Orkestrası canlı performanslarıyla hareket kattı. Gecede aynı zamanda OMÜ Müzik Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nida
Saka’nın yan flüt; 3. sınıf öğrencisi Didem
Korkmazcan’ın ise keman performansları
göz doldurdu.
Gece keyifli ve özlem dolu bir atmosferde
son buldu.
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OMÜ’nün Dönem Başkanlığında

İlk ÜNİ-DOKAP Toplantısı Yapıldı
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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı Bölgesi Üniversiteler
Birliği (ÜNİ-DOKAP); 2018 yılının ilk üst
kurul toplantısını, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Sait Bilgiç’in
başkanlığında gerçekleştirdi.

54

OMÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya; DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, DOKAP Genel Sekreteri Prof. Dr.
Yusuf Demir ile DOKAP bölge üniversiteleri
Rektör ve Rektör Yardımcıları katıldı.

“ÜNİ-DOKAP İkinci Dönem Başkanlığını
KTÜ’den devraldık”

ay önce dönem başkanlığını devraldık. Bugün,
bu dönem çalışmalarının ilkini yapacağız.” dedi.

2017 yılının sonunda ÜNİ-DOKAP Başkanlığını, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Baykal’dan devralan OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç “Henüz kuruluş
aşamasında, bir yıllık bir geçmişe sahip ÜNİDOKAP’ın ilk dönem başkanlığını Karadeniz
Teknik Üniversitesi yürütmüştü. Üniversitelerin
kuruluş yılları esas alınarak oluşturulan sıralamaya göre de ikinci dönem başkanlığını Üniversitemizin alması gerekiyordu. Yaklaşık bir buçuk

“Birlikteliğimiz üniversitelerimize ve
ülkemize büyük katkılar sağlayacak”
DOKAP Üniversiteler Birliğinin kuruluş amacı
hakkında bilgi veren Rektör Sait Bilgiç “ÜNİDOKAP’ın kuruluşuyla Orta ve Doğu Karadeniz’deki üniversitelerin; iş ve güç birliği yaparak
imkân ve kaynaklarını daha verimli kullanması,
böylece bölgenin ve ülkenin gelişimine daha büyük çapta katkı sağlamaları amaçlanmıştır. Bu

“ÜNİ-DOKAP 2018 yılı çalışma planı
oluşturuldu”
2017 yılının değerlendirilmesiyle başlayan
toplantının gündemini; ÜNİ-DOKAP’ın kurumsal kimliğinin geliştirilmesi ve bütçesinin oluşturularak bütçe çalışmalarının değerlendirilmesi, ÜNİ-DOKAP Dergisi 2018
sayısı, 2018 yılında düzenlenmesi düşünülen uluslararası sempozyum, laboratuvar

ve analiz envanter çalışmalarının durum
değerlendirmesi, 2018 yılı faaliyetleri ve
proje çalışmaları ile üniversitelerde öğrenci
birlikleri oluşturularak ÜNİ-DOKAP altında
takip edilmesi konuları oluşturdu. Görüş ve
önerilerin tartışılmasının ardından toplantı
sona erdi.
Toplantının ardından konuklarına OMÜ
Kampüsü’nü gezdiren Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç ve beraberindekiler, OMÜ Yaşam
Merkezi’nde doğum günü kutlaması yapan
öğrencilerin kutlamasına da katıldı. Öğrencinin doğum gününü kutlayan Rektör Sait
Bilgiç, konuklarıyla beraber öğrencilerle
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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konuda çalışmalarımız artarak devam edecektir. Birlikteliğimizin hem üniversitelerimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacağı inancını taşımaktayız. İnşallah bu
toplantıyla 2018 yılı çalışmalarımızın planını yapmış olacağız.” ifadelerini kullandı.
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Tanıtım

OMÜ Kitap Fuarı’nda
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından,
Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl
Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ile düzenlenen
Karadeniz 4. Kitap Fuarı; TÜYAP Samsun Fuar ve
Kongre Merkezi’nde kapılarını misafirlerine açtı.
“Kitap sayısını yarı yarıya arttırdık”
Açılış konuşmalarıyla başlayan Karadeniz 4. Kitap Fuarı’nda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç
“Kitap fuarında olmaktan son derece mutluyum.
Üniversitemiz kütüphanesinde şu anda 125 bin

basılı kitap var. Bu sayı azımsanmayacak düzeyde. Üniversite olarak yeni yapılmakta olan
kütüphanemiz ile kitap sayımızı yarı yarıya arttıracağız.” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi standını ziyaret ederek
bir süre sohbet etti. Stantta OMÜ’lü bir grup
üniversiteli öğrenci tarafından yapılan “Amisos”
isimli Türk kahvesi Vali Kaymak ve ziyaretçilere
ikram edildi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Vali
Osman Kaymak’a kitap hediye etti.
4. Karadeniz Kitap Fuarı 25 Şubat Pazar günü
sona erdi.

OMÜ Sakarya’da Adaylarla Buluştu
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Üniversite adaylarının hangi üniversiteyi tercih
edeceklerine karar vermelerinde yardımcı olmak amacıyla düzenlen tercih fuarları, üniversitelerle adayların yüz yüze buluşmasını sağlıyor.
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Türkiye genelinden devlet ve vakıf üniversitelerinin stant açtığı “Sakarya Üniversite Tercih
Günleri” de bunlardan biri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi de Sakarya Üniversitesi Kapalı Spor
Salonu’nda düzenlenen tercih fuarında aday öğrencilerle buluşurken Üniversiteyi temsil eden
uzman personel, aday öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yaparak Üniversitenin sahip olduğu bilimsel donanım, fiziki altyapı ile kültürel, sportif

ve sanatsal olanak ve kabiliyetlerini ziyaretçileri
ile paylaştı.
15 ve 16 Mart 2018 tarihlerini kapsayan Sakarya Üniversite Tercih Günleri’nde Ondokuz Mayıs
Üniversitesini; Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı Aydın Karatay ve aynı birimden Cihan
Aksoy temsil etti. Karatay ve Aksoy, iki gün boyunca üniversite tercihi yapacak adaylara fakülte ve yüksekokullar hakkında bilgiler verip tercih
sıralamaları, okul puanları, ulaşım, konaklama
ve Samsun’da yaşam konusunda onların sorularını yanıtlarken meslek tercihinde tereddüt
yaşayan veya mesleğini belirlemek isteyen öğrencilere rehberlik ettiler.

TED Kolejliler OMÜ’yü Tanıdı
Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara
Kolejinin; öğrencilerin meslek ve
üniversite tercihlerine yön vermek amacıyla bu yıl 14.’sünü gerçekleştirdiği “Üniversite Tanıtım
Fuarı”nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi de yer aldı.
TED Ankara Kolejinin İncek Kampüsü’ndeki Spor ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve 29 devlet
ve vakıf üniversitesinin katıldığı
fuarda öğrenci ve veliler, OMÜ’nün
akademik programları, eğitimburs ve spor olanakları ile kampüs hayatı hakkında bilgi aldı.
Farklı şehir ve üniversitelerdeki
fuarlara mümkün olduğunca katılarak kendini ve katettiği yolu
anlatan ve tanıtan OMÜ, yoğun
bir katılımın olduğu başkentte de
öğrenci ve velilerle bir araya gelerek sahip olduğu imkânlar ve deneyimi paylaştı.

OMÜ İstanbul’da Üniversite Adaylarıyla
Ondokuz Mayıs Üniversitesi; İstanbul
Esenler Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen
Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri’ne
katıldı.

Gün boyu süren fuarda OMÜ standı en
çok ziyaret edilen ve bilgi alınan stantlardan biri oldu. Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığından Ahmet Çakır gün boyunca öğrencilere OMÜ’nün akademik
programları, eğitim olanakları ve kampüs hayatı ile ilgili bilgi verirken İletişim
Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Temiz ise OMÜ’de öğrenci olmanın pek çok
farklı yönünü paylaştı.
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26 Şubat’ta Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım ve kariyer
fuarında, İstanbul ve ilçelerden yaklaşık
10 bin öğrenci fuar alanını doldurdu. 36
üniversitenin temsil edildiği fuarda öğrenciler üniversite tercihleri ve meslek
seçiminde akıllarına takılan önemli sorulara cevap aradı.
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Etkinlikler Akademik

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili
OMÜ’de
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, Öğrenci Konseyi ve Ombudsmanlık Topluluğunun iş birliğinde
düzenlenen “Anayasa Hukukunda Güncel Gelişmeler” konulu konferans, konuşmacı olarak
davet edilen Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili
Prof. Dr. Engin Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen konferansa; Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Samsun Baro Başkanı Kerami
Gürbüz, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney,
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar,
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hasan Keçeligil, akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.
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Konferansın açılış konuşmasını yapan OMÜ
Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, konsey
olarak daima öğrencinin yanında olduklarını
belirterek “Hukuk; hürriyet ve adalet demektir.
Özellikle yanı başımızda mazlumların kanı akıtılırken bizler adalet diye haykırmalı ve adaletten şaşmamalıyız. Biz üniversite gençliği olarak
adaletin savunucularıyız.” dedi.
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Hukukun en üst noktasında görev almış bir bilim
insanını konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keçeligil de “Türkiye
Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu özelliğini
kuruluşundan bu yana hâkim kılmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti devlet ve millet olarak demokratik
bir hukuk devleti olmak için de bu zamana kadar
her türlü çabayı gösterdi. Temel hak ve özgür-

lüklerin korunması konusunda da ülkemiz, demokratik hukuk devleti olarak her türlü merhaleden geçti.” şeklinde konuştu.
Anayasa Mahkemesinin 1961 Anayasası’yla
hayatımıza girdiğini belirten Prof. Dr. Keçeligil,
1982 Anayasası’yla da varlığını sürdüren Mahkemenin, kanunların denetlenmesi açısından
çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Bilgiç “Kendinizin ve ülkenin
geleceği için iyi yetişmelisiniz”

“İş yükümüzün büyük kısmını bireysel
başvurular oluşturuyor”

Öğrencilerin iyi yetişmesi için dersliklerin yeterli
olmayacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç ise “Sağlıklı ve mutlu bir toplum olmanın
gereklerinden olan güvenlik, adalet, özgürlük
dengesinde bu salondaki pek çok kişi önemli bir
görev almaktadır. Gelecekte siz de bu dengenin
sağlanmasında önemli görevler alacaksınız. Bu
nedenle iyi yetişmeniz, kendiniz ve ülkeniz için
çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki Anayasa Mahkemesinin dünyadaki
en eski anayasa mahkemelerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Engin Yıldırım, Türkiye’de
Anayasa Mahkemesinin görevlerini sıralayarak
şunları söyledi: “İş yükümüzün önemli bir kısmını bireysel başvurular oluşturuyor. 23 Eylül
2012 tarihinden bugüne kadar toplam 176 bin
677 adet başvuru olmuş. Sonuçlanan başvuru
sayısı 139 bin 338. Sonuçlanan başvuruların ise
büyük bir bölümü kabul edilemez bulundu. Çok
küçük bir kesimi kabul edilir bulunarak bölüme
sevk edildi. Bu kadar az kabulün sebebi, Anayasa Mahkemesinin temyiz mahkemesi gibi düşünülmesidir. Oysa mahkememiz ‘yargılanmada
eksik var mı, usulsüzlük var mı, hak ihlali var
mı?’ gibi hususları inceler. Anayasa Mahkemesi
özellikle bireysel başvuru hakkını, herkesin adil
yargılanma hakkını, temek hak ve özgürlüklerini
korumak için var; mahkemelerin kararına karışmaz.”

Prof. Dr. Yıldırım “Anayasa yargısı
diktatörlüğe karşı oluşturuldu”
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin
Yıldırım konferansında; dünyada ve Türkiye’de

“Gelecekte yapay zekâların ifade
özgürlükleri tartışılabilir”
Anayasa Mahkemesinin yapısı hakkında da bilgiler paylaşan Yıldırım, anayasa hukukundaki
güncel gelişmeler konusunda da görüşlerini bildirdi. Gelecek dönemde, gündemimizde olmayan konuların ve kavramların hukuksal alanda
konuşulabileceğine dikkat çeken Engin Yıldırım
“Mesela şu an hayatımıza yeni giren yapay zekâ,
ileride hukuk alanında da gündemimize girebilir.
Gelecekte yapay zekâya sahip robotların ifade
özgürlüklerini, haklarını tartışmaya başlayabiliriz. Hatta belki de hâkimlerin yerini, hukukun
teknik alanlarında yapay zekâlar alabilir.” sözlerine yer verdi
“Tek amaç ve görevimiz kişilerin hak ve
özgürlüklerini korumak”

İlk olarak 1803 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkan anayasa yargısının II. Dünya
Savaşı sonrasında yaygınlaştığını ifade eden
Prof. Dr. Yıldırım “Özellikle İtalya, Almanya gibi
diktatörlükle yönetilmiş devletlerde oluşturuldu bu yargı; Akdeniz diktalarının, Sovyetler
Birliği’nin yıkılmasıyla daha da yaygınlaştı. Diktatörlüğün tekrar oluşmasının önüne geçmek,
insan haklarını korumak amacıyla devletler bu
yargı sistemini kurdu.” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen
soruları yanıtlayan Anayasa Mahkemesi Başkan
Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım’a, Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç fidan sertifikası takdim ederek verdiği
değerli bilgiler için teşekkür etti.
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anayasa yargısının ortaya çıkışı, Türk Anayasa
Mahkemesinin yapısı, işleyişi ve amacı hakkında
bilgiler paylaştı.

Son olarak Türkiye için büyük bir kazanım olarak
gördüğü bireysel başvuru hakkının korunması
gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yıldırım “Bu sistem, 5 yıllık henüz emekleme sürecinde olan bir
sistem. Başvuru sayısının çok olması ise yargıda
ciddi bir reformun gerektiğini gösteriyor. Anayasa Mahkemesi olarak kişilerin hak ve özgürlüklerini korumaktan ve geliştirmekten başka
görevimiz ve amacımız yok. Ama bu görev sadece bizim değil; yargı, yasama ile yürütmenin de
görevi ve sorumluluğundadır.” dedi.
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Profesörler Belgelerini Aldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirilen takdim töreni ile
Üniversitede görev yapan 27 profesöre belgeleri
teslim edildi.
Törende; profesörlük belgelerini Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç’in elinden alan ve mesleklerinin aka-

demik zirve unvanına ulaşan öğretim üyelerinin
heyecanı yüzlerinden okunurken, Rektör Bilgiç
meslektaşlarını tebrik edip ülkemizin yücelip
yükselmesine katkı sağlamanın, akademisyenler olarak başat görevleri ve sorumlulukları arasında yer aldığını dile getirdi.

OMÜ’nün profesörlük belgesi alan akademisyenleri şu isimlerden oluştu:
§ Tıp Fakültesinden;
Prof. Dr. Mehmet Selim Nural, Prof. Dr. Figen Başar, Prof. Dr. Sinan Atmaca,
Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, Prof. Dr. Oğuz Uzun, Prof. Dr. Gönül Çaltepe,
Prof. Dr. M. Necibe Ceyhan Bilgici, Prof. Dr. Miğraci Tosun
§ Eğitim Fakültesinden; Prof. Dr. İbrahim Halil Türker
§ Ziraat Fakültesinden; Prof. Dr. İzzet Akça, Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr. Miray Sökmen,
Prof. Dr. Hasan Önder
§ İlahiyat Fakültesinden; Prof. Dr. Metin Yılmaz, Prof. Dr. Osman Şahin
§ Fen-Edebiyat Fakültesinden;
Prof. Dr. Rıza Karagöz, Prof. Dr. Metin Aydın,
Prof. Dr. Erbil Ağar, Prof. Dr. Mustafa Macit
§ Diş Hekimliği Fakültesinden;
Prof. Dr. Emine Şen Tunç,
Prof. Dr. Ebru Özsezer Demiryürek,
Prof. Dr. Murat Yenisey
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§ Mühendislik Fakültesinden;
Prof. Dr. Sermin Elevli,
Prof. Dr. Bahittin Topaloğlu
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§ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden; Prof.
Dr. M. Yalçın Taşmektepligil
§ Veteriner Fakültesinden;
Prof. Dr. Murat Erdem Gültiken,
Prof. Dr. Timur Gülhan

Turizm Fakültesi
Sağlık Turizmine Dikkat Çekti
Turizm Fakültesi tarafından “Samsun’da Sağlık
Turizmi” başlıklı panel düzenlendi.
Konferansa; OMÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Fevzi Ekici ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kürşat
Şahin başkanlık yaptı.
Prof. Dr. Aydın “Sağlık turizminin
önümüzdeki yüzyılın katma değeri en
yüksek sektörü olması bekleniyor”
Panel öncesi konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Aydın, sağlık turizminin tarihî
gelişimini örneklerle anlatarak “Günümüzde ise
dünyada 20 milyondan fazla kişi, sadece tedavi
için değil, koruyucu, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici
hizmetleri almak amacıyla
seyahat etmektedir. Sağlık
turizminin, önümüzdeki yüzyılın katma değeri en yüksek
sektörü olması beklenmektedir.” sözlerine yer verdi.

şöyle sürdürdü: “Sağlık turizminde ölü sezonun
olmaması, bu turizm türünün ekonomik anlamda ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık turizmi,
ülkemizin 10 yıllık kalkınma planı hedeflerine
alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda Tıp ve Turizm
Fakültelerimiz ortaklaşa Sağlık Turizmi Seçmeli
Eğitim Programı’nı hazırlayarak ülkemizde örneği olmayan bir ilki gerçekleştirmişlerdir. Bu eğitim programı kapsamında da bu panelin yapılması planlanmıştır. ”
Panele katılan konuşmacılar yaptıkları sunumlarda sağlık turizminin önemine değindi.

Sağlık turizminde kişi başına
düşen harcamanın yüksek
olduğuna dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Aydın sözlerini

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

“Tıp ve Turizm
Fakültelerimiz bir ilki
gerçekleştirdi”
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Arıtma Tesislerinde Organik Azotun
Giderimi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü “Greenmetric University-Yeşil Üniversite”
kapsamında, Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi
Ziraat ve Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Halis Şimşek’i misafir
etti.
Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın “Bilim İnsanı Destekleme Programı” çerçevesinde davet ettiği Dr.
Öğretim Üyesi Halis Şimşek, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda “Evsel Atıksu Arıtma
Tesislerinden Biyolojik Olarak Parçalanabilir ve

Kullanılabilir Çözünmüş Organik Azotun Giderimi” adlı bir seminer verdi.
Dr. Öğretim Üyesi Şimşek seminer öncesi katılım sağlayan akademisyenlere ve öğrencilere,
özellikle ziraat alanında güçlü olan Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesini tanıtarak çevre ve ziraat
alanında iki üniversite arasında bilimsel iş birliği
yapılabileceğini ifade etti. Akademisyenleri görev
yaptığı üniversiteye davet eden Şimşek, çalışmalara öğretim üyelerinin ileriki tarihlerde proje bazında devam edebileceğini de söyledi.

Lise ve Üniversite El Ele Gençlikten
Geleceğe
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Alaçam Meslek Yüksekokulu ile Alaçam Şehit
Erdal Bolat Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında imzalan protokol çerçevesinde kararlaştırılan ilk çalışmalar başladı.
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“Lise ve Üniversite El Ele Gençlikten Geleceğe”
konulu proje kapsamında, Şehit Erdal Bolat Çok
Programlı Anadolu Lisesinin 10’ncu, 11’inci ve
12’inci sınıf Muhasebe Bölümü öğrencileri, Alaçam Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Yine
protokol çerçevesinde öğrenciler, Alaçam Mes-

lek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek tarafından verilen “Girişimcilik” dersini
izleme fırsatı yakaladı.
Müdür Demiryürek ve akademisyenler, öğrencilere okulun ders programı ve içeriği h,akkında
bilgi vererek Alaçam Meslek Yüksekokulunu tercih etmeleri hâlinde elde edecekleri avantajları anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan
Alaçam Meslek Yüksekokulu yetkilileri, öğrencilerle sohbet ederek onların önerilerini dinledi.

Mühendislik Çalıştayı Farklı Ulusal
Aktörleri Buluşturdu

Çalıştay Düzenleme Komitesi; Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Bilgin, Doç. Dr. Hakan Özcan, Doç. Dr.
Mustafa Özbey ve araştırma görevlileri Mehmet
Korkunç ve Onur Yontar’dan oluştu.
Temel makine dinamiği eğitimi bütün
yönleriyle ele alındı
Çalıştayın açılış konuşmasını Prof. Dr. Erdem
Koç yaparken ODTÜ Makina Mühendisliği öğretim üyeleri Prof. Dr. Eres Söylemez, Prof. Dr. M.
Kemal Özgören ve Prof. Dr. Turgut Tümer temel
makine dinamiği eğitiminin temel konularını ve

bu alanlara yön veren gelişmeleri etraflı bir şekilde katılımcılarla paylaştı.
Farklı üniversiteler ile TÜBİTAK-SAGE,
Aselsan ve Roketsan’dan yoğun katılım
Atatürk, Ankara Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet,
Erciyes, Fırat, Gaziosmanpaşa, Gümüşhane,
Türk Hava Kurumu Üniversiteleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün iştirak ettiği çalıştayın katılımcı kadrosu ayrıca; ulusal savunma
sanayinin önemli kuruluşlarından TÜBİTAK-SAGE (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu – Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü), Roketsan ve Aselsan’dan geniş
bir mühendis ekibiyle de zenginleşti. Çalıştayda
sınırlı sayıda olmak üzere ulusal makina üretimi
yapan firmalara da katılım olanağı sağlanırken
katılımcılar arasındaki iş birliği potansiyelleri
masaya yatırıldı.
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Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, ulusal katılımlı “Temel Makina Dinamiği
Eğitimi Çalıştayı” düzenledi. Başta OMÜ Makina
Mühendisliği Bölümü akademik kadrosu olmak
üzere farklı üniversite ve kurumlardan gelen çok
sayıda katılımcının yer aldığı çalıştay, Üniversitenin konukevinde gerçekleştirildi.
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Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici
Programı Tamamlandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından Amasya Halk Sağlığı
Müdürlüğünde çalışan doktor, ebe ve hemşirelere verilen “Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitim
Programı” sona erdi.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine sunduğu
proje kapsamında düzenlenen eğitim programı,
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri
Dr. Öğretim Üyesi Serap Topatan ve Dr. Öğretim
Üyesi Nuran Mumcu’nun eğitmenliğinde tamamlandı.

3 gün süren programda; “Gebe Bilgilendirme
Sınıfının Tarihçesi ve Önemi”, “Gebe ve Sağlık
Personelinin İletişimi”, “Gebelikte Annede Meydana Gelen Fizyolojik ve Psikolojik Değişiklikler”,
“Gebelikte Beslenme ve Nutrisyonel Destek”,
Gebelikte Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri”, “Doğum Süreci Doğum Sonu Dönemde Yenidoğanın Bakımı” gibi birçok konu anlatıldı.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda
verilen eğitim 18 saat sürdü.
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Samsun İlk Kez Uluslararası ŞehircilikMimarlık Literatüründe
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Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya
Oktay’ın, “Kent Kimliğinin Değişen Koşullarda
Yeniden Değerlendirilmesi: Samsun Araştırması” (Reevaluating Urban Identity Under Changing
Circumstances: The Case of Samsun, Turkey)
başlıklı araştırma makalesi, uluslararası Urban
Design and Planning (Kentsel Tasarım ve Planlama) dergisinin “Küreselleşme Çağında Kentsel
Kimlik” temalı özel sayısında yayımlandı.
İngiltere’nin en büyük ve en saygın mesleki kuruluşu olan ICE (Institution of Civil Engineers,
Londra) tarafından yayınlanan hakemli derginin
adı geçen özel sayısının baş editörlüğünü de yapan Prof. Oktay, makalesinde Samsun’un, geçmişten bugüne değişen koşullar çerçevesinde
kimliğini irdeledi.

Medikal Sektörü
OMÜ’de İncelendi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı “Samsun Medikal Sektöründe
Faaliyet Gösteren Firmaların İnovasyon, İhracat, Rekabet Avantajı ve Performanslarının Analizi” konulu projeden elde edilen sonuçlar, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen
etkinlikle sektörün paydaşlarına ve akademisyenlere açıklandı.
Yürütücülüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selahattin Kaynak
ve Dr. Öğretim Üyesi Miraç Eren’in yaptığı proje ile ilgili etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Kuran, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) temsilcileri, Orta
Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) temsilcileri, iş
insanları ve akademisyenler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Kuran, medikal sektörünün Samsun’da
ön plana çıkan bir sektör olduğunu belirterek
“Üniversitemizin de desteklediği bu proje ile
akademisyenlerimiz, medikal sektörünü inceleyerek sonuçlarını aktarmak üzere paydaşlarını bugün burada bir araya getirdi. Aramızda
Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden, Teknoloji
Transfer Ofisinden, OKA ve MEDİKÜM’den sektörün önemli paydaşları var. Bu sayede tüm
paydaşlar, sektörün iyi yanlarını ve eksiklerini
görerek eksikliklerini tamamlama fırsatı yakalayacak.” dedi.
Proje sonuçlarının, bir rapor hâlinde MEDİKÜM’e
ulaştırılacağını da kaydeden Rektör Yardımcısı
Kuran, projeyi hazırlayanlara teşekkür ederek
Samsun’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Ardından proje yürütücüleri Doç. Dr. Selahattin
Kaynak ve Dr. Öğretim Üyesi Miraç Eren, projenin hazırlanma amacı ve sonuçları hakkında bilgiler paylaştı.
Sektörleri analiz etmenin iktisat fakültelerinin
görevi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Selahattin
Kaynak “Özellikte Samsun’da gelişen bir sektör olan medikal sektörüne duyarsız kalmamız
mümkün değildi. Ayrıca medikal sektörüne ilişkin en kapsamlı saha çalışmasını yapmak istedik. Amacımız, sektör yetkilileri için mevcut durumu analiz etmek.” diye konuştu.
Medikal sektöründe yer alan 38 firmanın yapmış
olduğu analizlerden elde edilen sonuçların aktarıldığı etkinlikte; firmaların ihracat, inovasyon,
faaliyet durumları, kapasiteleri, insan kaynakları
ve istihdam durumları ile mali kaynakları hakkında veriler sunuldu.
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“Medikal sektörünün tüm paydaşlarının bir
araya gelmesi çok önemli”
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Cumhuriyet Başsavcısı Hukukçularla
Buluştu
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi ile Genç Liderler
Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “Yargılama
Faaliyetinin Temel Amacı ve Türk Yargı Sisteminde Cumhuriyet Savcısı” konulu söyleşiye Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül konuk oldu.
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye; Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil,
Samsun Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER)
Başkanı Hasan Duran, HUDER yönetim kurulu
üyeleri, OMÜ Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tiftik, öğrenci ve akademisyenler katıldı.
“Temel amaç adaletli yargılama ve adil
cezalandırmadır”
Hukukun

tanımıyla

konuşmasına

başlayan

Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül “Hukuk
kurallarını; ahlak, din kuralları ile örf ve âdetten
ayıran temel unsur hukuk kurallarının devlet tarafından yaptırım altına alınmış olmasıdır. Yargılama faaliyeti açısından baktığımızda hukuka
uygun adaletli yargılama ve adil cezalandırma
temel amaç olarak karşımıza çıkmaktadır.” diye
konuştu.
“Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi”
Adalet kavramına vurgu yapan Başsavcı Bülbül
“Adalet hukukun vazgeçilmezidir ve adalette
eşitlik ilkesi esastır. Ceza kanununun uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, cinsiyet,
mezhep, renk, ekonomik ve toplumsal konular
yönünden ayrım yapılamaz ve hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz. Bu çerçeve de anayasamızın
temel felsefesini ortaya koymaktadır. Yer, zaman, mekân farklı olsa bile insanlığın temel ihtiyacı adalet beklentisidir.” şeklinde konuştu.
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“İyi bir hukukçu olmak için iyi bir insan
olmak gerekir”
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Yargı mensubu çalışanlarında bulunması gereken özelliklerin altını çizen Bülbül konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bir yargı mensubu soğukkanlı olmalıdır. Dramatik bir tablo karşısında
üzüntü ve düşüncelerini bir müddet kenara bırakıp görevine odaklanmalıdır. İyi bir hukukçu olunabilir ama iyi bir insan olunmadıkça bu görev
layıkıyla yerine getirilemez.”

Ressam Frida Kahlo ve Eserleri
Konuşuldu
kanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.
Konuşmasına 20. yy.’ın önemli sanatçılarından
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun trajik yaşam
hikâyesi hakkında bilgiler paylaşarak başlayan
Dr. Öğr. Üyesi Ali Barış Kaplan “Çocukluğundan
itibaren geçirdiği kazalar ve hastalıklar, Frida
Kahlo’nun hem bedeninde hasarlara neden oldu
hem de ilerleyen dönemde eş seçimini de etkileyecek travmalara yol açtı. Resme de 18 yaşında, yatağa bağlı olduğu bir dönemde başladı. O
yaşa kadar resim yapmışlığı yoktu. Kısacası Frida Kahlo; acı yüklü özel yaşamı, politik görüşleri ve sıra dışı otobiyografik portreleriyle tanınır.
Eserleri; kişisel yaşantısının yanında iç dünyasının bir projeksiyonu, kendisinin ve dış dünyanın
estetize edilmiş hâlidir. Otoportrelerinde Frida,
aslında görmek istediği kendini çizer.” dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Barış Kaplan’ın davetli konuşmacı olarak
yer aldığı konferansa; Hemşirelik Bölüm Baş-

“Tablolarında sürrealist öğeler çok fazla”
Frida Kahlo’yu mücadeleci kadın ikonu olarak
tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Kaplan, 55’i otoportre
olmak üzere 143 eseri bulunan Kahlo’nun tablolarında sürrealist öğelerin çok fazla olduğunu
kaydetti.
Konferans, Dr. Öğr. Üyesi Ali Barış Kaplan’ın, Frida Kahlo’nun tablolarının görselleri üzerinden
yaptığı arketipal analizle sona erdi.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün
“Olmak Üzerine Konuşmalar” etkinlikler dizisi
kapsamında düzenlediği “Frida Kahlo’nun Eserlerinin Psikanalitik Arketipal Anatomisi” konulu
konferans, Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirildi.
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Akademik Girişimciliğin ABC’si
Samsun Teknopark’ın düzenlediği “Fikirden Pazara: Akademik Girişimciliğin ABC’si” konulu
söyleşi ve panelden oluşan etkinlik, Türkiye’nin
çeşitli üniversitelerinden girişimcilik alanında
uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; OMÜ Rektör Vekili ve Teknopark
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan
Dağdemir, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Oral, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcıları Prof. Dr. Özcan Yılmaz ile Prof. Dr.
Levent Güngör, Başkent Üniversitesi Dr. Öğr.
Üyesi Emek Barış Kepenek, Boğaziçi Üniversitesi misafir öğretim üyesi Dr. Erşen Kavak, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
(İTÜNOVA) İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Kazım Yalçınoğlu, Sabancı Üniversitesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Aytül Erçil, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Havva Nilgün Budak, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi
(TTO) Koordinatörü Dr. Mustafa Mortaş ve çeşitli
birimlerden akademisyenler katıldı.
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“Ekonomik rekabetin temeli üniversitelerin
ürettiği bilgidir”
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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr.
Mehmet Kuran, akademisyenlerin neden girişimciliğin içinde yer alması gerektiğine ilişkin
şunları söyledi: “Ekonomik rekabet sürecinde,
bilgi ön plana çıkarak ekonomik değer kazandı. Bilginin üretildiği yerlerin de üniversiteler

olması, bu rekabette üniversitelerin önemli bir
yer almasına neden oldu. Dolayısıyla dünyadaki
birçok önemli üniversite, çalışmalarını bu yöne
çevirdi. Üniversiteler zaman içerisinde, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma yapan
kurumlara dönüştüler. Çünkü ekonominin ve
toplumun ihtiyaçları önemli hâle gelmeye başladı. Nasıl bazı üniversitelerin ya da akademisyenlerin diledikleri alanda araştırma yapması
gerekliyse kamu yararına yönelik araştırmalara
da akademik özgürlüğe sınırlama olarak bakmamak lazım.”
“Akademisyenlerimiz ekonomik bir değer
üreterek girişimcilikte yerini almalı”
Üniversitelerde yapılan her türlü çalışmanın bedelinin kamu kaynaklarından karşılandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kuran “Dolayısıyla
üretilen bilginin toplumun yararına maddi değer
olarak dönüşmesi artık bir zorunluluk. Birçok
üniversite bu anlamda kabuk değiştirdi. Biz de
OMÜ olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda oluşturduk. Sonuçta akademisyenlerimiz, ekonomik
bir değer üreterek girişimcilikte yerini almalı.
Akademisyen tabii ki bir tüccar değil, ancak ekonomiye katkısı olmalı.” diye konuştu.
“OMÜ’de ekosistemin yeşermesi için
merkezler kurduk”
Üniversitelerin bilgi üretme sürecine ve bu süreçte yapılması gerekenlere de değinen Prof.
Dr. Kuran devamında “Üretilen bilgi sanayiciye
doğru ve net bir şekilde aktarılmalı ki işlevsellik

kazansın. Bu konuların özünde de akademisyen
var. Ekonomik değerde bilgi üretecek akademisyenlerimizin sayısını arttırmalı, doktora öğrencilerimizi bu yönde geliştirmeliyiz. Biz OMÜ’de
böyle bir ekosistemin yeşermesi için TTO, kuluçka ve ön kuluçka merkezlerini kurduk. Ayrıca
girişimci üniversitelerle de rekabet söz konusu.
Üniversitemizi, bu konuda akademisyenlerimizin çabasıyla ileriye taşıyacağız.” sözlerine yer
verdi.

sadece İstanbul ve Samsun’da var. Samsun bu
sektörde Türkiye’de söz sahibi olacak” diyerek
OMÜ TTO’nun katettiği aşamayı katılımcılarla
paylaştı.

“16 Milyon TL’lik kümelenme sermayesi
almayı başardık”

Etkinliğin panel kısmında ise “Girişimci Akademisyenin Yol Haritası” başlığı altında “Ticarileşmeye giden yolda işe nereden başlamalı? sorusu tartışıldı. İTÜNOVA Yönetim Kurulu Üyesi
ve ODTÜ öğretim üyesi Kazım Yalçınoğlu’nun
moderatörlüğünü yaptığı panelde; ODTÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral,
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytül Erçil, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Havva Nilgün Budak ve OMÜ-TTO
Koordinatörü Dr. Mustafa Mortaş panelist olarak
yer aldı.

OMÜ’nün girişimcilik konusunda yaptığı çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten Rektör Vekili Mehmet Kuran “OMÜ-TTO’daki
akademisyen arkadaşlarımızın gayretleri sayesinde MEDİKÜM dediğimiz cerrahi aletler konusunda bir kümelenme oluşturuldu. 16 milyon
TL’lik bir kümelenme sermayesi almayı başardılar Sanayi Bakanlığından. Bu da OMÜ-TTO’nun
Samsun’a bir katkısıdır. Böyle bir kümelenme,

Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek’in
“Fikirden Pazara İlk Adımlar” ve Boğaziçi Üniversitesi misafir öğretim üyesi ve Genomize Kurucusu Dr. Erşen Kavak “DNA’yı Analiz Etmek”
konulu sunumları ile devam etti.

Akademik Girişimcilik Programı
Tamamlandı

Ziraat Fakültesinde DOKAP GİRKAPARGE projesi kapsamında gerçekleşen ve yeni açılan Tarımsal Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi’nde 22-26
Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan programa
Ziraat Fakültesi öğretim elemanları büyük ilgi
gösterdi.
Programın ilk gününde; Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy’un açılış konuşmasının ardından Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat

Demiryürek’in “Temel Girişimcilik ve İş Modeli Uygulaması” konusunda sunumu yer alırken
sonrasında grup sunumları gerçekleştirildi.
Ayrıca program kapsamında Prof. Dr. Ömer Andaç Teknoloji Transfer Ofisi TEKNOPARK; Prof.
Dr. Güray Erener TÜBİTAK projeleri; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise akademik girişimcilik konusunda sunumlarını ve deneyimlerini paylaştı.
Program; tüm katılımcıların kendi iş modellerini
sunmalarının ardından Proje Yürütücüsü Prof.
Dr. Kürşat Demiryürek’in Tarımsal Ön Kuluçka
Merkezi’nde ileride yapılacak çalışmalara ilişkin
yaptığı konuşmayla son buldu.
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“DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik
Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi’’
(GİRKAPARGE) projesi kapsamında öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan akademik girişimcilik programı tamamlandı.
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“28 Şubat: Bin Yıl Sürecek Zulüm”
İlahiyat Fakültesi öğrencileri, 28 Şubat “postmodern” darbesiyle yaşanan sıkıntılı süreci ve
yaşatılan mağduriyetleri, düzenledikleri bir dizi
ekinlikle anlattı.
İlahiyat Fakültesinde “28 Şubat: Bin Yıl Sürecek
Zulüm” başlığı altında düzenlenen etkinliklere;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, idari personel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Döneme ait fotoğraflar ve gazete kupürlerinden
oluşan sergiyle başlayan etkinlikler; Kur’an tilaveti, 28 Şubat sürecini ve o süreçte kurulan ikna
odalarını konu alan kısa film gösterimi ve söyleşiyle devam etti. Söyleşide, OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, Samsun
İnsani Yardım Hareketi (İHH) yönetim kurulu
üyesi Sakine Okudan ve Samsun İl Müftülüğü
vaizi Sebile Kılınç davetli konuşmacı olarak yer
aldı.
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“28 Şubat’ı iyi anlamalı ve doğru dersler
çıkarmalıyız”
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Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 12
Eylül 1980 darbesinden 28 Şubat postmodern
darbesine ve en son 15 Temmuz darbe girişimine kadar, tüm süreçleri yaşamış bir nesilden
olduğunu dile getirerek “O günlerde yaşananlar
ülkemizde büyük kayıplara yol açtı. Hem çok büyük acılara ve canlara mal oldu hem de ülkemi-

zin kalkınmasına ciddi engeller oluşturdu. Ayrıca
bireylerin, ailelerin, anne babalarının yaşadıklarından dolayı çocukların ne sıkıntılar çektiğini
çok iyi biliyoruz. Bizim de bugünden geçmişe
bakarken amacımız bu acıları hatırlamak değil
ülkemizin geleceği adına o günlerden dersler
çıkarmak olmalı. Bu nedenle dünkü yaşananları iyi irdelemek, iyi anlamak ve doğru dersler
çıkarmak sorumluluğumuz var. Hınç duygusuyla
hareket etmek yeni yanlışlara yol açabilir.” dedi.
“Mazlumların ümidi ülkemiz için çok
çalışmalıyız”
Birlik ve beraberliğin önemine de değinen Rektör Sait Bilgiç konuşmasına şöyle devam etti:
“Farklıklarımızı bir kenara bırakıp mazlumların
da ümidi olan ülkemiz için çok çalışmalıyız. Üniversite olarak biz de hem öğrencilerimizin iyi bir
eğitim alması hem de ülkemizin gelişmesi için
çok çalışıyoruz. Vatan hainliği haricinde, Üniversitemizin öğrencisinden çalışanına kadar her
bireyi bizim için eşittir. Hepsinin hakkını, hukukunu gözeten adil bir yaklaşım içindeyiz.”
Etkinlikleri düzenleyen İlahiyat Fakültesi öğrencilerine, verdikleri emek için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Sizler 28 Şubat dönemini
yaşamadınız ama o dönemde sizin sıralarınızda
oturan öğrencilerin neler yaşadığını göreceksiniz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

28 Şubat dönemi mağdurlarından OMÜ Eğitim
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram,
Sakine Okudan ve Sebile Kılınç Türkiye’yi bu sürece sokan nedenleri ve bu dönemde yaşadıkları haksızlıkları katılımcılarla paylaştı.
28 Şubat sürecinin, gerçekleştiği tarih olan
1997 yılından çok daha önce başladığının altını
çizen Prof. Dr. Yavuz Bayram “Türkiye, bu dönemin benzerlerini daha önce de zaman zaman yaşadı. 1997’de başlamadı ve bence etkileri hâlâ
da bitmedi. Bu dönemi bir kanser hastalığı gibi
düşünmek gerekiyor. Tekrar nüksedebileceğini
aklımızdan çıkarmamalıyız.” dedi.
“28 Şubat devlet ile milletin arasını açan
bölücü bir projeydi”
28 Şubat sürecinin medya aracılığıyla yürütüldüğünü kaydeden Yavuz Bayram, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: “Bu sürecin
etkisini, toplumun büyük kesiminde ve sosyal
hayatın her evresinde gözlemleyebiliriz. Sadece
akademisyenler, memurlar, öğrenciler mağdur
olmadı, toplum ciddi bir travmaya sokuldu. Ayrıca bana göre 28 Şubat devlet ile milletin arasını
açan bölücü bir projedir. Çok şükür şu an böyle
bir durum söz konusu değil.”
“Travmayı çok derin yaşadım”
28 Şubat döneminde, yeni başladığı öğretmenlik mesleğinden çıkarılan Samsun İnsani Yardım
Hareketi yönetim kurulu üyesi Sakine Okudan
da “Bu sürecin kitaplaştırılması, senaryolaştırılması için birçok teklif geldi. Ama ben üzerinden
21 yıl geçmesine rağmen hâlâ o günleri dillendirebilmiş ya da o günler üzerine kalem oynatabilmiş değilim. Travmayı çok derin yaşadım.

Ne kadar vahim şeyler yaşandığını buradan anlayabilirsiniz. Sürecin öncesinde ve sonrasında
da günlük yaşamın her alanında sıkıntı yaşadık.”
dedi.
“Çok şey yaşadık ama çok şükür artık
özgürüz”
Samsun İl Müftülüğü vaizi Sebile Kılınç ise başörtüsü nedeniyle öğrencilikten atıldığı OMÜ’de
şimdi konuşmacı olarak yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu durum bana 20 yılım
nereye gitti? sorusunu sorduruyor. Ama şu an
kendim ve sizler adına çok mutluyum çünkü hiçbir baskıya maruz kalmadan, kalmayacağımı da
bilerek başörtümle burada oturabiliyorum. Bundan sonra aydınlık zihinler yetişsin ki bizim yaşadıklarımızı kimse yaşamasın. Çok şey yaşadık
ama çok şükür artık özgürüz.”
Söyleşini ardından teşekkür konuşması yapan
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz
“Askerlerin oturduğu bir konferans salonundan,
girişinde Kuran-ı Kerim, bir yanında kelime-i
tevhid, diğer yanında besmelenin yazıldığı bir
İlahiyat Fakültesine dönüşme noktasında zannetmeyin ki benim bir katkım var. Bunun gerçekleşmesini sağlayan Rektörümüze çok teşekkür
ediyorum. Yeniden 28 Şubatlar olmasın diye,
her türlü intikamcı duyguyu bir kenara bırakarak
bu ülkenin ilerlemesi ve kalkınması adına konuşan kendisine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Söyleşinin sonunda Prof. Dr. Yavuz Bayram, Sakine Okudan ve Sebile Kılınç’a hediyelerini İlahiyat Fakültesi adına Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç takdim etti. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin
Yılmaz ise Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş’a
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nun yenilenmesine yönelik verdikleri destek ve emek için
el yapımı “Minyatür Mushaf-ı Şerif “ hediye etti.
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“28 Şubat süreci 1997’den önce başladı”
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“Öğretmen vatan tezgâhında milletin
kumaşını dokuyan insandır”
Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 170. Yılı vesilesiyle Eğitim Fakültesi tarafından “Geçmişten
Geleceğe Öğretmen Eğitimi” başlıklı panel düzenlendi. Panelde öğretmenlik eğitiminin dünü
ve bugününün tarihsel çerçevesi çizilirken mevcut durum, sorunlar ve yapılması gerekenler ele
alındı.
Panelin başlangıcında Öğr. Gör. Ayşegül Keleşler Gümüş ve Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz eşliğinde; Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı öğrencilerinin icra ettiği Öğretmen
Marşı programa renk kattı. Türkçe Eğitimi 4. sınıf
öğrencisi Recep Kuyucuoğlu ise şair Zeki Ömer
Defne’nin “Ziller Çalacak” şiirini okuyarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
“Her insanın bir başka insana öğretecekleri
mutlaka var olacaktır”
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Panel, selamlama konuşmaları ile başlarken ilk
olarak söz alan Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan hayatta öğrenmenin yaşının olmadığını, her insanın bir başka insana öğreteceklerinin sürekli var
olacağını vurgularken öğretmenlikte verilecek
doğru eğitimin mutlaka karşılığının olacağını
dile getirdi.
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“Öğretmenlik sonraki çağlarda da anlamını
ve nezaketini yitirmeyecek”
Ardından konuşan Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen de öğretmenliğin insanlığın

tarihiyle eş değer ve sonraki yüzyıllarda asla
anlamını ve nezaketini yitirmeyecek bir meslek
olduğuna dikkat çekti.
Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr.
Dursun Ali Akbulut konuşmasında “Bana bir harf
öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diyen bir medeniyeti temsil ettiklerine vurgu yaparak yazı ve
alfabenin medeniyetin ölçüsü olduğunu söyledi.

bir öğretmen üniversitesi yok? Öğretmenlerin
yetişeceği her daldan birer fakülte kurulabilir
ve Türkiye’nin farklı coğrafyalarına bu fakülteler
yayılabilir. Bu anlamda bugünkü imkânları kullanacağız ama öğretmenleri nasıl yetiştireceğiz?
Bir öğretmeni devre uygun yetiştireceksiniz;
hangi branştan olursa olsun öğretmen bir kendini bilecek, bir de dünyayı bilecek. Yalnız bilmek
de yetmiyor; sevmek lazım. Bununla birlikte
öğrenciye serbest düşünmenin önemini aşılayacaksın ve öğrenci bir yandan da seni tenkit
edecek.” değerlendirmesinde bulundu.
“Öğretmen vatan tezgâhında milletin
kumaşını dokuyan insandır”

Öğretmen üniversitesi olmalı
OMÜ emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tarakçı
da öğretmenlerin yetiştiği şartların önemine değinirken bu şartların zamandan zamana değiştiğini öne çıkararak “Son zamanlarda biliyorsunuz
Millî Savunma Üniversitesi kuruldu. Peki neden

Prof. Dr. Celal Tarakçı

“Öğretmen, toplum binasının en büyük işçisidir”
diyen Prof. Dr. Özbalcı devamında “Toplum binasına konulan bütün taşlar ilk defa öğretmenin
elinden çıkar; o, şekil verir ve yontar. Öğretmen,
aynı zamanda vatan tezgâhında milletin kumaşını dokuyan bir insandır. Böylelikle millet olma
şuuruna ulaşırsınız. Öğretmen aynı zamanda
bir sanatkârdır; bir ressama yahut heykeltıraşa
göre işi daha zordur zira malzemesi insandır.”
diye konuştu.
Panelin sonunda, Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan katılımcı panelistlere şükranlarını sunarak
kampüste adlarını yaşatacak olan fidanların
sertifikalarını takdim etti.

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut

Prof. Dr. Mustafa Özbalcı
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Panelin ilk konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Pelin İskender Kılıç, tarih boyunca Türklerin eğitim ve
eğitimciye önem verdiğini belirttiği sunumunda
Anadolu’da teşekkül eden sözlü ve yazılı kültürün çerçevesini ve bu kültürde eğitimci ve bilge
kimlikleriyle Türk toplumuna ışık saçan ve yol
gösteren tarihî kişilikleri katılımcılarla paylaştı.
Dr. Öğr. Üyesi Kılıç sunumunda ayrıca 16 Mart
1848 yılında kurulan Dârülmuallimîn adlı erkek
öğretmen okulu ve 1870’de faaliyete başlayan
Dârülmuallimât kız öğretmen okulunun, Türkiye’deki modern eğitime olan yansımalarını ve bu
birikime dair değerlendirmelerini aktardı.

Panelistlerden emekli öğretim üyesi Prof. Dr.
Mustafa Özbalcı ise sunumunda eğitimdeki kalite sorununun sebeplerini iyi araştırıp analiz
etmemiz gerektiğine işaret ederek şunları dile
getirdi: “Önemli olan zarf değil, mazruf yani
muhteva. Bir öğrenciye neyi ne kadar öğreteceğiz, nasıl öğreteceğiz, kim öğretecek sorularına
doğru cevaplar vermeden eğitim-öğretimin kalitesini yükseltemeyiz.”
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OMÜ “Nöroimmünoloji Araştırma
Laboratuvarı”na Kavuştu
Tıp Fakültesi bünyesinde Türkiye’de az sayıda bulunan “Nöroimmünoloji Araştırma Laboratuvarı”nın açılışı 15 Ocak’ta gerçekleştirildi.
Açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Nöroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Egemen İdiman ve
Prof. Dr. Fethi İdiman, Türkiye Nöroimmünoloji
Çalışma Grubu Başkanı ve İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim
üyesi Prof. Dr. Ayşe Altıntaş, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.
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“Bu laboratuvara deneyimlerimizi ve
donanımımızı aktardık”
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Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Egemen İdiman “2006 yılında İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı içerisinde ilk Nöroimmünoloji Araştırma
Laboratuvarı’nı kurdum. 2016’dan 2017 yılına
dek bu laboratuvarın adım adım gelişmesini,
ilerlemesini görmekten çok mutlu oldum. Bugünkü laboratuvarımızın açılışı da beni bir o kadar mutlu etti. Çünkü deneyimlerimiz ve donanımımız çok hızlı bir şekilde buraya aktarıldı. Bu
konuda bize destek olan Rektörümüze ve tüm
OMÜ’ye teşekkür ediyorum.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise böyle bir laboratuvarın OMÜ’ye kazandırılmasının getireceği

olumlu gelişmelerden bahsederek laboratuvarın
kurulmasında katkısı olan ve 10 yıl önce de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Kliniği’nde
böyle bir laboratuvarın temellerini atan Prof. Dr.
Egemen İdiman ve aynı üniversitenin eski Rektörü Prof. Dr. Fethi İdiman’a ve Doç. Dr. Murat
Terzi’ye teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından bağışıklık sistemi ile ilişkili bazı hastalıkların tanısıyla beyin,
omurilik ve vücuttaki sinirlerin etkilenmesi ile
seyredebilen bazı nörolojik hastalıkların tanısına
yönelik incelemelerin yapılacağı ve Türkiye’de
nadir sayıda bulunan laboratuvarın, pasta ve
kurdele kesilerek açılışı yapıldı.
“Nöroimmünoloji alanında yakılan meşale
OMÜ’de”
Laboratuvar açılış töreninin ardından Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Mavi Salon’da bir de konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak
“Prof. Dr. Egemen İdiman ve Prof. Dr. Fethi
İdiman’a, Türkiye’nin en gelişmiş laboratuvarını
bizlere kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir
ise Prof. Dr. Egemen İdiman’a teşekkür ederek
“Nöroimmünoloji alanında yaktığı meşaleyi Ondokuz Mayıs Üniversitesine devrettiği için hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyoruz. OMÜ de
bu meşaleyi daha da alevlendirerek ileriki nesillere devredecektir.” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşe Altıntaş’ın yaptığı
konferansta Prof. Dr. Egemen İdiman “Geçmişten Bugüne Nöroimmünoloji” başlıklı sunumunda nöroimmünoloji teriminden, nöroimmünoloji
bilim dalının gelişimsel tarihinden ve bilim dalına
katkısı olan belli başlı bilim insanlarından bahsetti. Prof. Dr. Fethi İdiman ise “Akademisyen
Nedir? Akademisyen Kimdir?” başlıklı konuşmasında akademinin tarihçesi, akademi-üniversite

tarihi, tarihte ünlü akademiler, akademi-üniversitenin amacı, geçmişten günümüze Türkiye’de
akademik özgürlük, akademisyen kimdir?, akademisyen nasıl yetişir?” konularıyla ilgili bilgiler
paylaştı.
Konferans, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan
Dağdemir’in, Prof. Dr. Egemen İdiman ve Prof.
Dr. Fethi İdiman’a fidan sertifikası takdimiyle
son buldu.

Mimarlık Gerze’ye “Eko-Turizm
Merkezi” Tasarlıyor

Bu amaçla Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Derya Oktay, stüdyo
ekibinden Robert John Lewis, İshak Memişoğlu, Saya Kaynama, Cem Ayık, Özlem Yalçınkaya, Hüseyin Özbulut, asistanlar Yasemin Kütük
ve Yeliz Emecen ile dersi alan 112 öğrenciden
oluşan grup, söz konusu projenin alanını yerinde
belirlemek ve incelemek için Gerze’de bir günlük
bir araştırma-inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Farklı kuruluşlardan projeye destek
TMMOB Sinop Temsilciliği Başkanı İsmet Aykın
ve Gerze Belediye Başkanlığının destek verdiği
proje ile ilgili olarak Belediyeden bilgi alan grup,
ardından Başkan Aykın eşliğinde kentin geleneksel bölgelerini inceledi ve projenin amaçlarına çok uygun bir çalışma alanı saptayarak analizlere başladı.
“Proje Fakülte vizyonuna göre belirlendi”
Dekan Oktay projeye dair yaptığı açıklamada,
Geçen yıl ‘Sakin Şehirler’ (Citta Slow) kapsamına
alınmış olan Gerze’de yapılacak bu çalışma hem
şehrin bu yönünü destekleyecek hem de kentsel
bağlamda tasarımın öğretilmesi için uygun bir
‘laboratuvar’ ortamı sunacak.” diye konuştu.
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Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Stüdyosu (MIM 302) dersi kapsamında,
bu dönem Gerze’ye (Sinop) bir “Eko-Turizm Merkezi” tasarlanıyor.
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Su Elçileri Öğrencilerle Buluştu
Çevre ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak hususunda toplumsal
bilinci ve farkındalığı arttırmak amacıyla yürürlüğe konulan “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık
Artırma Teknik Destek Projesi”, Öğrenci Konseyinin öncülüğünde öğrencilerle buluştu.
Bu kapsamda Çevre Mühendisliği Konferans
Salonu’nda düzenlenen, akademisyen ve öğrencilerin takip ettiği programda; Su Elçileri, öğrencileri bu proje ile buluşturmak ve ‘Yeşil Üniversite’ çalışmalarına destek vermek adına bilgi ve
birikimleri ile projenin detaylarını paylaştı.
Programın açılış konuşmasını yapan Öğrenci
Konsey Başkan Yardımcısı Muhammet Koçhan
“Ülkemizin yarınları için yetişen biz üniversite gençliğine verilmiş olan nimetlerin değerini,
kıymetini bilelim, anlatalım. Nitekim suyun bu
kadar değersiz bir şekilde kullanıldığını, boşa
harcandığını biliyoruz, görüyoruz. Belki bizler de
aynı hatayı yapıyoruz. Bu programın, aramızdaki
arkadaşlarımızı bir nebze de olsa bilinçlendireceğini düşünüyoruz.” dedi.
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“Ciddi ve titiz projeler üretmeliyiz”
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Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Bahtiyar Öztürk de suyun önemi ve kullanımı
hakkında dikkatli olmamız gerektiğine değinerek “Suyun temini ve arıtım aşamalarına mesleki anlamda vâkıfız. Fakat bilinçli kullanımda aynı
hassasiyete sahip olmadığımızı söylemeliyim.
Bu anlamda suyun tasarruflu kullanımına ilişkin
ciddi ve titiz projeler üretmek zorundayız. Böyle
güzel projeye imza attıkları için misafirlerimizi
tebrik ediyor, katılımcılarımıza duyarlılıkların-

dan ötürü teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
“Proje ile suyu ülkemizin ve eğitimin
gündeminde tutmayı amaçlıyoruz”
Programın konuğu Su Büyükelçisi Proje Koordinatörü Özgür Aydıncak ise proje hakkında
kapsamlı sunum yaptı. Aydıncak, söz konusu
bu proje ile hayatın vazgeçilmez unsuru olan
suyu ülkemizin ve eğitimin gündeminde tutmayı
amaçladıklarını dile getirdi.
Aydıncak, sunumunda küresel ısınmanın iklim
değişikliklerini beraberinde getirdiğini, dünya
genelinde kuraklıkların arttığını belirterek “Bu
tabloya karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu
doğrultuda su tüketiminin doğru yönetilmesi
hayati önem taşıyor. Türkiye’de çevrenin korunması ve akılcı su kullanımı bu tür projelerle
uzun vadeye yayılmalı ve bu çerçevede faydalı
ve verimli iş birlikleri geliştirilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Patentin Duayeni AR-GE ve Patentin
Önemini Anlattı
Tıp Fakültesinin düzenlediği “Fikrî Mülkiyet ve
Patent Prosedürleri” konulu konferansa, patent
ve marka vekilliğinin duayen ismi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Mehmet Kaan Dericioğlu konuşmacı olarak katıldı.
Ankara Patent Bürosu Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanlığı görevleri de bulunan Mehmet Kaan
Dericioğlu’nun verdiği konferansa; Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özcan Yılmaz ve
Prof. Dr. Levent Güngör, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Sinan Engin,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

mıza yol açacak olan bu 3 alandır. Bu 3 alan da
içlerinde dallara ayrılıyor. Mesela güneş, deniz,
rüzgâr enerjisi gibi alternatif enerji alanları var.
Bizim AR-GE çalışmalarımızı bu alternatif enerji
alanlarına yönlendirmemiz gerek. Türkiye güneş alan, rüzgârı bol, 3 tarafı denizle çevrili bir
ülke ama daha az güneş alan Hollanda’da bizden
daha çok güneş enerjisi üretiliyor. Yine deniz
suyunun, yakın bir zamanda elektrik ve rüzgâr
enerjisi vasıtasıyla içme ve kullanma suyu olarak kullanabileceği yönünde haberler var. İleride su sıkıntısı yaşamamak için Türkiye’nin de
bu konuda çalışma yapması lazım.” şeklinde
konuştu.

“Türkiye altyapıda AR-GE’ye daha fazla
bütçe ayırmalı”

Patent ve kalkınmada atılım için yapılması
gerekenler

Konuşmasında Türkiye’nin patent ve AR-GE konularında gerilerde kaldığını ifade eden Mehmet Kaan Dericioğlu “AR-GE’ye ayrılan bütçe
ile patent sayısı arasında bir oran yapıldığında;
bu oran, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde 6
değerinde çıkarken Türkiye’de ise 0.3 civarında
bir değerde çıkıyor. Altyapıda AR-GE’ye ayrılabilen bütçe konusunda öne çıkan Almanya, ulusal
gelirinin yüzde 3’ünü AR-GE’ye ayırabiliyorken
Türkiye sadece yüzde 1’ini ayırabiliyor.” dedi.

Mehmet Kaan Dericioğlu, Türkiye’nin gerçekleştirebilmesi patent ve kalkınma konusunda atılım
yapabilmesi için yapması gerekenleri şu şekilde özetledi: “Belirli konulara odaklanılacak, o
konularda AR-GE faaliyetinde bulunulacak ve o
faaliyetler sonucu ortaya çıkacak yenilikler de ticarileşebilir katma değer yaratan ürünlere veya
hizmetlere dönüşecek.”

“Türkiye patent kanunu konusunda tutuk
davranıyor”

Konferans, Mehmet Kaan Dericioğlu’nun “Fikrî
mülkiyet nedir? Patent, Faydalı Model ve Marka
Prosedürleri” hakkında yaptığı sunumun ardından sona erdi.

Türkiye’nin fikrî haklar konusunda tutuk davrandığına dikkat çeken Dericioğlu sözlerini şöyle
sürdürdü: “Türkiye’de patent veren kanun, 1844
yılı Fransa kanununun bir çevirisiydi. II. Abdülhamid döneminde yürürlüğe giren bu kanun,
1995 yılına kadar yürürlükte kaldı. Bu yıla kadar bir sürü patent kanunu hazırlansa da hiçbiri
TBMM’den geçmemiş. Ana gerekçe de ‘patent
verirsek taklide yöneliriz ve sanayimiz gelişmez’
endişesiydi. Eskimiş kanunu değiştirmek de
bana nasip oldu. 6. Kalkınma Planı’nda önerdim.
Devlet Planlama Teşkilatında özel ihtisas komisyonu kurduk. Raportörlüğünü ve başkan vekilliğini yapıp yepyeni bir kanun metni hazırladık. Şu
anda uygulanan sınai mülkiyet kanununun yüzde 95’i bu metnin içinden alınmadır.”

Dünya genelindeki patent başvurularının enerji,
sağlık ve çevre alanlarında ön plana çıktığının
altını çizen Dericioğlu “Rekabet gücü kazanma-
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“Rekabet gücünü enerji, sağlık ve çevre
alanlarında çalışarak kazanabiliriz”
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Prof. Dr. Kazım Şahin
“Bilimde Başarının Sırları”nı Paylaştı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA), “Üniversite Konferansları
Programı” çerçevesinde 10 Ocak’ta “Bilimde
Başarının Sırları” konulu konferans düzenledi.
Konferansa, TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Beslenme Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Kazım Şahin konuşmacı olarak katıldı.
Konferansta özellikle öğrencilere ve akademisyenlere seslenen Prof. Dr. Kazım Şahin, başarıda kişinin yeteneklerini bilmesinin, baştan bir
hedef belirleyip bu hedefi takip etmesinin ve bu
konuda devamlılık sağlamasının, önemli araştırma alanlarını seçerek bu yönde incelemeler
yapmasının ve çalışma konusunda inanç beslemesinin önemi üzerinde durdu.
“Çalışmanızdan keyif alın”

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

Prof. Dr. Kazım Şahin “Çalışmanızdan keyif alın.
Bilim insanları ne yaptığından hoşlanmanın bir
yolunu bulmalı ve yaptığı işi çok sevmelidir. Eğer
işinizden keyif alırsanız başarıya ulaşmak için
gereken mesaiyi harcamak kolay olur.” dedi.
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Başarılı bilim insanının özelliklerini de tanımlayan Prof. Dr. Şahin “Bahane üretmeyen, dirençli
olan ve pes etmeyen, ayrıntı odaklı ve vizyon sahibi, farklı fikirlere açık olan ve takım oyuncusu
olabilen bilim insanları başarılıdır.” şeklinde konuştu.

“Pergel gibi olun bir ayağınız burada diğeri
dünyada olsun”
Risk almanın bilimdeki büyük keşiflerin çoğunu
barındırdığını da kaydeden Prof. Dr. Kazım Şahin
sözlerini şöyle sürdürdü: “Konfor bölgelerinizin
dışına adım atmaktan korkmayın ve A planınız
çalışmıyorsa alfabenin 28 harfi daha var, bunu
unutmayın. Hem alfa hem de beta bir projeniz
olsun. Projelerinizi, bilimsel toplantılara katılarak kişisel ve mesleki çıkarlarınızı paylaşan
insanlara sunun. Pergel gibi olun; bir ayağınız
burada diğeri dünyada olsun. Akademik merdivende tırmanmak için ulusal ve uluslararası dolaşımı önemseyin.”
Rektör Bilgiç “Prof. Dr. Şahin örnek bir
akademisyen”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, konferans sonunda konuğuna teşekkür ederek “Prof. Dr. Kazım
Şahin’i öğrenciliğinden beri tanıyan biri olarak kendisinin hangi safhalardan geçerek bu
başarıları elde ettiğini ve bu başarılara hangi
engelleri aşarak ulaştığını biliyorum. Kendisini, Türkiye’de bu noktaya gelebilmiş örnek bir
akademisyen olarak davet ettik. Aynı şartlarda
çalışan insanlar arasında daha başarılı olanların
çıkmasının sebebi yine bu kişilerin kendileridir.
Bu konferansın bu noktada da yararlı olduğunu
düşünüyorum.” dedi.
Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Şahin’e kampüste adına dikilmiş fidan sertifikasını ve hediyesini takdim etti.

Etkinlikler Sosyal

Ondokuz Mayıs Söyleşileri

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Yakup Alper Varış tarafından
düzenlenen “Ulusal Kimliğimizin Oluşumunda
Sözlü Kültür” konulu söyleşi, Uzaktan Eğitim
Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda gerçekleşirken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler, öğrenciler ve edebiyatseverler söyleşide katılımcı olarak yer aldı.
“Bizi biz yapan en temel öğe dildir”
Zekeriya Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği söyleşide
ilk olarak ulusal kimlik dendiğinde ne anlaşılması gerektiği üzerinde durarak “Ulusal kimlik
dediğimizde bizi biz yapan ögelerden bahsediyoruz. Peki biz kimiz? Biz Türk milletiyiz ve bizi
biz yapan hem yazılı hem de sözlü kültüre sahibiz. Bizim bugün bahsedeceğimiz sözlü kültürümüz ta geçmişimizden günümüze kadar kazanımlarımızı aktara aktara ulaştırdığımız kültürel
birikimlerdir. Bizi biz yapan en temel öge dildir.
Çünkü dil, bizim duygu ve düşüncelerimizi dışarı

aktaran bir iletişim unsurudur. Yani bütün yaşamın özü dille başlar.” dedi.
“Her destan ve her masal kendi ulusunun
kimliğini taşır”
Sunumunda ana dilin hayati önemine de vurgu
yapan Çavuşoğlu “Bizim ana dilimiz Türkçedir
ve ben Türküm diyen herkesin ana diline sahip
çıkması gerekir. Ünlü yazar Viktor Hugo’nun
bir sözü vardır: ‘Gerçekten dünya çapında biri
olmak istiyorsan kendi ülkenden bahset’ der.
Bizim sözlü kültürümüzde de kendimizi anlattığımız destanlarımız, masallarımız, türkülerimiz
var. Bize ait destanlarımızı ve masallarımızı ne
kadar bildiğimiz ve çocuklarımıza aktardığımız
çok önemlidir. Her destan ve her masal kendi
ulusunun kimliğini taşır. Biz de kendi ulusumuzun çocuklarını kendi kültürüyle beslemeliyiz.”
diye konuştu.
Öğrencilerin konu ile ilgili sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu’na söyleşi sonrası Doç. Dr. Alper
Varış tarafından fidan sertifikası sunuldu. Ondokuz Mayıs Söyleşileri, 21 Nisan’da “Medya” konusu ile devam edecek ve Star TV Genel Yayın
Yönetmeni Nazlı Çelik konuk olacak.
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Ondokuz Mayıs Söyleşileri başladı. Edebiyat teması ile başlayan ve 2 ayda bir yapılacak söyleşilerin ilk konuğu; şair, yazar ve TV program
yönetmeni Zekeriya Çavuşoğlu oldu.
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Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılında
103 Fidan
Havza Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 18 Mart
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin
103. Yıl Dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.
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Havza MYO Müdürü Prof. Dr. Adem Asan ve Havza Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi
Harun Saat’in konuşmalarıyla başlayan etkinlik-
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te öğrencilerin gerçekleştirdiği Çanakkale Zaferi temalı şiir dinletisi, oratoryo ve tiyatro oyunu
katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliklerin ardından okulun bahçesine 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünün şerefini ve Çanakkale şehitlerinin aziz
hatırasını yaşatmak için 103 fidan dikildi.

OMÜ Türkçe Çanakkale Şehitlerini Andı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi (OMÜ Türkçe)
öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü için hazırladıkları “Çanakkale Şehitlerini
Anma Programı”yla şehitlerimizi yâd etti.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına; OMÜ Türkçe eski Müdürü
Doç. Dr. Yakup Poyraz, OMÜ Türkçe Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Ömer Saraç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

beğeniyle izlendi. Öğrencilerin oynadığı zeybek
oyunu ve semah gösterisi de izleyicilerden yoğun alkış aldı.
Gösterilerin ardından anma programını hazırlayan öğrencilere teşekkür ve katılım belgeleri
verildi. Program, OMÜ Türkçe tarafından 5.’si
düzenlenen “Yabancılara Türkçe Öğreticiliği”
eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazanan adaylara, öğreticilik sertifikalarının takdim
edilmesiyle sona erdi.

“Çanakkale, topraklarımızın sonsuza kadar
muhafazasının ilanıdır”

Çanakkale Zaferi’ni anlatan şiir ve türkülerle
devam eden programda; Azerbaycan, Suriye,
Kamerun, Afganistan, Irak, Arnavutluk, Doğu
Türkistan, Filistin, Gine Bissau, Suriye, Burkina Faso, İran ve Yemenli öğrenciler tarafından
sahnelenen, Çanakkale Zaferi’ndeki millî ruhu
ve inancı izleyicilere aktaran tiyatro büyük bir
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Şehitlerimiz için Kur’an tilaveti ile başlayan
programın açılış konuşmasını OMÜ Türkçe Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç yaptı. Çanakkale
şehitlerini rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç “Çanakkale Savaşı, milletimizin tüm imkânsızlıklara
rağmen millî birlik ve inançla zafere ulaştığı bir
savaştır. Aynı zamanda bu zafer, Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı, millet olarak varlığımızın
devamı ve bin yıldır vatan bildiğimiz topraklara
göz dikenlere karşı iman ve vatan sevgisi ile kazandığımız en önemli zaferlerden biridir. Bu toprakları vatan olarak sonsuza kadar muhafaza ve
müdafaa edeceğimizin de ilanıdır.” dedi.
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Çanakkale Ruhu Bugün de Dimdik
Ayakta
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
düzenlediği 18 Mart etkinliği ile Çanakkale şehitlerini andı.
Eğitim Fakültesi B Blok’ta düzenlenen etkinliğe;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ile öğretim
üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan,
“Türk milletinin bin yıllık vatanı Anadolu’yu, bizden almak için dünyanın en büyük donanması ve ordusuyla saldıran İngiltere ve Fransa’ya
karşı Anadolu’nun Türk ve Müslüman kalacağını
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, komuta heyeti ve yiğit evlatları göstermiştir. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ayrıca Çanakkale’yi
kazanan ruhun bugün de dimdik ayakta olduğunu gösteren Afrin gazilerimize selam olsun, aziz
şehitlerimize Allah rahmet etsin. 57. Alay Sancağı aramızda, inşallah şehitlerimizin ruhu da
aramızdadır.” dedi.
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“Mustafa Kemal Atatürk’e yazılan kasideyi
paylaştı”
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serpil
Sürmeli Çanakkale Zaferi’nin önemine değinerek Türk ordusunun savaşa girme sürecini ve za-

fere giden yolu detayları ile anlattı. Ayrıca Sürmeli, kazanılan zafer sonrası Suriye, Filistin ve
Lübnan’dan Çanakkale’ye ziyaret için gönderilen
Arap İlmî Heyeti içerisinde bulunan Abdülkerim
Uveyda’nın, Mustafa Kemal’e yazdığı kasideyi
paylaştı.
“18 Mart dirilişin destanlaştığı gündür”
Rektör Bilgiç günün anlam ve önemine binaen
yaptığı konuşmasında “18 Mart Türk milletinin
dirilişinin destanlaştığı günün adıdır. Bizlerin de
o günkü ruhu mutlaka yaşatması gerekiyor, zaten o ruhun bugün varlığını çok şükür görüyoruz.
Bu ruhun nelere kadir olduğunu bilen bir millet
olarak, üzerimizdeki kutsal görevin farkındalığıyla daha çok çalışıp güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz. Siz müstakbel öğretmenlerimiz;
omzunuzda ağır bir yük değil, çok önemli bir
görev var, bunu unutmamanız gerekiyor. Çünkü
sizin ellerinizde büyüyecek gençlerimiz ve onlara aktaracağınız bilgiler, geleceğimiz adına çok
önemli. Biz sizlerden ümitvarız; Allah sizlerin zihinlerini açık etsin, güç kuvvet versin. Hepinizin
yolu bahtı açık olsun.” dedi.
Anma programı, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran’ın öncülüğünde düzenlenen ve Türkçe Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin icra ettiği Çanakkale Oratoryosu ile
devam etti.

OMÜ’lü Öğrenciler Çanakkale
Şehitliği’ni Ziyaret Etti

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde millîmanevi duygu ve değerlerin gelişmesi, tarih

bilincinin yerleşmesi amacıyla organize edilen
gezide; Rumeli Hamidiye Tabyası, Mecidiye Tabyası, Ertuğrul Tabyası, 57. Piyade Alayı Şehitliği,
Soğandere ve Zığındere Şehitlikleri, Yahya Çavuş Anıtı, Meçhul Asker Anıtı ve Şehitler Kitabesi
ile savaş alanlarını ziyaret eden öğrenciler duygusal anlar yaşarken şehitler için dua etti.
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OMÜ Öğrenci Konseyi öncülüğünde ve Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nezaretinde düzenlenen Çanakkale gezi programı kapsamında,
OMÜ’lü öğrenciler ve personelden oluşan kafile
Çanakkale Şehitliği’ni gezdi.
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Geleneksel Türk Sanatları Farklı
Coğrafyaları Birleştiriyor
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklayan uluslararası öğrenciler ders dışı boş zamanlarını örgü örme
ve ebru sanatı öğrenerek geçiriyorlar.
OMÜ ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan
kursta eğitmenlik yapan Derya Aydın, verilen kurs hakkında şunları söyledi: “Erasmus,
Mevlana ve Farabi Programları aracılığıyla
OMÜ’ye gelen uluslararası öğrenciler Üniversitenin kız yurdunda konaklıyorlar. Bu öğrencilerin ders dışı boş zamanlarını değerlendirmeleri için yurt içerisinde, akşamları ve hafta
sonları örgü dokuma kursu veriyoruz.
Uluslararası Öğrenciler El Sanatları
Öğreniyor
Örücülüğü tanıyıp öğrenmelerinin uluslararası öğrenciler için yararlı olduğunu düşündüğünü kaydeden Aydın “Kurs esnasında
uluslararası öğrenciler hem farklı kültürlerin
kaynaşmasına vesile olurken hem de örgü örmeyi öğreniyorlar. Öğrenciler ördükleri şapka, atkı, yelek, eldiven, çorap ve kazaklar gibi materyalleri de düzenleyecekleri sergi ile tanıtmak istiyorlar.” diye konuştu.

Ebru sanatına yoğun ilgi
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Örgü kursunun ardından ebru sanatı eğitimi de
verildi.
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Verilen eğitimle ilgili açıklama yapan kurs eğitmeni Derya Aydın “Her milletten öğrencilerin
bulunduğu yurtta, ebru sanatına yoğun ilgi var.

İlk defa gördükleri kitre (bir tür yapıştırıcı), toprak boya, at kılı ve gül dalından yapılmış fırçalarla ortaya koydukları ürünleri, öğrenci arkadaşlarımız çok sevdiler. Derslerinden kalan boş
zamanlarında yaptıkları bu güzel çalışmaları yıl
sonu açacağımız sergide sergilemeyi planlıyoruz.” dedi.

Çin Yeni Yılı Kutlandı
Yabancı Diller Yüksekokulunda (YDO) Sınıf Dışı
Etkinlikler programı kapsamında, “Çin Yeni Yılı”
kutlandı.
Çince Kulübünün düzenlediği etkinliğe; Yabancı
Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nalan Kızıltan, Serbest Seçmeli Çince dersi öğretim elemanı Jiajia Zhang ve Çince dersi öğrencileri katıldı.

Konuşmaların ardından Çin Yeni Yılı’nın öneminin ve özelliklerinin eğlenceli oyunlarla anlatıldığı etkinlikte “Çin mantısı” gibi Çin’e özgü yemekler de etkinlik alanında yapılarak katılımcılara
ikram edildi.

Serbest Seçmeli Çince dersi öğretim elemanı
Jiajia Zhang ise desteklerinden dolayı OMÜ ve
Yabancı Diller Yüksekokuluna teşekkür ederek,
öğretim elemanları, idari personel ve katılımcılara Çin kültürü ile ilgili küçük armağanlar sundu. Zhang bugünün, sadece Çinceyi değil, Çin
kültürünü anlamada da önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan YDY Müdürü
Doç. Dr. Nalan Kızıltan özenilen dünya barışına
vurgu yaparken “Dil savaşmak için değil, barış
içindir” diyerek öğrenilen her dilin insanların barış elçisi olmasına katkı yaptığını söyledi. Kızıltan,
2016 yılında Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından düzenlenen üniversiteler arası
“Çince Öğrenmenin Zorlukları ve Güzel Yanları”
konulu Çince Kompozisyon Yarışması’nda teşvik
ödülü almaya hak kazanan Halime Zeynep Sürücü ve 2017 yılında aynı yarışmada yine teşvik
ödülü alan Aizhan Sakebaeva’ya, OMÜ’yü başarı
ile temsil ettikleri için teşekkürlerini sundu.
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İletişim Fakültesinde Kadınlar Günü
Filme Taşındı
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bölümü (RTS) öğrencilerinin çektiği “Rüya’nın
Hayali” adlı filmin galası Fakültenin konferans
salonunda gösterime sunuldu.
Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini RTS öğrencisi Yunus Tüzen’in yaptığı ve kadına şiddeti

eleştirel bir gözle konu alan “Rüya’nın Hayali”
adlı film izleyenler tarafından büyük beğeni gördü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen galaya; film oyuncuları, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı. Filmin sonunda yönetmen ve
oyuncular, film hakkında görüşlerini ve duygularını katılımcılarla paylaştı.

Antrenör Gelişim Semineri Verildi
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde,
İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli spor branşlarında görev yapan 120 antrenöre “Antrenör Gelişim Semineri” verildi.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Dereköy
Kamp Merkezi’nde gerçekleşen seminere; OMÜ
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi, Samsun
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet
Güral Karayılmaz, Spor Şube Müdürü Süleyman
Demirtaş, akademisyenler ve spor antrenörleri
katıldı.
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“Olimpiyat deneyimi yaşamış bir kent
olarak antrenörlerimizin yanındayız”
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Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi seminerde yaptığı konuşmada sporun ve sporcunun akademik anlamda desteklenmesinin Samsun’un
sportif anlamdaki başarısını arttıracağına vurgu
yaparak “Bunun yanında Üniversite olarak spor
antrenörlerine nasıl beslenmeleri ve nasıl dav-

ranmaları gerektiğini akademik bir bakış ile anlatacağız. Spor Bilimleri Fakültesi ve sağlık alanındaki fakültelerle iş birliği içerisinde sporcu
ve spor antrenörlerimize destek olmaya devam
edeceğiz. Olimpiyat deneyimi yaşamış bir şehir
olarak olimpiyatlara hazırlanan spor antrenörlerinin yetişmesine destek vermek amacıyla ve bu
alanlarda değişik branşlarda sporculara ayrı bir
efor ve ayrı bir özveri sergilemelerinin gerektiğini hatırlatarak akademik bir disiplinle görevimizi
yerine getirmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.
4 Oturum olarak gerçekleşen seminere; 1. oturumda Dr. Öğretim Üyesi Serap Güleç “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi”, 2. oturumda Dr. Öğretim
Üyesi Oya Sevcan Orak “Sporcu –Antrenör İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi”, 3. oturumda Doç. Dr. Hatice Kumcağız “Sporcu Psikolojisi
Eğitimi”, 4. oturumda Dr. Öğretim Üyesi Pınar
Sökülmez Kaya ise “Sporda Beslenmenin Önemi” sunumlarıyla katıldılar.

Tıp Öğrencileri Sıralarını Özel
Öğrencilerle Paylaştı
Tıp Fakültesi öğrencileri, “Benimle Sıranı Paylaşır mısın?” konulu proje kapsamında özel öğrenciler ile sıralarını paylaştı.
Öğretmenleri eşliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret eden minik
öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri, sıralarını paylaştıkları Tıp Fakültesi öğrencilerine hediye etti.
Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Özdemir İlkokulu özel eğitim öğretmenleri Zeynep
Selin Öztürk ve İlke Öztürk tarafından hazırlanarak Millî Eğitim Bakanlığı Maarif Hareketi kapsa-

mında hayata geçirilen “Benimle Sıranı Paylaşır
mısın?” konulu proje ile özel eğitim gören öğrenciler, okulda bulunan diğer öğrencilerle bir araya
gelerek çeşitli etkinlikler yapıyor.
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi’nin
yaptığı ders sunumuna Tıp Fakültesi öğrencileri
ile birlikte katılan öğrenciler, ziyaretleri sırasında Tıp Fakültesinin diğer birimlerini de ziyaret
etme fırsatı buldular.
Sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmayı amaçlayan
projenin çeşitli etkinliklerle bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

Öğrencilerin Organ Bağışı Duyarlılığı

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersine
yönelik yapılan çalışmada 506 kişiyi organ bağışı gönüllüsü olarak sisteme kaydettirdi.
Geçen yıl da aynı uygulama ile 500 kişiyi sisteme kaydettirmeyi başaran öğrenciler, organ bağışı konusunda Atakum ilçesinin Türkiye birincisi olmasına katkıda bulunmuşlardı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. M. Yalçın Taşmektepligil ise öğrencileri toplumsal duyarlılıklarından dolayı kutlayarak organ bağışına yönelik bu tür faaliyetlerin devam
etmesi temennisinde bulundu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, organ
bağışı konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına etkinliklerde ve çalışmalarda bulunmaya devam ediyor.
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İlahiyat Fakültesinden Türk Müziği
Konseri
İlahiyat Fakültesinin düzenlediği “Uzak ve Yakın” isimli Türk müziği konseri İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Konsere, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak
üzere Üniversite Senatosu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Hanende ve sazendelerin yer aldığı ve tamamının OMÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinden
oluştuğu grup; seçkilerinde Türk Halk ve sanat
müziğinin sözlü ve sözsüz seçkin parçalarını
seslendirdiler.
OMÜ’lü öğrenci ve akademisyenlerinin yoğun ilgi
gösterdiği konserde grup üyeleri; solist olarak
ve ney performansıyla Ahmet Çakır, udda Burhanettin Tatar, neyde Emre Pınarbaşı, kanunda
Turgay Kerse, klasik kemençede Senem Arslan,
kemanda Naci Parlar, tamburda Emre Tektaş ve
bendirde Cenk Torun’dan oluştu.
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Rektör Bilgiç “Çok çalışmamız ve çok
üretmemiz lazım”
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14 seçkin Türk müziği eserinin seslendirildiği
konserin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, grubun performasına dair “OMÜ ailesinin
içinden çıkarak bu güzel koroyu oluşturanlar,
çok güzel bir takdimde bulunarak gönüllerimizi mest ettiler. Hepsine gönül dolusu teşekkür
ediyorum. Ellerine, dillerine sağlık.” şeklinde
konuştu.
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Nice şehitlerimizi toprağa
verirken içimiz yandığı gibi dün de şehidimizi

ebediyete uğurlarken yüreğimiz yandı. Türk milleti, geçmişinden bugüne kadar çok acılı dönemler yaşadı. Milletimiz, görevlerini yerine getirirken nice şehitler verdi ama ümidini hiç yitirmedi.
Biz de ümidimizi hem kendimiz hem de insanlık
ve mazlum milletler için yitirmemeliyiz. Çok çalışmamız, çok üretmemiz lazım. Evet, güzelliğin
her türlüsüne layıksınız ama her ne yapıyorsak
onu en iyi yaparsak, birbirimize karşı saygıyı yitirmezsek, birlikteliğimize zarar verecek hiçbir
şeyin içinde olmazsak ve Allah’ın bize verdiği
aklı da kimseye teslim etmeden sorumluluklarımızı yerine getirirsek sırtımız asla yere gelmeyecek ve Türk milleti geleceğe güvenle ulaşacaktır. Böylece dünya da bu milletin öncülüğünde
huzura kavuşacaktır diye düşünüyorum.” dedi.
“Akademisyen ve öğrencilerimizin üzerinde
çok büyük görev var”
İlahiyat Fakültesinin fiziki alt yapısının bir değişim içinde olduğunu ve bu değişime destek verdiklerini vurgulayan Rektör Bilgiç sözlerini şöyle
sürdürdü: “Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin üzerinde çok önemli bir görev var. Çok
iyi yetişeceksiniz ve gittiğiniz yerlerde birer ışık
olacaksınız. Gelecekte hep güzel günlerde bir
arada olmak dileğiyle.”
Rektör Bilgiç konuşmasını “Konseri icra eden
hocasından öğrencisine, OMÜ ailesinin değerli
mensuplarına ve bu etkinliği düşünüp planlayan
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz
ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum” diyerek
sonlandırdı.

Olumsuzluklarla Mücadelede
“Gülmek İyileştirir”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü “Olmak Üzerine Konuşmalar”
adlı bir dizi etkinlik kapsamında “Gülmek İyileştirir” adlı kitabın yazarı ve
Gülmek İyileştirir Derneği’nin kurucusu Aslı Bastıyalı’yı ağırladı. Yazar kendisine bu kitabı yazdıran zor ve hassas
süreci katılımcılarla paylaşarak interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşiye; Rektör Danışmanı Doç. Dr.
Murat Terzi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Özen Kulakaç, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hemşireleri, Lösemili
ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği
(LÖSAM) Yönetim Kurulu temsilcileri,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“Hayatta en önemli özellik: Akışta
kalabilmek”

Bastıyalı “Hayatın dönem dönem hepimize yaptığı kötü şakalar var maalesef. Bununla baş edebilmenin en
doğru yollarından biri de akışta kalabilmek. Hayatta insanın bir özelliği
olacaksa bence en önemli özellik bu
olmalı. Akışta kalabilmek, başınıza
gelen olaylara direnmemeyi başarabilmek ve hayatın götürmeye çalıştığı
yolu en iyi şekilde takip edebilmek doğru bir hayat biçimi bence. Bu noktada gülmeyi unutmamak gerekiyor. Kahkaha, endorfin salgılatarak
insanın kendini iyi hissetmesini sağlıyor, morfin etkisi yaparak ağrı toleransını yükseltiyor ve
melatonin salgısını artırarak uyku kalitesini geliştiriyor.” dedi.
“Gülmeye ihtiyacı olan gruplara ulaşmak
için kurulduk”
Kurucusu olduğu ve bir buçuk yıl önce kurulan Gülmek İyileştirir Derneği hakkında da bilgi veren Bastıyalı ”Toplumda gülmeye ihtiyacı

olan ama bu konuda destek alamayan gruplara
ulaşmak amacıyla kurulduk. Kanser hastaları,
travma yaşayanlar, terör mağdurları ve başta
kanserli çocuklara yönelik olmak üzere çalışmalarımızı başlattık. İlk hedef olarak kendimize,
yaşadığımız deneyimden de yola çıkarak kanser
hastalarını ve yakınlarını seçtik. Özellikle psiko-onkolojinin zorlu kanser sürecinde ne kadar
önemli olduğunun altını çizecek çalışmalar yaptık. Kanser hastalarının ruhsal tedavi alabilmek
için hastanelerinden psiko-onkolog talep etmelerini sağlamaya çalıştık. ‘Kanser Haberini Vermenin 6 Adımı’ adlı bir broşür bastırdık.” şeklinde konuştu.
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Aslı Bastıyalı “Hayatımın dönüm noktası” diye tarif ettiği 2014 yılında 3buçuk yaşındayken lösemi tanısı konulan
ve 6 yaşına kadar tedavisi süren kızının ve aile olarak kendilerinin girdiği
belirsiz süreçte edindikleri zorlu deneyimleri, nasıl güzel bir sonuca dönüştürmeye çalıştıklarını anlattı.
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Gençler Flört Şiddetine Karşı
Bilgilendirildi
OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
(PUAMER), “Flört Şiddeti, Nedenleri ve Çözüm
Önerileri” konulu bir panel düzenledi.
“Flört şiddeti, evlilikte yaşanacak olan
şiddetin ön habercisi”
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Kumcağız, flört
şiddetinin genellikle 15-26 yaş aralığında görülebildiğini belirtti.
Flört şiddetini tanımlayan Hatice Kumcağız
“Flört şiddeti; duygusal, romantik, cinsel bir
beraberlik içerisinde ya da beraberlik bittikten
sonra partnerlerden birinin diğeri ya da çiftlerin
birbirleri üzerinde güç ve kontrol kullanmaya
çalıştığı, zarar verici davranış biçimlerini ifade
eder. Korkutucu ve kafa karıştırıcı bir deneyim
olan flört şiddeti, evlilikte yaşanacak olan şiddetin ön habercisi olabilir. Çok sayıda genç kız,
yaşıtı olan erkek arkadaşı tarafından şiddete
maruz kalıyor ama çoğunlukla yaşadığını anlamakta, anlamlandırmakta, şiddetin belirtilerini
tanımakta zorluk çekiyor.” dedi.
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“Başının derde gireceği korkusuyla destek
istemiyor”
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Şiddet yaşayan gençlerin destek istemesini zorlaştıran nedenler hakkında da bilgi veren Kumcağız “Cinsiyet rolleri ile toplumsal cinsiyet ve
şiddet arasında çok büyük bir bağlantı var; özel-

likle flört şiddetinde. Flört şiddeti; duygusal, sözel şiddet, aşağılama, yalnızlaştırma, mahrum
bırakma, tehdit, korkutma, sanal şiddet, ısrarlı
takip, fiziksel şiddet, cinsel şiddet şeklinde görülebilmektedir. Yaşadıklarının şiddet olduğunu
bilmemeleri, başlarının aile ve okul ile derde gireceğinden korkmaları, yetişkinlerin onları anlamayacağını, yargılayacaklarını, suçlayacaklarını
veya onlara inanmayacaklarını düşünmeleri,
bir sorun olduğunu kabul etmek istememeleri, nereden veya kimden destek isteyeceklerini
bilememeleri, şiddet uygulayan kişi tarafından
cezalandırılacaklarını düşünmeleri şiddet yaşayan gençlerin destek istemesini zorlaştıran dinamikler olarak göze çarpıyor. İşte bu nedenler
onları durdurup pasivize edebiliyor.” sözlerine
yer verdi.
Güvenli ilişkinin özellikleri
Flört şiddetine karşı çözüm önerilerinde bulunan Kumcağız “Bu yüzden gençlerle şiddetin
ne olduğu konuşulmalı. Şiddet bir tabu değil,
tartışılan bir konu olmalı. Sınıflarda, derslerde,
rehberlik saatlerinde konuşulmalı. Kimden ne
zaman, nasıl destek alınabileceği ile ilgili okulun
net bir politikası olmalı. Zorbalık ve şiddete karşı proaktif olunmalı. Güvenli ilişkinin özellikleri
ise kendi isteklerinin, ihtiyaçlarının, inançlarının,
düşüncelerinin, beğenilerinin farkında olmak ve
bunları ifade edebilmek, suçlu hissetmeden hayır diyebilmek, kendine vakit ayırmak, başkasının değil, kendi mutluluğundan sorumlu olmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

KYK Kış Kampı’na Nihat Hatipoğlu
Konuk Oldu

Samsun’da “değerler” temasıyla kamp etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye; Tunceli,
Van, Bingöl, Uşak, Niğde, Isparta, Osmaniye illerinden gelen 150 öğrencinin yanı sıra Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, KYK Samsun Bölge Müdürü
İsmail Hakkı Kasapoğlu, OMÜ İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, kamu kurum temsilcileri ve Münevver Ayaşlı Kız Yurdu öğrencileri
katıldı.
Bilgiç “KYK’nın imkânları çok gelişti”
Kur’an okuma yarışmasında dünya ikincisi olan
Cihan Kodal’ın Kur’an tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Türkiye’nin 7 farklı ilinden gelen öğrencilerle bir
arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade
ederek “Samsun’a ve Üniversitemize hoş geldiniz.” dedi.
KYK’nın, geçmişten bugüne kadar geçen süreçte çok gelişme gösterdiğini kaydeden Rektör Bilgiç “Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrencilerimize
sunduğu kaliteli barınma ve yemek imkânlarının
yanında kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili
güzel hizmetler de sunması gençler adına bizi
sevindiriyor. Toplumun geleceğinin emanet edileceği siz gençler için verilen bu hizmetler çok

kıymetli. Sizlerin de bu emeklerin karşılığını vereceğinize inanıyorum.” dedi.
“Zalimlerin üstesinden gelmek için güçlü
olmalıyız”
Dünyaya hükmetmeye çalışan güçlerin masum
insanlara yaşattığı zulümlere de değinen Prof.
Dr. Sait Bilgiç “Bu zulmün üstesinden gelmek
için sadece kahrolsun demek yetmez; güçlü olmak gerek. Güçlü olmanın yolu da çok çalışmaktan, dünyada yaşananların farkında olmaktan ve
üstlendiğiniz görevi en iyi şekilde yapmaktan
geçiyor. Sahip olduğunuz huzurlu ortamla ve
verilen imkânlarla başarısız olma ihtimalinizin
olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Hatipoğlu “Müslümanlığı temel ilkeleri
iman ibadet ve ahlak”
YÖK üyesi ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
ise söyleşide “Müslümanların bakış tarzı ne olmalı?” sorusunun yanıtını vermeye çalışacağını
dile getirdi. Prof. Dr. Hatipoğlu “Öncelikle iman,
ibadet ve ahlak, Müslümanlığın temel esaslarıdır. Allah’ın ve Resul’ünün söylediği her söze
iman etmek ve bu imanı amellerle uygulamak
gerekiyor. İman ve amelin sonucunda da bir ahlak ortaya çıkıyor. Bu ahlak da İslam ahlakıdır.”
sözlerine yer verdi.
İbadetin imanı koruduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Nihat Hatipoğlu “İbadet ve ahlakla desteklenmeyen iman, zayıf olur.” dedi.
Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan YÖK üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na
Uşak’tan gelen öğrenci grubu hediye takdim etti.
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünün 12 ilde başlattığı “KYK Geleneksel 3. Tematik Kış Kampı” kapsamında Samsun’a gelen
Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ünlü İlahiyatçı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’nde yer alan Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’nda bir söyleşi gerçekleştirdi.
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Bilim Gönüllüleri Bilim İçin Çalışıyor
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkan Vekili
Bekir Çengelci ve beraberindeki ekip, Samsun’da
inşasına başlanacak Samsun Bilim Merkezi ve
gündemlerindeki Planetaryum Projesi ile ilgili
görüşme yapmak amacıyla Samsun Büyükşehir
Belediyesini ziyaret etti.
Ziyarette görevli olarak bulunan Yabancı Diller
Yüksekokulu (YDYO) Öğrenci Danışmanlık ve
Gençlik Ofisi Koordinatörü Nazan Şimşek, Ofis
bünyesinde oluşturulan “Samsun Bilim Gönüllüleri” grubuyla birlikte hayata geçirdikleri
“Bir Dilim, Bilim” projesi ile Ofis olarak Bilim
Merkezi’ne yönelik çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
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Üniversite öğrencilerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Çengelci ise projeyi daha kapsamlı ele almak istediklerini belirtti. Birlikte yapılacak ileriye dönük çalışmalar
hakkında da görüşlerini bildiren Çengelci, özel-
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de bu projenin, genelde ise Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK’ın genç bilim heveslilerine yönelik sunabileceği fırsatlara da değindi.
Çengelci, bu yöntemlerle OMÜ’de eğitim gören
yetenekli ve bilime hizmet edecek gençlerin
açığa çıkarılmasının, bilim merkezi projelerinin
yaygınlaştırılmasının temel hedefi olduğunu
vurguladı.
Samsun Bilim Gönüllüleri
Samsun Bilim Gönüllüleri; her yaştan çocuklara, gençlere ve halka Bilim Merkezi’ni ve önemli
bilim insanlarını tanıtma, bilimin günlük yaşamımızın bir parçası olduğu yönünde farkındalık
yaratma, öğrencilerimizin akademik çalışmalarını bilim yapma ve bilimi sevdirme ekseninde
planlamalarını sağlamak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık ve Gençlik
Ofisi tarafından koordine edilmektedir.

8 Mart’ta Öğrenci Konseyinden Vefakâr
Davranış
OMÜ Öğrenci Konseyi, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü vesilesiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya
geldi.
Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul öncülüğünde gerçekleşen ziyarete çok sayıda öğrenci
eşlik etti. Ziyarette büyüklerinin ellerini öpüp
hayır dualarını alan öğrenciler onlarla bir süre
sohbet etti. Duygu dolu buluşmada ayrıca huzurevi sakinleri, gençlere hatıralarını anlatarak
tecrübe ve birikimlerini paylaştılar.

OMÜ’nün sosyal sorumluluk ve farkındalık vizyonu doğrultusunda hatırlamanın, vefalı olmanın
ve sahiplenmenin güzel bir örneğini sergileyen
Öğrenci Konseyi üyeleri huzurevindeki yaşlılara
karanfiller vererek onlarla beraber pasta kesti.

Bu anlamlı ve değerli buluşmada Konsey Başkanı Muhsin Oğul hayatımızın temelinin kadınlar
olduğunu vurgulayarak düşünce ve duygularını
şöyle aktardı: “Kadın demek; hayata adım atmak, aile olmak, geleceğe yön vermek demektir. Tarihten bugüne hem yaşamış olduğumuz bu
coğrafyada hem de inancımız gereği kadın daima baş tacı olmuştur. Varlığımız ve bayrağımız
uğruna Malazgirt’ten en son yaşamış olduğumuz 15 Temmuz’daki ihanete kadar her zaman
ata yadigârı vatan toprağı için canlarını siper
ederek şehitlik mertebesine yükselen asil Türk
kadınlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, sevgi ve
minnetle anıyorum. Kadınlar her zaman baş tacımızdır. Bu vesileyle de tüm dünya kadınlarının
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten
dileklerimle kutluyorum.”
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“Kadınlar hayatımızın temeli ve baş
tacımızdır”
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Kadın Nefestir

İletişim Fakültesi Sine-Düş Topluluğu, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Nefestir” adlı
etkinlik gerçekleştirdi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ki etkinliğin açılışında, Sine-Düş Topluluğu öğrencilerinin
hazırladığı “Kadın Nefestir” kamu spotu gösterimi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Kadınlar Günü’ne özel
duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı kısa bir video
izletildi.
OMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi öğrencilerinden
Suhaib Khan’ın çaldığı gitar eşliğinde Afganistanlı Sakini Bahrami, kendi yazdığı şiiri okuya-

rak etkinliğe renk kattı. İletişim Fakültesi Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Macca Ali
Sebit ise etkinlikte Nobel Barış Ödüllü ilk Afrikalı kadın Wangari Maathai hakkında katılımcılarla
bilgi paylaşımında bulundu.
Masaldan kadınlar
İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan “Masaldan Kadınlar” adlı tiyatro grubu ise bilinen
masallardan Kül Kedisi, Uyuyan Güzel, Pamuk
Prenses ve 7 Cüceler’in farklı sonla biten versiyonlarını canlandırdı.

OKTAM’dan 8 Mart Etkinlikler Dizisi
“Anadolu’da Kadın Hikâyeleri” konulu öykü
yarışmasının ödül töreni ve “Aslında Hepimiz Deliyiz” adlı tiyatro gösterisinden oluşan
etkinliklere; Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi, İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Rıza Karagöz, OKTAM Müdür Yardımcısı Doç.
Dr. Hatice Kumcağız, Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şeyma
Büyükkavas Kuran, akademisyenler ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
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“Kadın her şeyden önce insandır”

94

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM), “8 Mart Dünya Kadınlar
Günü” dolayısıyla Eğitim Fakültesinde bir dizi
etkinlik gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas
Kuran “Kadınları anmak ve onların emeklerinin farkına varmak için bugünü bir vesile olarak
kabul ediyoruz. Kadın her şeyden önce insandır.
İnsan hakları neyi gerektiriyorsa kadın hakla-

rı da onu gerektirir. Kadın; sabrıyla, emeğiyle,
merhametiyle toplumun en önemli gücüdür.
Ama onun bu kutsal emeği, çoğu zaman fark
edilmemektedir.” dedi.
“Öykü yarışmasıyla kadının emeği edebî bir
üslupla somutlaştırıldı”
Anadolu’daki kadın hikâyelerini konu alan öykü
yarışmasıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran “Toplam 43 hikâye elimize ulaştı
ve jüri üyeleri tarafından bu hikâyeler değerlendirildi. Öğrencilerimizden gelen bu hikâyelerin,
genel olarak beklentilerimizin çok üstünde olduğunu belirtmek isterim. Kadının görmezden
gelinen duygusal emeğinin edebî bir üslupla
somutlaştığını gördük. Hikâyeleri, herkes tarafından okunması amacıyla kitaplaştırmak için
çalışmalara başladık.” ifadelerini kullandı.
“Kadının ilerlemesi sosyal adaletin
inşasıdır”

“Artık yenilikçi kadınların çağı geldi”

Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran’ın ardından
söz alan OKTAM Müdür Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Kumcağız
da “Biliyoruz ki kadın; toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının
ilerlemesi sosyal adaletin inşası olmakla birlikte
sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu; sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum olmanın
tek yolu olup politik, sosyal, kültürel, ekonomik
ve çevresel güvenliğin ön koşuludur. Demokratik
ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi,
etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, sağlık,
siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve
olanaklardan faydalanabilmeleri gerekmektedir.” diye konuştu.

Kadının ekonomik üretime yaptığı katkının yanı
sıra ev işleri ve çocuk bakımı gibi erkeğe göre
daha fazla günlük iş yükü olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan “Kadının
ekonomik hayata katkısına bakacaksanız şuna
da dikkat etmek gerekir; kadınlar iş gücünün yanında bir de kaynaklara ulaşabiliyor mu? Ona da
bakmak lazım. Yani kadınlar, sivil toplum örgütlerine üye olabiliyor mu? Yerel yönetimlerle iletişime girebiliyor mu? Karar sürecine katılabiliyor
mu? Bu sorulara cevap vermek lazım. Ama artık
kadının farkındalığının arttırılması, karar verme sürecine katılması gibi süreçler geçti. Artık
kadınların yenilikçi, ekonomik anlamda büyük
aksiyonlarda rol aldığı çağa geldik.” şeklinde konuştu.

Toplumsal hayata çok büyük katkıları olan kadınların, yılda bir gün anılmaması gerektiğini
dile getiren Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise şunları
söyledi: “Bir tarım ekonomisti olarak toplumsal
cinsiyetle ilgili üzerinde çalıştığım ‘Sebze Tarımında Kadınların Rolü’ konulu projeden elde
ettiğim sonuçlar, bilim dünyasına olduğu kadar
benim kadınlara bakış açıma da katkı sağladı.
Sizlere bu konuyla alakalı, duygusal değil tamamen araştırmaya dayalı bilimsel mesajlar vermek istiyorum. Ekonomistler üretimin en önemli
parçası olarak insanı koyarken ne yazık ki bu
konuda cinsiyet ayrımcılığı yapılmış. Kadın iş
gücü, erkek iş gücü olarak ayrılmış. Oysa insan,
cinsiyet farklılıklarına ve benzerliklerine rağmen
ekonomik kalkınmanın aynı değerde unsurları ve
bileşenleridir. Kadının ve erkeğin iş gücü olarak
ayrıldığı toplumlarda ekonomik kalkınmadan
bahsedemeyiz.”

“Türk toplumunun ‘gizli eli’ kadındır”
Kadınları toplumun gizli kahramanları olarak
tanımlayan Prof. Dr. Ceyhan “Nasıl ekonomide
her şeyi belirleyen arz-talep dengesi ekonomin
gizli eli ise Türk toplumunun görünmez eli de
kadındır. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü yürekten kutluyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından öykü yarışmasında ilk
üçe giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
“Ay Işığı” isimli öyküsüyle Mahmut Taşçı birinci, “Toprak Ölünce” isimli öyküsüyle Merve Kısa
ikinci, “Bitmeyen Çile” isimli öyküsüyle Yasemin
Arpacı üçüncü oldu.Ödül töreninin sonrasında,
kadınların yaşam hikâyesinden yola çıkarak sorunlarının yansıtıldığı ve Türkçe Öğretmenliği
Bölümü öğrencilerinin başarıyla oynadığı “Aslında Hepimiz Deliyiz” adlı tiyatro gösterimi izleyenlerden büyük beğeni topladı.
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“Kadın ve erkek ekonomik kalkınmanın eşit
unsurlarıdır”
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OMÜ için Okuma Vakti
Samsun Valiliği öncülüğünde başlatılan, kentte
ve Türkiye’de yankı bulan “Samsun için Okuma
Vakti” etkinliği OMÜ Öğrenci Konseyinin girişimiyle kampüsteki Yaşam Merkezi’nde devam
etti.
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OMÜ öğrencilerinin ve bu kapsamda tüm vatandaşların okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmeyi, kitap sevgisini arttırmayı, okuyucuların
kitaplardan daha çok yararlanmalarını gözeten
okuma etkinliği; Vali Osman Kaymak, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Üniversite Genel Sekreteri
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanı Uzman Ethem
Olukcuoğlu, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin
Oğul ve OMÜ öğrencilerinin katılımıyla daha da
büyüdü.
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Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
ve beraberindekilerin teşvik edici okuma etkinliği, OMÜ Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 30 dakika

boyunca sürdü. Etkinliğe çocuk kitap kurtlarının
da dâhil olması dikkat çekti. Vali Osman Kaymak
ayrıca etkinliğe iştirak eden öğrencilere günün
anısını canlı kılacak satranç takımı hediye etti.
Vali Kaymak İlahiyat Fakültesini ziyaret etti
Kitap
okuma
etkinliği
sonrası
Yaşam
Merkezi’nden ayrılan Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Genel Sekreter Doç.
Dr. Menderes Kabadayı; Dekan Prof. Dr. Metin
Yılmaz’ın rehberliğinde İlahiyat Fakültesini ziyaret etti.
Ziyarette, Fakültedeki yenilik ve değişikliklere
tanık olan heyet, Karahisarî Mushafı olarak İslam dünyasında tanınan Mushaf-ı Şerif’in tıpkıbasımını dikkatle incelediler. Ardından sürpriz
bir ziyaretle Fakültedeki Arapça dersine konuk
olan heyet, öğrenciler ve okutmanla sohbet
ederek OMÜ’nün Arapça dil eğitiminde geldiği
noktaya dair fikir edindiler.

OMÜ Personeli Takımına Sahip Çıkıyor

Samsunspor’a olan sevgi ve bağlılıklarını
sergilediler
Etkinlik kapsamında Samsunspor forması giyerek Takım’a olan sevgisini sergileyen Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile taşıdıkları kaşkol ve berelerle bu sevgiye ortak olan
OMÜ personeli, köklü bir geçmişe sahip olan
ve kentin en önemli markalarından biri olan
Samsunspor’un hak ettiği yere geleceğine gönülden inandıklarını dile getirdiler.

Genel Sekreter Kabadayı, Kırmızı Beyazlı takımı ve Samsun’u seven herkesin ve her kesimin
Samsunspor’a destek vermesi gerektiğine, başarıya ancak bu şekilde ulaşılacağına vurgu
yaparak yaşanan sıkıntıların bir an önce aşılması temennisinde bulundu. Doç. Dr. Kabadayı
Samsunspor’u en yakın zamanda Süper Lig’de
görmek istediklerini de sözlerine ekledi.
Etkinlikte yer alan Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı işçileri; şirket temsilcisi ve
personel sorumlusu Ferhat Balcı ile sendika
temsilcisi Mustafa Çavuş öncülüğünde Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı’yı makamında ziyaret ederek kendisine üzerinde isminin
yer aldığı Samsunspor formasını hediye ettiler.
Genel Sekreter Kabadayı yapılan bu jest karşısında duyduğu mutluluk ve memnuniyeti ifade
ederek Samsunspor’un yalnız olmadığını, OMÜ
çalışanlarının da takımı sahiplenme duygusunu
layıkıyla gösterdiğini söyledi.
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TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’un yaşadığı ekonomik sorunları çözmek için Samsun
Valiliğince 5 Ocak’ta başlatılan kampanyada
yardımlar çığ gibi büyürken ekibe gönül veren
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Özel
Kalem personeli ile Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı işçileri bu çerçevede Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile bir araya gelerek Samsunspor’a olan bağlılık ve desteklerinin
sonsuz olduğunu gösterdiler.
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Ortaöğretim ve Lise Öğrencileri
Samsun Teknoparkı Keşfe Çıktı
Samsun’un merkez ve ilçelerinden yaklaşık 250
öğrenci Samsun Teknoparkı ziyaret ederek, hem
teknoparkı gezdiler hem de kendileri için oluşturulan stantlarda teknolojik yenilikleri incelediler.
Samsun Bahçeşehir Koleji, Bilnet Okulları, Final
Okulları, Piri Reis Anadolu Lisesi, Bafra Aday Ortaokulu öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik grup Samsun Teknoparkı keşfetti. Etkinlikte
Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak Samsun
Teknopark Konferans Salonu’nda öğrenci ve
öğretmenlere hoş geldin konuşması yaptı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Mustafa
Mortaş Teknopark ve TTO yapısından bahsederken, TTO Uzmanı Osman Özkoç ise girişimcilik
konusunu anlattı.

Öğrencilerin Teknopark keşif turunda; Samsun
Teknopark AR-GE firmalarından Tindie Game,
Karal Görsellik, Relen Mühendislik temsilcileri
ve RİBART ön kuluçka firmalarından Mustafa
Oğuz, Serdar Cida, Nur Temiz, yanı sıra da Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri poster ve proje sunumlarıyla programa renk
kattılar.
Yapılan sunumların ardından öğrenciler Samsun
Teknopark Fuaye Alanı’nda kendileri için hazırlanan stantlarda yeni teknolojiler, ardunio setler,
drone, 3 boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gözlükleri, oyunlar, posterler ve proje sunumları ile
eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Öğrenci Konseyi Şehit Ailesini
Ziyaret Etti
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Öğrenci Konseyi, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit
olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in Havza’daki baba evini ziyaret ederek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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Ziyarette öğrenciler ve şehidin ailesi duygu dolu
anlar yaşarken, taziyelerini ileten Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul yaptığı konuşmada,
“Vatan uğruna can vermiş, şehadete yürümüş

tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Onların
emanetleri son nefesimize kadar emanetimizdir.
Vatanımız ve şanlı bayrağımız uğruna canımız ve
kanımız helaldir. Rabbim ecdat mirası olan Anadolumuzda zalimlere fırsat vermesin; ülkemize
uzanan kirli elleri ve onların zihniyetlerini kahreylesin. Şehit Hüseyin Şahin ve tüm şehitlerimizin aziz ruhları şad; mekânları cennet olsun.”
dedi.

Anaokulu Öğrencileri Sanatla Buluştu
Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Atakum Nene Hatun Anaokulunun 6 yaş grubu
öğrencileri ile seramik ve duvar resmi etkinliği olmak üzere iki ayrı etkinlik düzenledi.
El Sanatları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ezgin
Yetiş, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre ile öğrencilerin katkılarıyla gerçekleşen seramik etkinliğinde, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre, seramik
çamuru hakkında bilgi verdi. Etkinlik boyunca
eğlenceli vakit geçiren anaokulu öğrencileri,
yaratıcı çalışmalar ortaya çıkardı.

Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin, Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü
atölyelerine ziyareti ile gerçekleşen duvar
resmi etkinliğinde 6 yaş grubu öğrenciler,
atölye ve okul koridorlarına duvar resimleri
yaparak özgür hayal gücü ve yaratıcı yeteneklerini sergiledi.
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Duvar resmi etkinliğine ise; Samsun Meslek
Yüksekokulu Müdür Dr. Öğretim Üyesi Taner
Yıldız, El Sanatları Bölüm Başkanı Öğr. Gör.
Ezgin Yetiş, Öğr. Gör. Gülşen Bayrakdar, Öğr.
Gör. Temel Şükrü Töre, Samsun MYO Sekreteri Bünyamin Ün, Nene Hatun Anaokulu
Müdüresi Özlem Tezel ile öğretmeni Gülden
Aydın, El Sanatları Bölümü 1.sınıf gündüz öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı.
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Sokrates Münazara Etkinliğinin
İkincisi Düzenlendi
İletişim Fakültesinde “Sokrates Buluşmaları”
adlı münazara etkinliğinin ikincisi düzenlendi.
Etkinlikte; gruba ayrılan öğrenciler tarafından
“Çocuk yetiştirmede geleneksel aile modeli mi
daha etkilidir, modern aile modeli mi?” konusu münazara edildi. Tartışmada geleneksel aile
modeli savunuculuğunda Cengiz Ortataş, Mihrican Keskin, Berat Aktaş, Cihan Peker ve Faruk
Polat yer alırken; modern aile modeli grubunda
ise Elif Nur Turgut, Ozan Can Uca, Esra Torun,
Çiğdem Dönmez ve Recep Acar söz aldı.

Moderatörlüğünü Nevin Mutlu’nun yaptığı münazarada jüri üyeleri; İletişim Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet Oktan, Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Yoloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nur Erdem, Arş. Gör. Gülten
Arslantürk ve öğrenciler Hidayet Yıldız ile Onur
Şen’den oluştu.
Çekişmeli geçen münazara sonunda, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu geleneksel aile
modeli grubu 2065 puan alırken, modern aile
grubu 2122 puanla münazaranın galibi oldu.

Terme MYO Öğrencileri Akdağ Gezisi
Düzenledi
Terme Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, vize sınavları öncesi öğrenciler ile Ladik Akdağ gezisi
düzenleyerek moral depoladı.
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Üniversitenin, Ladik Akdağ’da bulunan Kış Sporları Kayak Tesisi’ne yapılan gezide öğrenciler
eğlenceli vakit geçirdi. Yüksekokul Müdürü Doç.
Dr. Erol Terzi geziyle ilgili “Öğrencilere yönelik
bu tür etkinlikler üniversite hayatında öğrenciler
için oldukça faydalı olacak, gençlerin öğrencilik hayatının neşeli geçmesine ve öğrencilerin

100

sosyalleşmesine katkı sağlayacaktır. Samsun
ve çevresinde çok güzel tarihî ve turistik doğal
alanlar var. Öğrenci odaklı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra gençlerin öğrencilik yıllarındaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını fazlasıyla önemsiyoruz.” diye konuştu.
Günübirlik yapılan gezide; Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Erol Terzi ve öğretim elemanları da yer
alırken öğrenciler kayak yaparak bölgenin doğal
güzelliklerini görme imkânı da buldu.

Süper Kahramanlar OMÜ’de
Samsun Bafra Galip Öztürk Ortaokulu Yabancı Dil Sınıfı, ”Hello l Came
Projesi” kapsamında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce
Öğretmenliği Bölümünü ziyaret etti.
Doç. Dr. Nalan Kızıltan’ın “Dil Edinimi” dersine misafir olan öğrenciler,
okulda öğrendikleri “Movies and Superheroes” konusunun sunumunu,
giymiş oldukları film karakteri kostümleriyle ve İngilizce olarak gerçekleştirdiler.

Öğrendikleri İngilizce şarkıları hem
işaret dilinde hem de beden diliyle
eğlenceli bir şekilde sunan öğrenciler, üniversite öğrencilerinin büyük
ilgisiyle karşılaşırken Doç. Dr. Nalan
Kızıltan, “Öğrencilerimizi ve benim
de öğrencim olan öğretmenimiz Pınar Gültekin’i kutluyorum. İngilizceye
karşı duydukları ilgi ve sevgi gerçekten mükemmel. Okul Müdürü Ahmet
Kafkas’a da yabancı dil sınıfı projesi
için teşekkür ederim. İngilizce öğretiminde sevgi ilk önemli adımdır. Bu
adımın çok başarılı bir şekilde atıldığını görmek memnuniyet verici bir
durum.” dedi.
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“İngilizce öğretiminde sevgi ilk
önemli adımdır”
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OKTAM, Organik Köy Sürmeli’de
Kadınlar ile Buluştu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM); bir grup öğretim üyesi ile Bafra’nın ekolojik köyü Sürmeli’yi
ziyaret etti. OKTAM ile Bafra KETEM iş birliğinde
Bafra’nın Sürmeli köyünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Ziyaret kapsamında Bafra KETEM sağlık görevlileri tarafından Sürmeli köyü kadınları meme
kanseri ve rahim kanseri konusunda bilgilendirilirken Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya “Kanserin
Önlenmesinde Doğal Beslenmenin Rolü” konusunda kadınlarla söyleşi yaptı.
Ziyarette ayrıca Sağlık
Bilimleri Fakültesi Halk
Sağlığı Hemşirelik Bölümü
son sınıf öğrencileri tarafından Sürmeli İlköğretim
Okulundaki öğrencilere yönelik “Ergenlik Dönemindeki Sağlık Sorunları” ile
ilgili eğitim verildi.
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“Toplumla buluşmaya
devam edeceğiz”
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8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutlayan OKTAM
Müdürü Prof. Dr. İlknur
Aydın Avcı ise ziyarete dair

düşüncelerini “Üniversitenin toplumla buluşması ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ve öğrencilerle bir araya gelerek faydalı olmak
istedik. Bundan sonra da bu tür uygulamalar artarak devam edecek.” şeklinde paylaştı.
OKTAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hatice Kumcağız da “Bu etkinlik ile halkla bütünleşmeyi
amaçladık ve özellikle organik tarım ile tanınan
Sürmeli köyü halkının yaptıkları uygulamaları
desteklemek ve kanserin önlenmesinde doğal
beslenmenin önemine vurgu yapmak istedik.”
şeklinde konuştu.

Kadına Şiddete Hoşgörü Gösterilemez

Etkinlikler dizisi; OMÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın “Şiddete Tolerans
Kültüründe Kadın Olmak” başlıklı sunumuyla
başlarken öğrencilerin sergilemiş olduğu performanslarla devam etti. Programa; Samsun’daki hastane yöneticileri, öğretim üyeleri, öğretim
elemanları, hemşireler ve çok sayıda öğrenci
katıldı.
“Asıl sorun şiddete duyarsızlaşma ya da
duyarsızlaştırma sorunudur”
Prof. Dr. Özen Kulakaç, şiddete tolerans kültürünün çok işlenen bir konu olmadığına ve özellikle sağlık alanında bu konunun yeterince ele
alınmadığına dikkat çekerek “Çünkü bu konuya
dair semptomlarla uğraşıyoruz yani ortaya çıkan
belirtilerle ilgileniyoruz. Oysa belirtileri yaratan kültüre ve topluma bakmak gerekir. Burada
maalesef hastalıklı bir şey var ve bu hastalığı iyi
etmek için uğraşmalıyız. Bunu tedavi etmeliyiz
ki bir daha ortaya çıkmasın. Asıl sorun şiddete
duyarsızlaşma ya da duyarsızlaştırma sorunudur, diğer deyişle bir sosyal kayıtsızlık oluşturma
durumudur.” dedi.
Konuşmasında kadına uygulanan şiddeti doğal
olarak gören kültürel dokunun asıl sorun edilmesi gereken husus olduğunu belirten Kulakaç,
şiddet karşısından sessiz kalmanın bu durumu
onaylamak anlamına geldiğini vurgulayıp toplum
olarak öfkeyi olağan ve kabul edilebilir yollarla
dışa vurma konusunda sorunlarımızın olduğunu
ifade etti.
“Toplum, insanı değil erkeği standart olarak
sunuyor”
Prof. Dr. Kulakaç sosyal yaşamın tamamen erkek üzerinden dizayn edildiğine, işaret ederek

sözlerine şunları ekledi: Nasıl yaşayacağımızı,
nasıl algılayacağımızı bu sistem belirliyor. Kadın
taciz ya da tecavüze uğradığında önce kendini
sorgulamak zorunda kalıyor, arkasından da toplum onu sorguluyor. Gördüğünüz gibi tolerans
kültürü; kadının ne öğreneceğini, eğitiminin kalitesini, ne tür yaşantılarla karşılaşacağını öğretiyor.”
“Medya da bu kültürü besliyor”
Sunumunda Türkiye’de her 10 kadından 4’ünün
şiddet gördüğüne vurgu yapan Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kulakaç bu doğrultuda
Türkiye’nin 2016 şiddet haritasını katılımcılarla
paylaşırken Samsun’un bu tabloda İstanbul’dan
sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti. Kulakaç ayrıca televizyon dizileri ve medyanın da
bu kültürü beslediğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Özen Kulakaç konuşmasında Sağlık
Bilimleri Fakültesi olarak “Toplumsal Cinsiyet”
dersini müfredata dâhil ettiklerini ve öğrencilerin artık bu konuda daha hassas ve duyarlı davrandıklarını da belirtti.
“Töre cinayetlerinin sembolik ismi
Güldünya Tören anıldı”
Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın konuşmasının ardından etkinlik dizisi öğrenciler tarafından hazırlanan ve Samsun’un farklı yerlerinde yapılmış
şiddet temalı röportajın videosu ile devam etti.
Öğrenciler, sonrasında töre cinayetlerinin sembolik ismi Güldünya Tören’in katledilişini konu
alan “Güldünya Bu Dünya Sensiz Güler mi?” adlı
dramayı sergilediler ve yine Güldünya’ya adanmış şiiri katılımcılarla paylaştılar. Programda
bunların yanı sıra, dinleyiciler arasından bulunan
bazı öğrenciler, şiddete maruz kalarak hayatını
kaybeden sembol olmuş bazı kadınların adlarını
seslendirip öldürülme nedenlerini söyleyerek bu
kadınları anmış oldular.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve öneminden hareketle “Kadınlar Günü Söyleşisi” ve
beraberindeki etkinlikler dizisiyle Türkiye’deki
toplumsal sistemde kadına yönelik şiddet içeren
anlayış ve uygulamaları bir kez daha gündeme
taşıdı.
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OMÜ 3 bin 200 Fidanla Daha Yeşil
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Samsun Valiliğinin “Dünya Ormancılık Haftası” dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Kurupelit Kampüsü’nde “Ağaçlandırma Töreni” gerçekleştirildi.
Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda fidan dağıtımı
ile başlayan Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri, Kampüs Camii’nin yanındaki araziye, toplam 3 bin 200 adet fidanın dikilmesiyle devam
etti.
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Samsun Askerî Bandosu, Sahra Sıhhiye Okulu ve
Eğitim Merkezi Komutanlığı askerleri ile her yaş
grubundan öğrencinin bir araya gelerek renkli
bir tablo oluşturduğu törene; Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Baro Başkanı Av. Kerami
Gürbüz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali
Cengiz ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, Tema Vakfı Samsun İl
Temsilcisi Leman Özay, akademisyenler ve idari
personel katıldı.
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Törenin açılışında konuşan Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, Topraklarının önemli
bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altındaki
ülkemizde orman varlığımızın arttırılması, bozuk
orman alanlarının iyileştirilmesi, erozyonun önlenmesi ve bozulan çevresel dengelerin yeniden
tesis edilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve taşra teşkilatları yoğun bir çaba içindedir.
dedi.

“Yaşanabilir ve sürdürülebilir çevrenin rengi yeşil”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de
“Yaşanabilir bir dünya, iki önemli unsura sahip.
Bunlar yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre. Bu
iki kavramın da ortak bir rengi var; o da yeşil.
Dolayısıyla bize bu rengi hatırlatacak bir haftanın olması, bir bilinç oluşturması açısından çok
önemli. Bu bilinci oluşturmak adına bu etkinliği
düzenleyenlere emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
“OMÜ’de plaketler fidan sertifikasına
dönüştü”
Üniversitede çevre bilincini geliştirmek ve bu
konuda farkındalık yaratmak amacıyla 2017
yılından itibaren plaket yerine fidan sertifikası
uygulamasına geçildiğini ve bu kapsamda çok
sayıda fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.
“Ormanlarla birlikte kutsal vatan toprağını da
erozyonla kaybediyoruz”
“Vatan toprağı kutsaldır. Bu kutsallık da vatan
için verilen emekten, dökülen kandan, çalışmaktan gelir. Ormanlarımız bir bir yok olurken
maalesef erozyonla vatan topraklarımızı da
kaybediyoruz. Bu nedenle orman, yaşamsal bir
öneme sahip. Orman uygarlık, su ve yeşilliktir.
Yani orman her şeydir. Ormanı, yeşili, doğayı korumak bize bağlı.” şeklinde konuştu.

Etkinlikler Spor

Mustafa Kemal Güneşdoğdu
Kampüsü’nde Final Heyecanı
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde düzenlenen “3. Geleneksel
Futbol Turnuvası”nda Palmiye Plus
Futbol Kulübü (FC), Lawyerkuzen’i
8-7 yenerek şampiyon oldu.
Turnuvanın favori takımlarından Palmiye Plus FC, final maçında rakibi FC
Lawyerkuzen’i 8-7’lik skorla yenerek
büyük ödülün sahibi oldu. Üçüncülüğü ise Los Galacticos aldı.
3 grup 4 takım, 1 grup 3 takım şeklinde düzenlenen turnuvaya; İletişim
Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Adalet
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden
oluşan 15 takım katıldı. Gruplarını ilk
iki sırada bitiren takımlar, bir üst tura
yükseldi.

Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası’nda
Dereceye Girenler Kupalarını aldı
Final müsabakalarına OMÜ Rektörü
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Gençlik
Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, KYK İl Müdürü İsmail
Hakkı Kasapoğlu, Genel Sekreter Doç.
Dr. Menderes Kabadayı ile öğrenciler
ve davetliler katıldı.
Final maçının ardından birinci olan
Mohammad Abuaisheh ve Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç gösteri maçı yaparken mücadele berabere sonuçlandı.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor
Salonu’nda düzenlenen ve geleneksel hâle gelen 3. MDK Masa Tenisi Turnuvasında; yaklaşık
20 ülkeden 64 uluslararası öğrenci mücadele
etti.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren
sporcular şu isimlerden oluştu:
1. Mohammad Abuaisheh (Filistin)
2. Elyarbek Sadullaayev (Türkmenistan)
3. Samiullah Azizi (Afganistan)
4. Adeeb Babat (Irak)
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Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik
Projeleri Destek Programı himayesinde gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin
ev sahipliği yaptığı 3. Mini Dünya Kupası (MDK)
Masa Tenisi Turnuvası son buldu.

Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda 3 senedir birinci olan Filistinli öğrenci Mohammad Abuaisheh’e
kupa ve madalyasını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
verdi. Dereceye giren diğer sporcular ise kupa
ve madalyalarını protokol üyelerinden aldılar.
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Vefatının 100. Yılında II. Abdülhamid
Han Anlatıldı
OMÜ Tarih Topluluğu, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda “Vefatının 100. Yılında II. Abdülhamid Han’ı Anlamak” konulu bir panel düzenledi.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Rıza Karagöz, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedim İpek ile Eğitim
Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı ve Tarih
Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Kaya
Tuncer Çağlayan’ın konuşmacı olarak yer aldığı
panele, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“II. Abdülhamid Samsun’a Büyük Cami ile
damga vurdu”
II. Abdülhamid döneminde Samsun’a yapılan
hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr.
Nedim İpek “Samsun merkezinde bulunan Büyük Cami, II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır. İnşaatına 1860’larda başlanmış, 1890’larda
tamamlanmıştır.” dedi.
“Cumhuriyet Türkiyesinin altyapısının
oluşmasında katkısı var”

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

Prof. Dr. Rıza Karagöz de panelde “Sultan II. Abdülhamid üzerinden Türkiye’yi Okumak” başlıklı
bir konuşma yaptı. 4 konuya temas eden Prof.
Karagöz “31 Mart Olayı ile gündeme getirilen irtica söyleminin o tarihte II. Abdülhamit’i tahttan
indirmek için kullanıldığını görüyoruz. Cumhuriyet Türkiyesinde de darbeler için sembol oldu.”
dedi.
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Konuşmasında modernlik tartışmasına da değinen Prof. Dr. Karagöz, Cumhuriyeti kuran kuşağın ve kadronun, II. Abdülhamid’in açtığı
eğitim kurumlarında yetiştiğini ve Cumhuriyet

Türkiye’sinin altyapısının oluşmasında Sultan II.
Abdülhamid’in katkısı olduğunu söyledi.
“ Muhalefetin o dönemde eleştiremediği
neredeyse tek konu maariftir”
II. Abdülhamid döneminde eğitim alanında yapılan atılımlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kaya
Tuncer Çağlayan da “II. Abdülhamid, modern
manada ilk merkez ve taşra maarif teşkilatını
kurmuştur. Aynı şekilde iptidai, rüşdiye ve idadi
müdürlükleri tesis edilmiştir. Bu sayede taşrada
ilk ve ortaöğretim kurumları ve öğretmen okulları inşa edildi. Devrin en iyi maarifçilerine görev
verildi. Birçok meslek ve sanat okulu açılmıştır. Yine II. Abdülhamid döneminde sağır, dilsiz,
körler için engelli okulu açılmıştır. Kızların eğitiminde önemli bir mesafe alınmıştır. Başkentte
aşiret çocuklarına verilen 5 yıllık eğitimle ayrılıkçı hareketlerin önüne geçilerek sadık bir toplum
tesisi gözetilmiştir.” ifadelerini kullandı.
“Eğitimde en çok yatırım Türklerin yoğun
olduğu Anadolu’ya yapıldı”
Batılılaşma veya modernleşmenin en önemli
adımlarının bu dönemde atıldığına vurgu yapan Kaya Tuncer Çağlayan “Bu dönemde medrese-mektep çatışması göze çarpmaktadır. Bir
taraftan da modern eğitimin yerleştiğini görmekteyiz. Devletin eğitimdeki görevinin şuuruna
varılmıştı ve Darülfünun açıldı. Bütün bu yatırımların, ağırlıklı olarak Türklerin yoğun olduğu
Anadolu’ya yapılması bir başka dikkate değer
husustur. Azınlık ve misyoner mekteplerinde,
Türk öğretmenlerin tayini ile az çok kontrol sağlanmıştır. II. Abdülhamid dönemi, iyi ya da kötü
sonuçlarıyla uygulama devri olmuştur.” şeklinde
konuştu.

İletişimcilerden Otizm
Projesine Destek
Çarşamba İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı
Atatürk İlkokulunun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından hazırlanan “Otizm
ve Sen” projesi kapsamında ilk etkinlik, İletişim
Fakültesi Dekanlığı ve Öğrenci Temsilciliği desteği ve katkılarıyla otizm sınıfında düzenlendi.
İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilciliği aracılığıyla gönüllü olarak seçilen öğrenciler etkinlikte, otizmli öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla renkli kartonların
üzerlerine daha önceden seçilmiş nesne şekillerini çizmelerine ve çizilen şekilleri tekrar karton
üzerinde yerleştirmelerine yardımcı oldu.
Projeyle ilgili bilgi veren Atatürk İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi öğretmeni Nurten Yılmaz, hayata geçirdikleri proje ile
toplum tarafından çok bilinmeyen ya da yanlış
bilinen otizm hakkında toplumu bilinçlendirmeyi
ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
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İletişim Fakültesi öğrenci temsilcisi Onur Şen ise
projeye İletişim Fakültesi olarak dâhil olmaktan
gurur duyduklarını ifade ederek otizmli öğrencilerle vakit geçirmenin iletişimcilere farklı bakış
açısı kazandırdığını belirtti.
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Beyin Nasıl Özgürleşir

Girişimci mühendis ve yazar kimliğiyle öne çıkan
Abdullah Reha Nazlı, Mühendislik Fakültesinde
genç mühendis adaylarıyla buluştu. Etkinlik,
Mühendislik Fakültesi ile Gıda Topluluğu iş birliğindeki Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

gereksiz bilgi yığınları arasında insan, düşünme
ve analiz yeteneğini yitiriyor.” diye konuştu.

Abdullah Reha Nazlı, konferansında genel olarak mühendisliği de içine alan temel stratejilerin hayat ile ilişkisine değinirken, okulda öğrenilen bilgiden kitaplarda rastlanılana kadar her
zaman öğrenmeye değer olanın, hayatta her
durum için geçerli stratejiler olduğunu dile getirdi. Yazar Nazlı öğrencilere hitaben “Şimdiden
ileride hangi mesleği yapmaya karar verdiğiniz
işle ilgili çalışmalar yapmak, sizlere büyük avantajlar kazandıracak ve fark yaratabileceğiniz bir
kariyer sağlayacaktır. Geleceğin mühendisleri
olarak sizler; her şeyi bilen kişiler değil, bilgiye
erişip onu verimli ve etkili kullanabilen meslek erbapları olmalısınız, esas
mesele bu.” sözlerine yer verdi.

İstatistiksel bakışın, analitik düşüncenin, sorgulayıcı mantığın hayatta her durumda kişiye
önemli bakış açısı kazandıracağını örneklerle
anlatan yazar Nazlı, mühendislerin aynı zamanda edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji gibi sosyal
bilimlerle iç içe olması gerektiğini ve hayattaki
herkesin de mühendisliğin konuları içine giren
matematik, istatistik gibi konularla ilgili olması
gerektiği dile getirdi.
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“Gereksiz bilgilerle düşünme
yeteneğimizi yitiriyoruz”

108

Sunumunda kişinin her koşulda bilgi
yığınları yerine ekstra stratejilere değer vermesi gerektiğine dikkat çeken
yazar Reha Nazlı çok yönlü düşüncenin önemi ile ilgili tespitlerine yer vererek “Gereksiz bilgilerle beynimizi
doldurmak yerine, sonsuz bilgi arasında neyin bilmeye ve anlamaya değer
olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Zira

“Mühendis aynı zamanda diğer disiplinlerle
iç içe olmalı”

Konferans; öğrencilerin yazar Reha Nazlı’ya kitap imzalatmalarıyla son buldu.

Google’ın her yıl 1 Mart tarihinde tüm dünyada
eş zamanlı ve çevrim içi olarak gerçekleştirdiği
teknolojik problem çözme etkinliği olan Hash
Code, Samsun Teknopark Smartroom Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

yer aldı. Google’ın canlı yayında ve tüm dünya
genelinde eş zamanlı olarak sorduğu problem
üzerinde çalışan takımlar, Google sistemine
yükledikleri cevaplar üzerinden puanlandırıldılar.

Google Hash Code etkinliğine; 73 ülkeden 636
merkez katılım gösterirken, Türkiye’yi 17 merkez temsil etti. 17 merkezden birisi olan Samsun
Teknopark bünyesinde ise etkinlikte 11 takım

Samsun Teknopark Merkezi’nden etkinliğe katılan iki takım Türkiye genelinde ilk 100’e girmeyi
başardı.
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Samsun Teknopark Google Hash Code
Etkinliği
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İlham Veren Kadınlar OMÜ’de
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Mükemmellik Topluluğunun organize
ettiği “Mükemmel Kadınlar Mükemmel İşler”
temalı programda, birbirinden değerli başarı hikâyelerine imza atan girişimci, eğitimci ve
akademisyen kimliğine sahip kadınlar, öykülerini öğrencilerle paylaştı.
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen programa; Microsoft Harikalar Yaratan Öğretmenler Türkiye Birincisi Fatma Ayan,
2015 Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Ödülü’nü
alan Mevlüde Uygun, Garanti Bankası tarafından “Türkiye’nin Gelecek Vaad Eden Kadın Girişimcisi” seçilen Aslı Elif Tanuğur, Meclis Haber
Dergisi tarafından “2007 Yılının En Başarılı Girişimcisi” olarak sivrilen Fatoş Somsa, İzgören
Akademi Eğitmeni ve Danışmanı Şehnaz Dereli
ile OMÜ öğretim elemanı Moleküler Biyolog Dr.
Gönül Solmaz konuk oldu. Programa; Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin
Elevli, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
İlham verici öyküleriyle örnek teşkil eden girişimci kadınların hayatlarından kesitler sunduğu
program Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sermin Elevli’nin açılış konuşmasıyla
başladı.
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“Bu ülkenin hayallerini gerçeğe
dönüştürecek insanlara ihtiyacı var”
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Programın ilk konuşmacısı İzgören Akademi
Eğitmeni ve Danışmanı Şehnaz Dereli “Bu ülkenin daha ziyade girişimci insanlara ihtiyacı var.
Yani hayallerini gerçeğe dönüştürecek insanların kendileri göstermeleri çok önemli. Çünkü
sisteme girdiğiniz zaman bütün kabiliyet ve ha-

yallerinizi kaybettiğinizin farkına varıyorsunuz.
Dolayısıyla mükemmel işler olmuyor. Lütfen
şunu unutmayın: Hayata nasıl başladığımızın bir
önemi yok. Önemli olan onu nasıl bitireceğimizdir.” sözlerine yer verdi.
“İnsan kendinde olmayanı bir başkasına
veremez”
Gençlere potansiyellerini keşfetmeleri hususunda telkinlerde bulunan Fatoş Somsa ise
ev kadınlarıyla birlikte ürettiği oyuncakların
hikâyesini anlattı. Girişimci Somsa “Tutkunuzu aramakta zaman kaybetmeyin, probleminizi kendinize sorun ve işe oradan başlayın. Zira
derler ki insan kendinde olmayanı bir başkasına
veremez.” ifadelerini kullandı.
Aklına koyduğunu yaptı
Antibiyotik alerjisi olan oğlunun hastalığına çare
olan “arı sütü ve propolis” ile tanışıp bu ürünü
ticarileştiren bir diğer girişimci Aslı Elif Tanuğur
ise bu alanda Türkiye’nin ilk firmasının kuruluş
serüvenini öğrencilerle paylaştı.
“Kadının çevresinde mutlaka bir fark
yarattığını düşünüyorum”
2015 Türkiye’nin Kadın Girişimcisi, İdil Bebe’nin
kurucusu ve Müdürü Mevlüde Uygun da çevresinin “yapamazsın, batarsın” uyarılarına rağmen
yoluna devam ettiğini öne çıkararak “Ben her
kadının mutlaka çevresinde fark yarattığını düşünüyorum. Bu yolculukta bir sürü kadınla yolumuz kesişti ve onların da hayatı değişti.” değerlendirmesinde bulundu.

Uyguladığı eğitim yöntemleri ve
projelerle çocukların hayatında
kocaman bir fark yarattı
Alanya’nın Mahmutlar beldesi Kılıçarslan İlköğretim Okulunda uygulamış olduğu eğitim yöntemleri
ve geliştirdiği projelerle çocukların
hayatında kocaman bir fark yaratan 20 yıllık öğretmen Fatma Ayan
da okulda, Türkiye’nin ilk açık hava
kütüphanesini kurduklarını, 8 bine
yakın kitapla öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesi ve öğrenme yeteneklerinin artmasını amaçladıklarını vurguladı. Fatma Ayan, Microsoft
Harikalar Yaratan Öğretmenler ödülünü aldıktan
sonra birçok öğretmenden destek ve yardım
çağrısı aldıklarını da sözlerine ekledi.
“Toplum tarafından oluşturulmuş yapay bir
eşitsizlik var”
OMÜ’den Moleküler Biyolog Dr. Gönül Solmaz
ise kadın akademisyenlerin karşılaştığı zorluklar hakkında katılımcıları aydınlattı. Geleneksel
olarak kadınlıktan beklenen rollerin kendisini
akademisyenliğe yönelttiğini belirten Dr. Solmaz, “Toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda fırsatların kullanılması, hizmetlere erişim,

kaynakların kullanımı gibi konularda kadın ve erkek arasında toplum tarafından yapay bir şekilde oluşturulmuş eşitsizlik durumu var. Bu durumu aslında bizler de içselleştiriyoruz. Hele hele
anne olduktan sonra çok farklı bakıyoruz kadın
olarak.” sözlerine yer verdi. Solmaz, akademik
camiadaki kadınların tüm bunlara rağmen kendilerini çok güçlü bireyler olarak algıladıklarına
ve mesleklerini yapıyor olmaktan memnuniyet
duyduklarına da konuşmasında yer verdi.
Dr. Gönül Solmaz ayrıca Üniversitedeki kanser
üzerine çalışmalarından da söz ederek buna dair
ürettikleri projelerin ayrıntılarını paylaştı.

OMÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu
tarafından “Moro Müslümanları ve Mücadele
Ahlakı” konulu konferans düzenlendi. Konuşmacı
olarak İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Başkan
Yardımcısı ve aynı zamanda Filipinler Barış Süreci
Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç’un
yer aldığı konferans, UZEM Konferans gerçekleşti.

Konferansta; Filipinler’de bulunan
Moro Adası’nda yaşayan yaklaşık 10
milyon Moro Müslümanının durumu ve
yaşadıkları konuşuldu. Konuşmasına
Moro Bölgesi’nin pek bilinmediğine
vurgu yaparak başlayan Hüseyin Oruç
“Çok bilmediğimiz bir coğrafyada ve
uzağımızda yaşayan Müslümanları
açıkçası biraz ihmal etmişiz. Moro
bize çok uzak bir coğrafya; coğrafya
olarak uzağımızda olsa da tarihine
baktığımızda çok daha yakınında
olmamız ve anlamamız gereken bir yerde
duruyor. Unutmayalım ki dünyanın her tarafından
sorumluyuz. Onların yanında durmak, acılarını
paylaşmak ve azaltmak için elimizden geleni
yapmak, en önemli sorumluluklarımızdan biri.”
dedi.
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Filipinler’de İslam ve Moro
Müslümanları
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Kişisel Gelişim OMÜ’de Zirve Yaptı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi
tarafından düzenlenen “Kişisel Gelişim Zirvesi”
etkinliği Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
2 gün boyunca süren ve alanında uzman 6 konuşmacının, öğrencilere kişisel gelişim ve kariyer planlaması konusunda verdikleri seminerler
öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, akademisyenler ve kalabalık bir öğrenci topluluğu
katıldı.
“Ben kimim? Sevdiğim işi yapıyor muyum?”
Programın ilk gününde Danışman, Girişimci ve
Öğr. Görevlisi Dr. Sertaç Doğanay “İş Dünyası
4.0” ve Türkiye’de en iyi 10 kişisel gelişim yazarından biri seçilen Yazar Şebnem Pişkin ise
“Hayatın Parçası Olmak” başlıklı sunumlarıyla
öğrencilerle buluştu.
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“Bir ömre kaç kariyer sığar?”
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Dr. Sertaç Doğanay da sunumunda “Okuldan
mezun olunca mezun olduğum alanda mı çalışmak zorundayım? Belli bir işi yaparken başka işlerle de uğraşabilir miyim? Mezun olduğum okulun kariyerim ve hayatım için bir önemi var mı?”
sorularına kendi kariyer yolculuğundan örnekler
vererek açıklık getirdi. Doğanay, aynı zamanda
ilerideki hayatımızın çok önemli bir parçası olacağını savunduğu yapay zekânın hem özel hem
de iş hayatımızı nasıl değişikliklere uğratacağını
da ilginç örneklerle anlattı.

“Hayattaki önemli seçimlerinizi kalbinize
danışarak yapın”
Etkinliğin ikinci gününde ilk konuşmayı yazar ve
akademisyen Dr. Serkan Karaismailoğlu yaptı.
Karaismailoğlu hayatın en önemli seçimleri olarak vurguladığı iş ve eş seçiminden öğrencilere
örnekler sundu. Erkek ve kadın beyni arasındaki
işleyişin farklılıklarını da anlatan Karaismailoğlu
öğrencilerden büyük alkış aldı.
“Gönüllü esaslı işler de kariyere
dönüşebilir”
İkinci konuşmacı olan SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise kariyerine bir gönüllülük esasıyla başladığına dikkat çekerek bugüne kadar kaydettiği aşamaları öğrencilerle paylaştı.
“İmkânsızlıklar karşısında ezber bozmaya
çalışın”
Kişisel Gelişim Zirvesi’nin 3. oturumunda ise
Türk yapımı olan ve senelerdir çocukların büyük
bir zevkle seyrettiği PEPPE çizgi filminin yaratıcısı ve yapımcısı Şule Bilgiç öğrencilerle buluştu.
Şule Bilgiç, kariyer yapma sürecinde PEPE’yi hayata geçirmeye çalışırken neredeyse imkânsız
görünen bu sürecin nasıl bir başarı öyküsüne
dönüştüğünü anlattı. Bilgiç, öğrencilere seslenerek “Mesleğinizi seçerken önce kendinizi tanıma sürecini tamamlamış olun. Sizi memnun
etmeyecek bir meslek seçerseniz hayatınız bir
anlamda cehenneme dönebilir. Meslek sadece
size maddi gelir getiren bir şey değildir, o sizi

mutlu ve motive etmelidir. Kendi düşünüzün peşinde koşun ve imkânsızlıklar karşısında ezber bozmaya çalışın.
Olmaz denilen konularda ezber bozmak, sonrasında çok
büyük bir tatmin getiren bir şeydir.” diye konuştu.
”Yaptığımız işe inanacağız ve inanmadığımız işi de
yapmayacağız”
Etkinliğin son oturumda ise Samsun Milletvekili Hasan
Basri Kurt öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Milletvekili Kurt, kariyer planlamasında azla yetinilmemesi ve bir
evvelki neslin başarılarının çok daha üstüne çıkılması
gerektiğinin altını çizdi. Kurt, her başarısızlığın bir bahanesi olabileceğini ama aslolanın, yapılan işe sarılarak o
işi sonuna kadar götürmek olduğunu söyledi. ”Yaptığımız işe inanacağız ve inanmadığımız işi de yapmayacağız” diyen Hasan Basri Kurt, sabır duygusunun başarıya
giden yolda en gerekli unsur olduğunu da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından tüm konuk konuşmacılar, öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı ve kendi adlarını taşıyan fidan sertifikalarını Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kurt ve Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul’un elinden aldı. 2 gün boyunca bu seminerlere
katılan öğrenciler de katılım sertifikası almaya hak kazandı.

Altaylardan Balkanlara Türkü Kültürü
OMÜ Balkan Araştırma Topluluğunun davetlisi
olarak Samsun’a gelen TRT yapımcısı ve TürkSes Müzik Topluluğu kurucusu Bünyamin Aksungur, “Altaylardan Balkanlara Türkü Kültürü”
konulu bir konferans verdi.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen konferansa; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Balkan Araştırma
Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Semih
Şen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“Türk tarihinin ve kültürünün en önemli
özelliği bütünlük ve sürekliliktir”

rastlayabilirsiniz. Yani Türklerin yaşadığı bölgelerin müziklerinde ve müzik aletlerinde hiçbir
kopukluk olmadığı görülüyor. Türk tarihinin ve
kültürünün en önemli özelliği de bu bütünlülük
ve sürekliliktir. Tarihimize baktığımızda yıkılan
bir Türk devletinin hemen arkasından yeni bir
Türk devleti kuruluyor. Burada sürekliliği görüyoruz. Bütünlük ise sadece müzikte değil dilde,
masalda, efsanelerde, yaşayış biçiminde var.
Farklı ülkelerde yaşasak da aynı şeylere kızıyor, aynı şeylere gülüyoruz. Durumlar karşısında
verdiğimiz tepkiler hep aynı. Hiç adını koyamadığımız nüanslar, ayrıntılar var. Milleti millet yapan
özellikler de bu ayrıntılarda gizli.” dedi.

Şarkılar arasındaki uyuma dikkat çeken Bünyamin Aksungur “Bu dört şarkı, aslında tek bir şarkı
hissi uyandırıyor. Bu durum bir milletin kültürünün geniş bir coğrafyadaki bütünlüğünün işaretidir. Benim bu şarkıları çalarken kullandığım
Kazak çalgısı dombraya, benzer ad ve şekillerde
ülkemizde, Özbekistan’da, Doğu Türkistan’da
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Türk dünyası müzikleri üzerinde araştırmalar
yapan ve verdiği konserlerde Türk dünyasından
şarkılar seslendiren Bünyamin Aksungur, konferansına Kazakların millî çalgısı dombra eşliğinde
Kazakistan, Kırım, Azerbaycan ve Türkiye’ye ait
4 şarkı seslendirerek başladı.
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Devletin Görünmeyen Eli:
Sosyal Hizmet
OMÜ Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu, 20 Mart
Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında “Devletin Görünmeyen Eli” konulu panel düzenledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen panele; Başkent Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma
Işıl Bulut ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Tekin Balcı konuşmacı olarak katıldı.
“Sosyal hizmet sadece bugünün değil
geleceğin mesleğidir”
Topluluk üyesi Ecenur Yılmaz, panelin açılış konuşmasında kişisel gelişime katkı sağlayacak
çalışmalar yaptıklarını ve sosyal hizmetin sadece bugünün değil, geleceğin mesleği olarak gördüklerini ifade etti.
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Sosyal devlet kavramını üzerinde duran ve panelin moderatörlüğünü yapan OMÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercümend Ersanlı,
sosyal hizmetin toplumsal önemine dikkat çekti. Ersanlı “İyi bir sosyal hizmet, hizmet alanın
onurunu ve gurunu incitmeden, onun varoluşuna uygun bir strateji içinde verilmelidir. Kültürümüzdeki ‘sağ elin verdiğinden sol el haberdar
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olmamalıdır’ ifadesi bunun en güzel ifadesi değil
mi? Bu ilkeden hareketle sosyal hizmet, devletin
görülmeyen elidir.” dedi.
Panelist Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Işıl Bulut sunumunda; sosyal hizmet mesleğinin dünü, bugünü
ve geleceği hakkında bilgi verirken, öğrencilere
mesleklerini etik ilkeler çerçevesinde, bilimsel
gelişmeleri yakından takip ederek ve toplumsal
hayatın her alanına duyarlı olarak yerine getirmelerinin öneminden bahsetti.
“Sosyal hizmet iyi insan olmakla başlar”
Bir diğer panelist Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ise iyi bir sosyal
hizmet uzmanı olmanın “iyi insan” olmakla başladığını, başarılı bir sosyal hizmet uzmanının
yaşadığı toplumu yakından tanıyarak her türlü
soruna duyarlı olması gerektiğini söyledi. Balcı konuşmasında bunun yanı sıra katılımcılara
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün hizmetlerini ve sahip oldukları hizmet birimlerini tanıttı.

İletişim Fakültesinde
Öğrenci ve Sektör Buluşması

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya; Çarşamba Kaymakamı Mustafa
Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Rıza Karagöz, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman
Karagöz ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney konuşmasında Fakültenin etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Siz böyle etkinlikler yaptıkça
şehirde yaşadığımızı hissediyoruz” diyen Mustafa
Güney emeği geçen herkese teşekkür etti.
Farzımisal Reklam Ajansı çalışanları Tuğba Kutbay, Burak Dinç, Elif Yasan, Yağmur Baş ve ajans
kurucusu Evren Ertan’ın yer aldığı etkinlikte Evren
Ertan; sektördeki işleyişi, deneyim ve bilgi birikimini İletişim Fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

Genç fikirlere ulaşmanın önemini dile getiren Ertan “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Genç
beyinlere ulaşmamızı sağlayan ve bu etkinlikte
emek veren herkese çok teşekkür ederim.” dedi.
“Marka, işini iyi yapan insanı buluyor”
Samsun’un yanı sıra şehir dışında da birçok çalışma yaptığını söyleyen Evren Ertan bu süreci
“Önemli olan işini iyi yapmaktır. Ne kadar uzakta
olursa olsun marka, işini iyi yapan insanı buluyor.”
şeklinde özetledi.
“Yaratıcılık için çok okumak gerekli”
Evren Ertan konuşmasında ayrıca öğrencilere hitaben “Yaratıcılık doğuştan gelmez, buna sahip
olmak için çok gezmeli, çok görmeli ve en önemlisi çok okumalısınız. Yaratıcılığınızı ancak bu şekilde geliştirebilirsiniz.” tavsiyesinde bulundu.
Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz’ın Evren
Ertan’a teşekkür plaketi takdim etmesi, katılan
öğrencilere katılım belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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OMÜ Reklam Topluluğu, “Öğrenci ve Sektör Buluşması” etkinliği düzenledi. OMÜ Reklam Topluluğu ile öğrenci ve sektör çalışanlarını buluşturan
etkinliğe Farzımisal Reklam Ajansı çalışanları konuk oldu.
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Gönül Dostu Öğrencilerle Buluştu
Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu,
düzenlediği “Asosyal Olma Sosyal Ol” konulu
söyleşide, “Türkiye’yi Uyandıran Adam “ ve “Gönül Dostu Şener” lakaplarıyla tanınan radyocu
Şener Duran’ı konuk etti.
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleşen söyleşiye; Endüstri Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli başta olmak üzere akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Meslek hayatındaki çalışmalarını ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Şener Duran, “1990
yılında yayına başladığım ilk radyom Metropol
FM’di. Daha sonra birçok radyoda yayın yaptıktan sonra 1993 yılında Kral FM’e, yayın sorumlusu olarak transfer oldum. Hem Kral FM hem
de Kral TV’de program yaptım. Ancak artık yayın
sorumluluğunu bıraktım, sadece Kral FM’de yayıncılık yapıyorum.” dedi.
“İlk VJ”
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Radyoculuk mesleği hakkında merak edilenleri
ve sosyal medya kullanımı hakkındaki izlenimlerini de aktaran Şener Duran, televizyonculuk deneyimi olduğunu da hatırlattı. Duran, Kral TV’de
yaptığı programla Türkiye’nin ilk VJ’i unvanına
sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
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“Sesimin tanınmasından mutlu oluyorum”
Mesleğinden dolayı, günlük hayatta yaşadığı ilginç olaylardan da bahseden Şener Duran “Yüz-

den tanınmasam da insanların beni sesimden
tanımasından mutlu oluyorum. İnsanların sizi
sesinizden tanıması çok güzel bir şey.” diye konuştu.

Etkinlikler Kültür-Sanat

Görsel İletişim Tasarımından
Sergilenmeye Layık Afişler

Yarışmada Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Tomak “Women / Peace”

kategorisinde; Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel
İletişim Tasarımı Anasanat Dalı yüksek lisans
öğrencilerinden olan Dilan Turan “Çocuk/Umut”
kategorisinde; Emirhan Aksu ise hem “Çocuk/
Umut” hem de “Cat/Love” kategorisinde finalistler arasında yer alarak afişleri sergilenmeye
değer bulundu.
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Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü The X International Triennial of EcoPoster The 4th Block 2018 Afiş Yarışması’nda,
önemli bir başarıya imza attı.
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OMÜ’de İf2 Bağımsız Film Festivali
Heyecanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık ve Gençlik
Ofisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. İstanbul Bağımsız Filmler Festivali İf2, İstanbul’la
eş zamanlı olarak OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi
(UZEM) Konferans Salonu’nda sinemaseverlere
hitap etti.

İf2 İstanbul Film Festivali ile henüz gösterime
girmemiş, erişimi zor filmleri izleyicinin ayağına getirdiklerini kaydeden Nazan Şimşek
“Türkiye’nin 40 değişik ilinde aynı anda bu filmler izlenmektedir. Seçki çok güzel, filmler çok
güzel. Gençlerin heyecanı ve desteği de çok iyi.”
diye konuştu.

“Kadınlar Var! Hayat Var!” teması ile yola çıkan
İf2 Film Festivali, açılışını; İranlı yönetmen Sadaf Foroughi’nin “Ava” isimli filmi ile yaptı. Ardından “Dans Eden Kızlar”, “Yüzleşme”, “Kötü
Kız” adlı filmler, izleyicilerin beğenisine sunuldu.
2 gün süren film gösterimlerine birçok sinemasever ilgi gösterdi.

“Hepimizin hayat öyküsü birbirine
benziyor”
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“Film gösterimlerinin gelenekselleşmesini
istiyoruz”
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Festivalin açılış konuşmasını yapan Öğrenci
Gençlik Danışmanlık Ofisi yetkilisi Nazan Şimşek “Bugün İf2 İstanbul Bağımsız Filmler gösterimini, İstanbul’la eş zamanlı olarak OMÜ’de
Samsun Bilim Gönüllüleri ile beraber yapıyoruz. Etkinliği bir kez daha kampüsümüze getirmekten ve ilgiden mutluyuz. Bundan sonra film
gösterimlerinin gelenekselleşmesini istiyoruz.”
dedi.

Film festivalinin konuğu olarak gösterime katılan “Yüzleşme” filminin oyuncusu Mukadder
Cankoçak da film gösteriminin ardından izleyicilerle bir söyleşi yaptı.
Filmle ilgili düşüncelerini paylaşan oyuncu Mukadder Cankoçak “Hepimiz bir araya geldik,
birbirimize destek olduk, sevgimizi çoğalttık.
Hepimizin hayat öyküsü birbirine benziyor. Benim hayatım da bu filmde yer alıyor. Hastalıkla
mücadelem bu filmde anlatılmıştır.” sözlerine
yer verdi.
2 gün süren festival boyunca izleyiciler, yönetmenler ile canlı yayın yaparak sorularına yanıt
alma fırsatı yakaladı.

İmamoğlu, Eserleriyle Uzak Doğu’nun
En Büyük Sanat Fuarında

İmamoğlu öğrencileriyle resim sergisinde
Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, yüksek lisans öğrencileri ile beraber İstanbul RH Artproject’de kar-

ma sergi açtı. OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünün
sanatsal etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen sergiyi çok sayıda sanatçı, sanatsever, galerici ve sanat eleştirmeni ilgiyle izledi.
Sergide genç sanatçı adayları; Ahmet Şavli,
Emel Güven, Kübra Yıldız, Mehmet Çağlar ve
Onur Yenidoğan 26 eserle yer aldı.
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Singapur’da gerçekleştirilen ve Uzak Doğu’nun
en büyük sanat fuarı olan “Art Stage”te, Güzel
Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülten
İmamoğlu eserleriyle yer aldı.
25- 28 Ocak 2018’de sekizincisi gerçekleştirilen fuar, 25 Ocak tarihinde koleksiyonerlere ve
sanat otoritelerine görkemli bir ön gösterim ile
açıldı. Art Stage’e; Yayoi Kusama, Kazuo Shiraga gibi Avrupa ve Amerika’da da tanınan Uzak
Doğu’nun güçlü sanatçılarının yanı sıra Ashley
Bickerton, Manolo Valdes, Fernando Botero,
Alexander Calder, Anselm Kiefer gibi önemli
bazı global sanatçılar da eserleriyle katıldı.
Art Stage Singapur’a 38 farklı şehirden 80 galeri katıldı. OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Gülten
İmamoğlu’nun eserleriyle OMÜ’yü temsil etti.
Prof. Dr. İmamoğlu fuarda, Singapore International Contemporary Art Society tarafından temsil edildi.
Sanatseverlerin yoğun ilgisini toplayan fuarda,
İmamoğlu’nun ziyaretçileri arasında Türkiye’nin
Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve eşi İdil Lütem de vardı.
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Konuk Öğretim Üyesinden
Resim Sergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi öğretim üyesi olan Azerbaycanlı Dr.
Öğr. Üyesi Meher Bayramoğlu açmış olduğu resim sergisi ile eserlerini Samsunluların ilgisine
sundu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde açılışı gerçekleşen resim sergisinde,
birbirinden değerli eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz ve öğretim üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen açılışın ardından sergide
yer alan resimler tek tek incelendi.
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“Yüreğimden geçenleri resmettim”
Dr. Öğr. Üyesi Meher Bayramoğlu “Bugün bu
sergiyi açmaktan oldukça mutlu oldum. Burada
hiç tanımadığım öğrencilerin sergiyi açmamda
yardımcı olmaları beni çok mutlu etti. Sanatı
sevmek ve sanata değer vermek bizim toplumun yapısında var. Sergimiz oldukça güzel oldu.
Burada serginin yanı sıra Türk sanatının geleceği hakkında da konuşmalar yaptık. Ben, herhangi bir temaya uygun bir çalışma yapmadım. Yüreğimden geçenleri yaptığım çizimlerle burada
sergileme imkânı buldum.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü tarafından açılan
ve 40 sanatçının 40 eserinden oluşan KarmaSeramik Cam Sergisi sanatseverleri 16 Şubat - 2
Mart tarihleri arasında bir araya getirdi.

versitelerden sanatçıları OMÜ’de ağırlamaktan
onur ve mutluluk duyduklarını belirterek bütün
katılımcılara şükranlarını sundu. Konuşmanın
ardından kurdele kesilerek sergideki eserler incelendi.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin eserlerinden oluşan sergiye Güzel Sanatlar Fakültesi
Sanat Galerisi ev sahipliği yaptı. Seramik ve cam
sanatının buluşmasından doğan el emeği göz
nuru çalışmalar sanatseverlerin takdirini kazandı.

Açılışa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali
Cengiz, sergideki eserleriyle yaratıcılıklarını sergileyen Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Lale Dilbaş, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin Varol, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Buket Acartürk, Ordu
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Altın,
Dumlupınar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oya
Yüksel, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim
üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan OMÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, farklı üni-
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40 Sanatçıdan 40 Seramik Cam Sergisi
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Engin Güney’e Bir Ödül Daha
Gazi Üniversitesi ve Türk Sanatı Topluluğu tarafından Ankara’da düzenlenen “Duyulmayan Çığlık: Hocalı” konulu Uluslararası Resim ve Heykel
Yarışması’na “Gecenin Şahitliğinde” adlı eseriyle katılan OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü öğreti üyesi Dr. Öğretim Üyesi Engin
Güney, resim alanında birincilik ödülüne layık
görüldü.
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Her renk farklı kavramları simgeliyor
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Kendisine birincilik ödülünü getiren resim hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Engin Güney,
“Azerbaycan bayrağının renklerinin temsiliyeti
ilişkisinde mavi renk; Türklük düşüncesini temsil etmektedir ve resmin tamamını saran karanlıktaki ışık kaynağıdır ve gece gerçekleşen katliama şahitlik eden gökyüzünü simgelemektedir.
Bayrağın ortasında yer alan kırmızı renk; uygarlığı, çağdaş bir toplum kurmak, demokrasiyi
geliştirmek gibi düşünceleri, evrensel değerleri
temsil etmektedir. Fakat resimde yer alan kırmızı bölge; demokrasinin ve özgürlüğün hiçe sayıldığı, Batı’nın ve uygar denen toplumların katliama gözlerini kapadığı, 25 Şubat’ın 26 Şubat’a
bağlandığı gecede Hocalı’da yaşanan vahşetin,
şehitlerin her yere saçılan kanlarının, gözyaşla-

rının, Ermenilerin övündüğü günah dolu utanılası vahşetin göstergesidir. Bayrağın altında yer
alan İslam uygarlığına ve İslam inancına aidiyeti
simgeleyen yeşil rengin bulunduğu yer ise dua
ve beddua eden, hayatta kalıp yuvalarını terk etmek zorunda kalan yakınlarını kaybetmiş mazlumlarla bezenmiştir.” şeklinde konuştu.
Yarışmada ödül alan ve eseri dereceye giren sanatçılar, Bakü’de tekrarlanacak “Duyulmayan
Çığlık: Hocalı” sergisinde misafir edilecek.
OMÜ’den 2 eser daha Bakü’de sergilenecek
Bakü’deki sergide OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi
Tamer Arslan’ın çalışması ile OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri Gülçin
Güner ve Eser Buğur’un çalışmaları da sergilenmeye değer bulundu.
Duyulmayan Çığlık Hocalı Uluslararası Resim ve
Heykel Yarışması Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlenen ödül
töreninin ardından Üniversitenin Resim ve Heykel Müzesi’nde izleyicilerin ziyaretine açıldı.

OMÜ Devlet Konservatuvarı
Müzikseverlerin İçini Isıttı

OMÜ Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri
Anasanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Yener ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri, Türk
Sanat Müziği Bahar Konseri’yle müzikseverlerle
buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere; akademik personel, üniversite
personeli ve öğrenciler katıldı.
Koro şefi Doç. Dr. Serhat Yener yönetiminde
sahne alan Devlet Konservatuvarı Korosu, ünlü
bestekârların eserlerinden oluşan ve Türk sanat
müziğinin klasikleri arasına giren unutulmaz şarkıları seslendirdi. Sanat dolu
bir gecenin yaşandığı Bahar Konseri’nde, Türk Sanat Müziği Korosu ile so-

listlerin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere,
salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti.
Konser sonunda Koro Şefi Doç. Dr. Serhat Yener
müzikseverlere şükranlarını sunarken “Bu saatte dizi ve filmler olmasına rağmen Türk sanat
müziğini tercih ettiğiniz için yüreklerinize sağlık,
her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yürekleriniz yüreklerimizde, bizleri ısıttınız, hepinizin
ayaklarınıza sağlık” diyerek sözlerini noktaladı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet Konservatuvarının hazırladığı Bahar Konseri, Türk
sanat müziğine gönül veren müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
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Ceyda Onlat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, ilki 2016 yılında California
Üniversitesi tarafından Amerika Birleşik
Devletlerinin San Diego şehrinde düzenlenen Intercultural Music Conference and
Concerts (IcM) etkinliğinin devamı niteliğindeki “Kültürlerarası Müzik Konferans
ve Konserler Serisi-II” (Intercultural Music Conference/Concerts 2 -IcM2-) başlıklı etkinliği 20-23 Mart tarihleri arasında
Samsun’da gerçekleştirdi.
OMÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Prof.
Dr. Olga Hasanoğlu, Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Özgü Bulut, etkinlik koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Arın, akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler
katıldı.
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“Konservatuvarımız çok genç ve
dinamik”

124

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen açılışında konuşan Prof. Dr. Olga Hasanoğlu “Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte yeni müzik eserlerini tanımak ve icra edilmesini görmek

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Arın

Kültürlerarası Müzik OMÜ’de
Hayat Buldu

Barış Aygün

Michael Ellison

Prof. Dr. Olga Hasanoğlu

büyük bir mutluluk. Çünkü birçok müzik eseri
geniş seyirci kitlesine ulaşabilmek için uzun ve
zor bir süreçten geçer. Konservatuvarımız çok
genç ve bir o kadar da dinamik. Dolayısıyla uluslararası boyutta gerçekleştirdiğimiz projeler bizim için son derece önemli. Amacımız daha geniş dinleyici kitlesine, yeni görüşleri ve eserleri
tanıtmak. Bu tarz etkinlikler birçok kişinin ortak
çalışmasıyla hayata geçiyor. Bu noktada etkinliğin düzenleyicisi öğretim üyemiz Mustafa Eren
Arın’a ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.
Etkinlik hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Arın: “21.Yüzyılda dünyada ve ülkemizde kültürler arası müzik alanında sanatsal ve
ticari kaygılarla ortaya konan ürünlerde kültürel
temsiliyet bağlamında ortaya çıkan veya çıkabilecek olan zamansal-uzamsal estetik problemlere ve önerilere ek olarak, farklı kültürel
aidiyetlerin kültürler arasılık düzleminde doğal
olarak maruz kaldığı melezleşme olgusu çeşitli
yönleriyle ele alınıp tartışmaya açıldı.” dedi. Arın
“Etkinlik konserleri vasıtasıyla; kültürlerarası
akademik müziğin önde gelen topluluklarından
Omnibus Ensemble ve bu alanın daha popüler
tarafında yer alan dünya müziği sanatçısı Ömer
Faruk Tekbilek’e uzanan geniş bir çerçeve içerisinde var olan müzikal örnekler Samsun halkı
ile buluşturuldu. Etkinliğimiz müzikoloji, müzik
icracılığı ve müzik besteciliği gibi müziğin farklı
disiplinlerini bir araya getirme işlevi taşımaktadır. Bu vesileyle dünyada henüz çok yeni ortaya çıkan bir eğilimin Türkiye’deki öncülerinden
biri olması bakımından özel bir öneme sahiptir.
Etkinliğimiz Üniversitemizin Bilimsel Araştırma
Projeleri kapsamında desteklenmektedir.” ifadelerini kullandı.
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Omnibus Ensemble
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57. Piyade Alay Sancağı Veda Ediyor
Büyük bir tarihî ve manevi öneme sahip olan,
2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 1 yıl süreyle Ondokuz Mayıs Üniversitesine teslim edilen 57. Alay Sancağı’nın
Samsun’daki veda turu devam ediyor.
57. Alay Sancağı; Üniversitenin her biriminden
akademisyen, personel ve öğrenci ile her yaştan
Samsun halkının, Çanakkale Savaşı’nda gösterilen kahramanlığın ve fedakârlığın somut kanıtına şahit olması amacıyla belirli tarihlerde Kurupelit Kampüsü ve yanı sıra da ilçelerdeki fakülte,
meslek yüksekokulu ve Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı okullar ile kentin farklı noktalarında sergilendi.
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57. Alay Sancağı’nın önemine ve anlamına ilişkin öğretim elemanları tarafından konferanslar
da verilirken başta her kademeden öğrenciler
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olmak üzere Üniversite mensupları ve Samsunlular sancağa yoğun ilgi gösterdi.
Çanakkale Savaşı’nın gidişatını değiştiren, cesaret ve kahramanlıklarıyla dünya tarihine damgasını vuran 57. Piyade Alayı’nın değerli sancağı
geçen yıl yapılan törenle OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç’e takdim edilmişti.
Fedakâr ve kahraman askerleri ile onların vatan ve millet sevgisini simgeleyen 57. Alay
Sancağı’nı 1 yıl süreyle layıkıyla muhafaza eden
OMÜ, böylelikle kendisine teslim edilen bu emanetin maneviyatını Samsunlulara yaşatırken,
millî-manevi duygu ve değerlerin gelişmesi ile
tarih bilincinin yerleşmesi adına da önemli bir
rol üstlenmiş oldu.

Rektör Bilgiç Samsun AFAD’ı
Ziyaret Etti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD)
ziyaret etti.
Ziyarette AFAD Müdür Vekili Yusuf
Aysu’dan kurum ve çalışmaları hakkında
bilgi alan Rektör Bilgiç, ardından AFAD’ın
birimlerini Müdür Vekili Aysu’nun rehberliğinde gezerek kurumun ekipman
ve araçlarının kullanım şekillerini uzman
personel eşliğinde yerinde gözlemledi.

Ziyarette ayrıca Müdür Vekili Yusuf
Aysu, ziyaret anısı olarak Rektör Bilgiç’e
AFAD’ın plaketini takdim etti. Rektör Bilgiç ise konukseverliğinden ötürü Müdür
Vekili Yusuf Aysu’ya şükranlarını sunarken AFAD’ın ülkemiz için çok önemli bir
sorumluluk ve görev üstlendiğini dile getirdi.
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Kurumun Köpek Eğitim Merkezi’nde arama kurtarma köpeklerinin kısa bir gösterisini izleyen Rektör Bilgiç ve Müdür
Vekili Aysu bir süre eğitmenlerle sohbet
etti.
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TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri
Araştırma Projeleri Yarışması
Samsun Bölge Sergisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun
Bölge Sergisi, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapıldı.
80 projenin yer aldığı serginin açılış törenine; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak,
Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilçe
millî eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler
katıldı.
“Proje başvuru sayımız önemli bir oranda
artmıştır”
Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan İçbudak
“Bu yarışmanın 12. yılında bölgemizi oluşturan
Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Sinop, Kastamonu ve Samsun’dan sekiz farklı alanda 1388 proje
başvurusu yapıldı. 11. yarışmamızda ise bölgemizde 967 proje başvurusu yapılmıştı. Proje başvuru sayımız önemli bir oranda artmıştır. Bu proje
yarışmalarının hedefi öğrencilerimizi erken yaşlarda bilimsel düşünceye yönlendirmektir.” dedi.
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“Hepiniz birer şampiyonsunuz”
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Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran ise yarının
teminatları olan genç beyinlerin bilimsel düşünce
sistemini kavramasından duyduğu mutluluğu dile
getirdi. Prof. Dr. Kuran devamında ”Gençlerin ül-

kemizdeki problemlere yönelik proje geliştirmeleri, ülkemizin aslında geleceğinin ne kadar aydınlık
olduğunun bir göstergesi. Buraya gelen her proje,
öğrencilerimizin problemlere bilimsel düşünce
sistemiyle yaklaşıp çözüm bulmaya çalışması
bakımından önemli. Buradaki her öğrencimiz bu
yarışmanın amacına ulaşmasına vesile olmuştur.”
ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Mehmet Kuran sözlerini “Hepiniz birer şampiyonsunuz” diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi
protokol üyelerince kesildi ve projelerin sergilendiği stantlar gezilerek her proje hakkında detaylı
bilgi alındı.
Sergilenen 80 adet proje 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak Türkiye Final
Yarışması’na gönderilecek.

OMÜ KOLEJİ ETKİNLİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Çocuklardan
Sevgi ve Dünya Barışı Mesajı
OMÜ Vakfı Koleji, Samsun Maarif Hareketi kapsamında dünya barışına vurgu yapmak ve dil

lışma yaparak Samsun ve Londra’daki okullarda
dünyaya barış mesajı verdi.

öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla “Yurtta
Barış, Dünyada Barış ve Aklın Yolu Sevgidir!” konulu bir proje hazırladı.

Bandırma Vapuru alanında “Dünyaya Merhaba”
diyen OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri, sevgi ve barış dilekleriyle uçurdukları balonlar ve İngilizce
ve Türkçe “Yurtta Barış, Dünyada Barış ve Aklın
Yolu Sevgidir!” yazılı açmış oldukları pankartlarla etkinliği sonlandırdılar.

Proje kapsamında OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri ile Londra Eğitim Müşavirliğine bağlı Londra
Hornsey Atatürk Okulu öğrencileri ortak bir ça-

Ortaokul Öğrencileri Ziraat
Fakültesinde

Öğrencilere ayrıca Ziraat Fakültesini de tanıtan
kısa bir video izletildi. İzletilen video sonrası öğ-

rencilerden gelen soruları da cevaplayan Prof.
Dr. Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek “Gençlerimizin ülke ekonomisinde
önemli yer tutan tarım uygulamalarının yapıldığı
Fakültemizi gezerek bilgi almaları beni çok mutlu etti, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”
dedi.
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OMÜ Vakfı Koleji Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Ziraat Fakültesini gezerek yetkililerden bilgi
aldı. Ziyarette, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yusuf Demir öğrencilere ziraat kavramı ve zirai
yaşam hakkında bilgiler verdi.
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Sanat Sevgisi Çocukluktan Başlar
OMÜ Vakfı Koleji Ana Sınıfı öğrencileri “Sanat Dalları” temasına yönelik olarak OMÜ Güzel Sanatlar
Fakültesine gezi düzenledi.
İlk olarak seramik atölyesini gezen öğrenciler burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra
uygulamalı olarak seramik işleme fırsatı buldular.
Daha sonra sırasıyla sergi alanı, heykel atölyesi ve
cam atölyesini gören minik öğrenciler merak ettikleri soruları Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Metin Eker, Dr. Öğr. Üyeleri Fidan Tonza ve Tarık
Yazar’a sorma şansı da elde ettiler.
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Yıldızlar Satranç Takımı
Samsun Şampiyonu
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OMÜ Vakfı Koleji Satranç Takımları; 2017 - 2018
eğitim-öğretim yılı “Samsun Okullar Arası İl Birinciliği Satranç Yarışması”nda, yıldızlar kategorisinde Samsun birincisi, küçükler kategorisinde
ise Samsun üçüncüsü oldu.
Şampiyonada emeği geçen tüm öğretmenler ile
yaptıkları hamlelerle şampiyonluk ve üçüncülük

elde eden öğrencileri tebrik edip başarılarının
devamını dileyen OMÜ Vakfı Yönetimi, çocuklara
satranç sporunu sevdirmeye, daha fazla çocuğu
satrancın büyülü dünyasına çekmeye çalıştıklarını belirtirken satrançla buluşan öğrencilerin
okul ve hayat başarılarının yükseldiğine dikkat
çekti.

OMÜ’nün Çocukları Kayak Kampında
OMÜ Vakfı Kolejinin düzenlediği Ilgaz gezisine
katılan 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri, kayak kampında karın ve sömestir tatilinin keyfini çıkardı.
Ilgaz Dağı Millî Parkı içerisinde çam ve köknar
ağaçlarından oluşan büyük bir ormanda bulunan tesislerde konaklayan OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri, gezi süresince birçok aktiviteye katılarak kayak dersleri aldı.
Eşsiz manzara eşliğinde kayak ve doğa yürüyüşü ile dinlenme imkânı bulan öğrenciler, yoğun
çalışma programlarına rağmen kendilerine keyifli bir gezi ve eğitim imkânı sunan okul yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

OMÜ Vakfı Koleji Tıp Fakültesinde
OMÜ Vakfı Koleji 8. sınıf öğrencileri, Tıp
Fakültesini ziyaret etti.
Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, öğrencilere tıp mesleğinin
önemini anlatarak Fakülte ve mesleki
hayatı hakkında bilgiler paylaştı.

Ziyaretin akabinde öğrencilere Üniversite Hastanesi Laboratuvarları ve Tıbbi Cihazlar
Bölümleri gezdirilerek kullanılan tıbbi cihazlar
tanıtıldı.

OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri de hekimlik mesleğinin insanlık için çok önemli bir meslek olduğunu belirtirken, severek tıp alanında okuyabileceklerini söylediler.
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Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Recep Sancak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.
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Plaketler Fidana Dönüştü Orman Oldu
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in öncülüğüyle somut çevreci adımlar atan ve öncü uygulamaları
yürürlüğe koyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
çevre ve ağaç dostu politikalar doğrultusunda
doğanın ve toplumun geleceğini ilgilendiren projelerle öne çıkıyor.
Doğa ve ağaç dostu bir üniversite
OMÜ, bu bağlamda öncülüğün kendisine yüklediği sorumluluk dâhilinde; daha yeşil ve doğa
dostu bir kampüs yaratmak için yaklaşık bir yıl
önce hayata geçirdiği plaket sunma yerine “fidan sertifikası” uygulamasıyla kampüste hareketlilik sağladı. Bir yılda 454 fidana
can veren OMÜ, bu uygulamasıyla
bir taraftan insana ve gelecek nesle farkındalık ve sorumluluk kazandırmayı hedeflerken öte yandan bu
uygulamayı sürdürülebilir kılmayı
ve tüm sosyal paydaşlarının da
gönüllü katılımını yaygınlaştırmayı
amaç ediniyor.
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Fidanlar çevre bilincini
geliştirmek için serpiliyor
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OMÜ; çevre ve yeşillendirme faaliyetlerini bireye, topluma, tabiata
ve gelecek kuşaklara karşı taşıdığı
sorumluluk prensibiyle kurguluyor.
Üniversite bu eksende toplumsal
duyarlılığın ve çevre bilincinin arttırılması adına “fidan sertifikası”

uygulamasını kurumsal ortaklarıyla tabana yaymayı kendine misyon olarak belirledi.
“Fidan sertifikası” uygulamasıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan olmak üzere panel,
seminer, çalıştay, konser, söyleşi vb. etkinlikler
kapsamında Üniversiteye konuk olan siyasetçiler, akademisyenler, sanat ve medya dünyasının
ünlüleri adına dikilen toplam 454 fidan, kampüsü Samsun’un en yeşil ve doğa dostu alanlarından biri hâline getirmeye devam edecek. Bununla birlikte OMÜ’ye konuk olmuş söz konusu
kişiler, can verdikleri fidanların gelişimlerini konum bilgisiyle takip etme şansına da sahip.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi
Açıldı

Samsun Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nin açılışı; Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep
Sancak, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru ile ünite yetkilisi doktorlar ve öğretim görevlileri tarafından yapıldı.
Yakında ve yerinde hizmet
100 hasta kapasitesiyle hizmet verecek olan
ünitenin, özellikle yaşlı vatandaşların
yol külfetini azaltacağını vurgulayan
Rektör Bilgiç, kapasitenin ihtiyaç durumunda geliştirilebileceğini dile getirdi.
23 Ocak’ta düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında öncelikli olarak
Afrin’de devam eden harekâta değinen Rektör Bilgiç “Bizler ülkemize
hizmet etmek için bu tür faaliyetleri
yürütürken 4 gün önce Türk Silahlı
Kuvvetlerimiz, Türkiye’yi tehdit eden
yapılanmaya dur demek için Zeytin
Dalı Harekâtı’na başladı. Bu operas-

yonda ordumuza muvaffakiyetler diliyorum, Allah yâr ve yardımcıları olsun. Bugün açacağımız
üniteyle de özellikle yaşlı hastalarımızın kampüse kadarki uzun mesafeyi katetmelerinin önüne
geçmiş olacağız. Bu hizmeti de Tıp Fakültemizin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalının
doktorları ve çalışanları eliyle yürütmekteyiz.
Burada verilen hizmetler vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmasında inşallah yararlı olacak.
Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verildiğinden
bütün vatandaşlarımız emin olabilir. Emeği geçen ve şu anda hizmet veren herkese çok teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından Rektör Bilgiç ve beraberindeki
heyet Sağlık Merkezi’nin diğer ünitelerini gezerek incelemelerde bulundu. Rektör Bilgiç ayrıca
hasta ve yakınlarıyla bir süre sohbet ederek onlara acil şifa ve geçmiş olsun temennilerini iletti.
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Tıp Fakültesine bağlı, kent merkezinde hizmet
veren Samsun Sağlık Merkezi; hizmet yelpazesine Kardiyoloji, Dâhiliye, Diş, Dil ve Konuşma
Terapisi Üniteleri’nin ardından Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Ünitesi’ni de ekledi.
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OMÜ Senatosu Havza’da Toplandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun üniversite-şehir iş birliğini yaygınlaştırmak amacıyla ilçe kampüslerinde düzenlediği haftalık
olağan toplantısı bu kez de Havza Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

eksikliklerimizi görüp katkı sağlamak için ve motivasyonu daha da yukarıya taşımak adına çok
önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu nedenle hepinize ve bizi misafir eden arkadaşlarımıza tekrar
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Senato toplantısı öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye
Başkanı Murat İkiz’i makamında ziyaret ederek
fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerin ardından
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından
Senato üyelerine öğle yemeği ikramında bulunuldu.

Havza Kaymamı Metin Yılmaz ise “4 aydır Havza
Kaymakamı olarak görev yapıyorum. Sizler gibi
güzide bir topluluğu ilçemizde ağırlamaktan, sizlerle burada bir arada olmaktan çok mutluyum.
Bu bağlamda bundan sonraki süreçte Üniversite ve ilçemizin ortak çalışmalarında bir arada
bulunmak ümidiyle hepinize hoş geldiniz diyorum.” dedi.
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Yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
“Bizi ağırlayan çok değerli kardeşlerimize; Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ile Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanımıza misafirperverlikleri
için çok teşekkür ediyoruz. Bu buluşmalar, hepinizin de bildiği gibi Senato toplantısını gidilen
yerde icra etmenin de ötesinde Üniversitemizin
en üst akademik organı olan Senatodaki üyelerimizin hem o ilçedeki birimimizi yakından görüp tanımaları ve bilmeleri açısından hem de o
ilçemizdeki yöneticilerimizle tanışarak fikir alışverişinde bulunmaları bakımından son derece
faydalı olmaktadır. Üniversite olarak ilçelerimizdeki birimlerin toplantılarına katılmanın, oradaki
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Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç ve ilçe protokolü, OMÜ Havza Termal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Uygulama
Merkezi ile Atatürk Evi’ni gezerek yetkililerden
bilgi aldı. Rektör Bilgiç, ayrıca Atatürk Evi’ndeki
anı defterini imzaladı.
Ziyaretlerin ardından Havza MYO’da gerçekleştirilen Senato toplantısında, okulun mezunu olan
Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan
Acar ile İş Adamı Kadir Kayan’a, okula yaptıkları
katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından fidan sertifikası takdim edildi.

Ziraat Fakültesinde Devir Teslim

Ziraat Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen devir
teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Rektör Danışmanı Doç.
Dr. Onur Bekiroğlu, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve personeli katıldı.
Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Kuran “Ben de Fakültemizde dekanlık
görevi yaptım. Hepimiz bu Fakültenin gelişmesi
için hizmet ediyoruz. Her gelen yönetici hocamız
da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.
Bugün de bayrağı taşıma yarışında bu görevi
diğer arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ben Yusuf
Demir Hocama Fakülte için yaptığı hizmetlerden
dolayı teşekkür ediyorum. Görevi alacak hocama da başarılar diliyorum.” dedi.
“Bu bir bayrak yarışıdır”
Prof. Dr. Yusuf Demir de yaptığı konuşmada
“Yaklaşık 1 buçuk yıllık süre zarfında Rektörlüğümüzün ve tüm arkadaşlarımızın desteğiyle
elimizden geldiğince Fakültemizi bir yerlere taşımaya çalıştık. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında bayrağımızı iyi yerlere taşıdığımız
kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra da bu
bayrağı bizden alan Sayın Dekanımız, yardım-

cıları ve Fakültedeki arkadaşlarla beraber daha
da ileriye taşıyacaklardır. Biz onlara bu bayrağı
taşımada sonuna kadar yardımcı olacağız, destek olacağız. Çünkü bu ülke bizim, bu Üniversite
bizim, bu Fakülte bizim. Bu süreçte ben Sayın
Dekanıma bundan sonraki görevinde ve çalışmalarında ekibiyle beraber başarılar diliyorum.”
ifadelerini kullandı.
“Öncelikle AR-GE ve eğitim faaliyetlerini ön
plana çıkaracağız”
Yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ise
“Ziraat Fakültesinin, Üniversitemizde 1990’lardan bu yana oturmuş bir çizgisi var. Bu iş hakikaten bayrak yarışı ve bu yarışta zaman zaman
hedef ve eksen değişikliği olabilir. Zaten değişikliklerin güzel tarafı da budur. Birileri gelir farklı güzel şeyler yapar, başkaları gelir daha farklı
alanlarda daha farklı güzellikleri hayata geçirir.
Gelişim açısından görev değişimlerinin avantajı
belki de budur. Biz de önümüzdeki süreçte öncelikle AR-GE ve eğitim faaliyetlerini ön plana
çıkararak, Fakültemizi aldığımız yerden daha
ileriye taşımayı en büyük hedefimiz olarak koyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Devir teslim töreninde Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Yusuf Demir’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip çiçek sunarken, eski ve yeni dekanlar da birbirlerine çiçek takdiminde bulundu.
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Ziraat Fakültesi dekanlık görevini vekâleten yürüten Prof. Dr. Yusuf Demir, görevini Prof. Dr.
Hüsnü Demirsoy’a devretti.

135

OMÜ’den

İşitilmeyen Çığlık: Hocalı
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’nde 1992
yılından yaşanan Hocalı Katliamı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen “26. Yılında Hocalı Katliamı” başlıklı programla anıldı. Program
öncesinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal
ve Azerbaycan Millî Marşı söylendi.

Türklerine karşı yapılan insanlık dışı Hocalı
Katliamı’nın acılarını kardeş Türk milleti olarak
yüreklerinde hissettiklerini, o soğuk gecede katledilen o masum çocuklar ve anneleri ile tüm
şehitleri asla unutmayacaklarını vurgularken
yapılan kıyımı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğunca kampüsteki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
(AKM) düzenlenen anma etkinliğine; Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den gelen Yeni Yurt Derneği Başkanı ve
Azerbaycan’ın Sesi Dergisi Bakü Temsilcisi Dilber Sultanova, Karabağ gazisi Agil Memmedov,
Hocalı Katliamı tanığı ve Hocalı Soykırımı Tanıtım Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayna Allahyarkızı, akademisyenler ve yerli ve uluslararası
öğrenciler katıldı.

“Maalesef Hocalı Katliamı’nı şimdiye dek
5-6 ülke tanıdı”

Anma programında uluslararası öğrenciler adına söz alan İlkin Hamitzade katliamda hayatını
kaybeden soydaşlarımızı “İşte bizler dile getirilmesi bile korkutucu ve ürpertici olan katliamda
yitirdiğimiz vatandaşlarımızı dün unutmadık,
bugün unutmuyoruz ve yarın da unutmayacağız.
Sen bizimsin, yaşa yaşa Azerbaycan.” sözleriyle
yâd etti.
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“Katliamı kardeş Türk milleti olarak
yüreğimizde hissediyoruz”
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Ardından konuşan Uluslararası Öğrenci Ofisi
Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça, tarih sayfalarına kara bir leke olarak geçen ve Azerbaycan

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de
Hocalı Katliamı’ndan 2 yıl sonra Yugoslavya’daki
Srebrenitsa Katliamı’nın yaşandığını hatırlatarak
bu coğrafyalarda yapılan katliamların hazırlanış
ve yapılış tarzlarının aynı olduğunu belirtirken
şu sözlere yer verdi: “Bizim bu katliamları gündeme getirmemiz, dünya kamuoyuna taşımamız
çok önemli. Maalesef Hocalı Katliamı’nı şimdiye
kadar 5-6 ülke tanıdı, hakeza Srebrenitza Katliamı da öyle. Bu katliamlar dünya gündemine
çok basit olaylar olarak geçti. Dolayısıyla her birimizin daha uyanık olması ve bu katliamları asla
unutmamamız gerekiyor. Tek millet ve iki devletin yaşadığı bu coğrafya ve bu toprakların etki
alanındaki diğer yerler şehitlerimizin kanlarıyla
ayakta kaldı. Kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi
sevgi ve saygı ile anıyorum, Allah rahmet eylesin
ve Allah onlarda olan vatan aşkı ve şevkini her
birimize nasip etsin.”
Açılış konuşmaları sonrası, program kapsamında Azerbaycanlı Öğrenciler Başkanı İlkin Hüseynli Azerbaycan ile Ermenisten arasında yaşanan çatışma ve savaşın nedenlerini ve tarihî arka
planını slaytlar eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

“Hafızamızı sürekli diri tutmalıyız”
Millet olarak unutkanlığın pençesinde olduğumuza dikkat çeken Karabağ gazisi Memmedov
da bu acıların tekrar yaşanmaması için geçmişimizi sürekli diri tutmamız gerektiğine işaret
ederek “Geçmişte bize karşı oynanan bu oyunları sürekli hafızamızda tutmalıyız ki gelecek
neslimiz bu soykırımları yaşamasın. Lütfen o
günleri unutmayalım. Türk dünyası olarak birbirimize sıkı sıkıya sarılmamız lazım.” dedi.
Programın bir diğer konuğu Hocalı Katliamı’nın
canlı tanıklarından Ayna Allahyarkız da o gün
yaşadıkları acı ve trajediye dair duygu ve izlenimlerini katılımcılara aktardı.

Ardından yaşadıklarını dile getiren Hocalı Katliamı tanıklarından Dilber Sultanova ise program
katılımcılarına teşekkürlerini iletip “İnşallah işgal altındaki topraklarımıza geri döneceğiz ve
sizlerle orada görüşeceğiz.” diye konuştu.
Programda katılımcılar, Azerbaycanlı öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve Hocalı hakkındaki belgeselle duygu dolu anlar yaşadılar.
Etkinlik sonunda ise Azerbaycan’dan gelen konuklar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’e beraberinde getirdikleri hediyeleri takdim ettiler.

Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu
tarafından düzenlenen “Industrial Engineering
Assemblage (IDEA) 2018” adlı etkinlik yapıldı.

kinliğinin bize çok şey katacağını düşünüyoruz
ve bu etkinliğimizi gelenekselleştirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin açılışına; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, IDEA’18 Koordinatörü Volkan Sütçü, akademisyenler ve çok
sayıda öğrenci katıldı.

2 gün boyunca süren etkinlikte; Dijital Pazarlama Okulu ve Moof Dijital Reklam Ajansı Kurucusu Yasin Kaplan, TAI Sürekli İyileştirme Müdürü
Zekeriya Çağlar, Silverline Bilgi Teknolojileri Direktörü R. Utku Aygül, Fibabanka Veri Yönetimi
Müdürü Yusuf Karancı, Renault Türkiye İnsan
Kaynakları Yöneticisi Gülin Mandıracı, Haribo
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Satış Müdürü Çağdaş
Kardeş, N11 Marka Pazarlama Müdürü Ömürden
Sezgin, Toyota Proje Planlama ve Proje Müdürü
İrfan Sarıcı ve Arçelik Yönetim Danışmanı Turgut
Karabulut sektördeki deneyimlerini öğrencilerle
paylaşırken katılımcı öğrencilere etkinlik sonunda sertifika verildi.

Dünyada ve hayatın her alanında vazgeçilmez
bir şekilde karşımıza çıkan teknolojinin yine hayatın her noktasında en doğru nasıl kullanılacağının ipuçlarını veren etkinlikte konuşan Prof. Dr.
Birol Elevli, IDEA’18 programının farkındalık yaratması ve bu konuda eğitim ve öğretim kalitesine katkı sağlamasının önemi üzerinde durdu.
Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu
Başkanı Rovshan Gasımzade ise “IDEA’18 et-
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IDEA’18 Etkinliği Sektör Liderlerini
OMÜ’de Buluşturdu
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Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gençlik Projesiyle Ödül Aldı
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Gazi Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Gençlik Farkında
Tema Fikri Proje Yarışması”nda ikincilik ödülünü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalından Arş.
Gör. Emel Güven kazandı.
HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu);
Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasını “Fıtratta Farklılık
Haklarda Eşitlik” temasıyla binlerce üyesinin
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdi.
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Ankara Arena Spor Salonu’ndaki toplantıya,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar
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Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra çok
sayıda milletvekili ve bürokrat ile sendikacılar
katıldı.
İkincilik ödülüne layık görülen ve kadına yönelik şiddetle mücadele temasıyla hazırlanan “Liseli Öğrenciler Flört Şiddetine Dur Diyor!” isimli
projenin amacı; liseli öğrencilerin flört şiddetine
yönelik farkındalıklarını artırarak flört şiddetinin
önüne geçmek.
Proje kapsamındaki flört şiddeti temalı seminerde; tiyatro, resim yarışması ve resim sergisi ile
lise öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve okul çalışanlarının flört şiddeti hakkında farkındalıkları
arttırılarak mücadeleyi kolaylaştırmak, şiddeti
erken dönemde fark edip engellemek hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığından OMÜ’ye
Teşekkür Belgesi

Sağlık Bakanlığı, kadavra ve donör teminindeki
başarılı performansından dolayı OMÜ Tıp Fakültesini teşekkür belgesiyle kutladı.
2016-2018 yıllarını kapsayan değerlendirmeler
sonucunda kadavra ve donör temininde Türkiye
derecesi bulunan Tıp Fakültesi ve Samsun Bölge
Koordinasyon Merkezi’ne teşekkür belgeleri Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran tarafından
takdim edildi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve
Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak’ın da yer aldığı takdim töreninde Prof. Dr. Kuran “Bu başarıda
emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılarının
daim olmasını diliyorum.” dedi.

Lise ve Üniversite El Ele
Gençlikten Geleceğe

“Lise ve Üniversite El Ele Gençlikten Geleceğe” konulu proje
kapsamında, Şehit Erdal Bolat
Çok Programlı Anadolu Lisesinin 10’ncu, 11’inci ve 12’inci sınıf
Muhasebe Bölümü öğrencileri,
Alaçam Meslek Yüksekokulunu
ziyaret etti. Yine protokol çerçevesinde öğrenciler, Alaçam Meslek Yüksekokul
Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek tarafından
verilen “Girişimcilik” dersini izleme fırsatı yakaladı.

Okul yönetimi, üniversite adaylarına okulun ders
programı ve içeriği hakkında bilgi verirken Alaçam
MYO’yu neden tercih etmeleri gerektiğini anlattı.
Sohbet ortamının olduğu ziyarette yetkililer öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak önerilerini dinledi.
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Alaçam Meslek Yüksekokulu ile
Alaçam Şehit Erdal Bolat Çok
Programlı Anadolu Lisesi arasında
imzalanan protokol çerçevesinde
kararlaştırılan ilk çalışmalar başladı.
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OMÜ Ailesi Nevruz Kutlamasında Coştu
Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde doğanın
uyanışı ile baharın gelişini müjdeleyen Nevruz
Bayramı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi tarafından büyük bir coşku ve neşeyle kutlandı.
OMÜ Yaşam Merkezi’nin önünde bulunan açık
hava sahnesinde düzenlenen Nevruz kutlamasına; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
“Nevruz baharın gelişini, kardeşliği, sevgiyi
ve birliği müjdeliyor”
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Nevruzun baharın gelişini, kardeşliği, sevgiyi,
birliği müjdelediğini kaydeden Rektör Bilgiç “Bu
değerler bizim için çok önemli. Şu an burada
toplanmış bir sürü genç öğrencimiz, çalışanımız,
hepiniz ayrı bir renk, değer ve güzelliksiniz. Birlikte olmak bu rengi güçlendiriyor, birlik ve be-
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raberliği arttırıyor. Bizim buna son derece ihtiyacımız var. Biz güçlü ve beraber oldukça ve çok
çalıştıkça sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletini
muhafaza eden ve bu milletin geleceğini garanti altına alanların değil; aynı zamanda mazlum
milletlerin de ümidi olmaya devam edeceğiz.
Bu sorumluluk bizim boynumuzun borcu ve üzerimizdeki sorumluluk çok ağır. Bunun altından
kalkabilmemiz de bunun farkında olmamızla ve
aramızdaki kardeşliği, sevgiyi, saygıyı karşılıklı güçlendirmemizle mümkün. Biz OMÜ olarak
buna vesile olan her türlü çabanın, çalışmanın
içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. Buna
katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyoruz.”
dedi.
Nevruz şiirleri beğeni topladı
Konuşmaların ardından OMÜ Türkçe ve Eğitim
Fakültesi öğrencileri büyük beğeni toplayan müzik ve şiir performanslarını sergilediler.

Aynı zamanda OMÜ Halk Oyunları Topluluğu horon teperek öğrencilerin de coşkulu katılımıyla
büyük bir halka oluşturdular ve uzun bir süre birlikte oynadılar. Uluslararası öğrenciler de zeybek oynayarak ortama farklı bir lezzet kattılar.
Nevruz ateşi unutulmadı
Nevruz kutlamalarının önemli ritüellerinden biri
olan nevruz ateşi de Rektör Bilgiç ve öğrenciler
tarafından yakıldı. Eski Türk kültüründe temizlenme ve arınma sembolü olarak görülen ve
insanları kötülüklerden ve hastalıklardan koruduğuna inanılan ateşin üzerinden atlayan Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, idari yöneticiler ve öğrenciler hem kendileri keyifli anlar yaşadılar hem de
izleyicilere keyifli ve mutlu anlar yaşattılar.

Uluslararası öğrenciler kültür öğelerini
sergiledi
Etkinlikte aynı zamanda Nevruz Bayramı’nın
önemli sembollerinden olan demir dövme, yumurta tokuşturma, halat germe ve çuval yarışmaları
da unutulmadı. Prof. Dr. Sait Bilgiç ve öğrenciler,
uluslararası öğrencilerin açmış oldukları stantlarda
sergiledikleri kendi ülke ve kültürleriyle ilgili materyalleri de yakından inceledi. Nevruz kutlamasında
halaylarla, horonlarla ve oyunlarla baharın gelişine
merhaba diyen katılımcılara uluslararası öğrenciler
tarafından hazırlanan Afgan pilavı ve OMÜ öğrencilerinin ürettiği 7 karışımlı dibek kahvesi de ikram
edildi.

Genel Sekreter Kabadayı Bölge Müdürü
Kılınçer’i Konuk Etti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü
Mehmet Sıddık Kılınçer ve beraberindeki şube
müdürleri, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes
Kabadayı’nın konuğu oldu. Ziyarete Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel de eşlik etti.
Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette, konuklar ve Dekan Güzel; Samsun Yaban
Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili Genel Sekreter Kabadayı ile istişarede bulunurken
merkeze dair fikir ve görüşlerini paylaştılar.

Ziyarette ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11.
Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, Genel
Sekreter Kabadayı’ya günün anısını yaşatacak
olan doğa manzaralı tablo hediye etti.
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Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti belirten
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ise
sundukları değerli görüş ve fikirleri için misafirlerine şükranlarını iletirken Samsun’un biyolojik
çeşitlilik açısından zengin bir kent olduğunu ve
bu zenginliğin korunup sürdürülebilir olması adına kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.
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Temiz Havuz Sertifikası Bu Yıl da
OMÜ’nün
Uzun yıllardır havuz sporlarına, üniversite öğrencileri ve personeliyle beraber Samsun halkına da hizmet veren OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Temiz Havuz
Sertifikası” almaya hak kazandı.

- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan aylık
denetimlerinde de (mikrobiyolojik, kimyasal, hijyen, klor, pH vb. ölçümler) aynı kalite ve hijyen
standartlarını sağladığı anlaşıldığından “Temiz
Havuz Sertifikası”nı bu yıl da aldı.

Samsun Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2016 yılında yapılan denetimlerde
OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu; havuz hijyeni ile su
kalitesi standartlarının sağlandığı tespit edilerek “Temiz Havuz Sertifikası” almaya hak kazanmıştı. OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu, 1 Şubat

İkinci kez aldığı belge ile bölgenin “Temiz Havuz
Sertifikalı” havuzu olmanın haklı gururunu yaşayan OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu, Üniversite ile
birlikte Samsun halkına sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

İletişim 29. Genç İletişimciler
Yarışması’ndan Ödülle Döndü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümünün ilk mezunlarından Işıl
Kaptan; 29. Genç İletişimciler Yarışması’nda
“Yazılı Basın /Mizanpaj” dalında “Genç İfade Gazetesi Ağaca Oyulan Hayaller” adlı haberin sayfa
tasarımıyla 3.’lük ödülüne layık görüldü.
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Aydın Doğan Vakfı tarafından Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; OMÜ İletişim Fakültesini temsilen Dekan
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya ve Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet Oktan ile Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar
Erdem katıldı.
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42 üniversitenin iletişim fakültelerinden “Yazılı,
Görsel, İşitsel, Reklam, Halkla İlişkiler ve İnternet Yayıncılığı” dallarında 1087 öğrencinin 917
çalışma ile katıldığı yarışmada; 25 üniversiteden
102 öğrenci 59 proje ile ödüle değer görüldü.

Dengeli Beslenme Okul Başarısını
Artırıyor
OMÜ Vakfı Koleji, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
iş birliği ile “Dengeli Beslenme ve Öğrenme” konulu bir panel gerçekleştirdi.
Panel kapsamında Sağlık Bilimleri
Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör.
Zeynep Uzdil, Arş. Gör. Aybüke Gizem
Kayacan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden Uzm.
Dr. Fatih Taşdemir, vakıf öğrencilerini
dengeli beslenme konusunda bilgilendirdi.
Panelde beslenme konusunda bilgiler verilirken öncelikli olarak kahvaltı
yapmanın ve protein ağırlıklı beslenmenin önemi vurgulandı. “Okul çağı, çocuklar için geleceğe dönük birçok alışkanlığın kazanıldığı altın
değerinde bir dönemdir” diyen Arş. Gör. Uzdil,
bu yaşlardaki çocuklara düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırarak kahvaltı öğününü
sevdirmenin sağlıklı gelecek için çok önemli bir
adım olduğunu söyledi.
Arş. Gör. Kayacan da “Kahvaltı günün en önemli
öğünü, çünkü kahvaltı yapan çocuklarla, kahval-

tı yapmayan çocuklar arasındaki başarı oranında yüzde 50 farklılık gözleniyor. Kahvaltı yapmayan çocuklarda anımsama ve öğrenme yeteneği
azalıyor, dikkat eksikliği başlıyor. Acıktıkları için
kan şekerleri düşüyor, abur cubura daha yatkın
oluyorlar ve aşırı kilo alımı başlıyor.” dedi.
Uzm. Dr. Fatih Taşdemir ise yeterli ve dengeli
beslenemeyen çocukların dikkatlerini toplamakta zorluk çektiklerine vurgu yaparak, öğrenme yeteneklerinin azalacağını ve derslere yeterli derecede odaklanamayacaklarını ifade etti.

IAESTE Ofisi Açıldı
başlayan OMÜ-IAESTE Ofisi uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek.
IAESTE ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda yer alan
ofisin web sitesinden ulaşabilirsiniz. http://uib.
omu.edu.tr/tr/kampus/iaeste

IAESTE kapsamında Üniversitemize gelecek ya
da Üniversitemizden gidecek öğrencilerin değişim işlemleri OMÜ-IAESTE Ofisi aracılığıyla yürütülecek. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Biriminin, OMÜ-Türkçe binasının 4. katında faaliyete

IAESTE (International Association For the Exchange of Students For Technical Experience),
Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi
Birliği; üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve
fen-edebiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin, yurt dışında staj yapmalarını organize etme
amacıyla 1948 yılında Londra’da kurulan; ülkelerin kurum ya da kuruluşlarına bağlı olmaksızın
çalışan, uluslararası platformda siyasi bir yönü
olmayan, bağımsız hareket eden, Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurumlarla danışmanlık ilişkisi içinde bulunan bir organizasyondur.
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IAESTE hakkında
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OMÜ Üroloji Yıldız Gibi Parlıyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim
Dalında yapılan ilk laparoskopik böbrek nakli ve
doğum kanalından gerçekleştirilen ilk böbrek
nakli literatüre geçti.
Böbrek hastalıklarının tedavisi konusunda yüz
akı merkezlerden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), özellikle böbrek naklinde birçok
ilke imza atmış durumda. Küçük kesilerden girilerek gerçekleştirilen ilk laparoskopik böbrek
nakli ve ardından vücutta herhangi bir kesi yapmadan doğum kanalından girilerek gerçekleştirilen ilk böbrek nakli bu merkezde yapıldı. OMÜ
Tıp Fakültesi Hastanesi, nakil sayısı olarak kamu
kurumları arasında ilk 3 içinde yer alıyor. Daha
da önemlisi nakillerin yüzde 68’inin kadavradan
yapılması sebebiyle OMÜ bu alanda da önemli
bir başarıya imza atıyor.
OMÜ Üroloji Kliniği’nde böbrek hastalıklarının
tedavisinde ve arka planında ise Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, Prof.
Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu ve Doç. Dr. Ender Özden yer alıyor.
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“Türkiye’de ilk başarılı laparoskopik böbrek
nakli OMÜ’de”
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Doç. Dr. Ender Özden operasyonun önemini ve
Üroloji Anabilim Dalının rolünü “OMÜ Üroloji’de
yapılan cerrahi girişimlerin en önemli özelliği,
vücutta büyük yaralarla derin hasarlar bırakma-

dan, tam tersine birkaç milimetrelik deliklerden
girerek nakil ve tedaviler yapmak. Türkiye’de ilk
başarılı laparoskopik böbrek nakli 2015 yılında
OMÜ Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Doğum kanalından Türkiye’deki ilk böbrek nakli ise 2017’de yine bu merkezde yapıldı.” sözleriyle anlattı.
Kapalı yöntemle böbrek naklini ilk kez gerçekleştiren ekibin içinde yer alan Doç. Dr. Ender
Özden, böbrek naklinde laparoskopi yönteminin
neden tercih edildiği konusunda ise şunları söyledi: “Laparoskopik böbrek naklini gerçekleştirebilmek hem bizim için hem de hastalarımız
adına çok önemli bir gelişme oldu. Özellikle açık
böbrek nakli sonrası obez hastalarımızda problem olan yara enfeksiyonlarını, bu sayede çok
daha az görüyoruz. Hastalarımız ameliyat sonrası çok daha az ağrı çekiyor. Hareketlenmeleri, normal yaşamlarına geri dönmeleri çok daha
hızlı oluyor. Her şeyden önemlisi laparoskopi vücutta daha az bir cerrahi travma oluşturduğu için
bağışıklık sistemlerinin daha az baskılanmasına
ve de böylelikle zaten kırılgan olan bu hasta grubunun bu zorlu dönemi daha kolay atlatmalarına
yardımcı oluyor.”
Hangi hastalar laparoskopik böbrek nakli
için adaydır?
Son dönem böbrek yetmezliği olup böbrek nakli
için onaylanmış hemen hemen her hastanın aynı

Diyabete bağlı gelişen son dönem böbrek
yetmezliği önemli bir sorun
Ülkemizde obezite ve buna bağlı olarak diyabet
ve böbrek kanserlerinin görülme sıklığında bir
artış yaşandığına dikkat çeken Özden sözlerini şöyle sürdürdü: “Böbrekte görülen kitlelerin
yüzde 80’i genellikle kötü huyludur. Eskiden gecikmiş olarak teşhis ettiğimiz bu kitleleri şimdi
erken aşamada yakalayıp sadece tümörlü kısmını alarak böbreği tamamen iyileştirme şansına sahip olduk.”
“Kamu hastanelerinde böbrek naklinde
OMÜ önemli yere sahip”
Türkiye’de şu anda yaklaşık 22 bin hastanın
böbrek nakli beklediğine işaret eden Prof. Dr.
Yarkın Kamil Yakupoğlu ise “Samsun Bölge
Koordinasyon Merkezi (BKM) (Samsun, Sinop,
Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize illerini
kapsıyor) geçen yıl itibariyle ülkemizde en fazla
kadavra donör bağışının gerçekleştiği bölgeydi.
Bir BKM içerisinde bağışlanan kadavra organlar,
sistem gereği öncelikle o bölgenin organ nakli
yapılan merkezlerinde bekleme listesinde olan
hastalarda kullanılmak üzere sunulur. Şu anda
böbrek nakillerinin büyük bir kısmı özel sektör
hastaneleri çatısı altında gerçekleştirilmektedir.
Kamuda bu hizmeti veren sayılı üniversite ve

devlet hastaneleri arasında ürettiği hizmet anlamında OMÜ öncü ve önemli bir yer tutmaktadır.”
diye konuştu.
“Farkındalık eğitimleri Karadeniz’i organ
bağışında öncü konumuna getirdi”
Prof. Dr. Yakupoğlu Karadeniz Bölgesi’nde hemen hemen hiç kadavra organ bağışı olmazken,
toplumun her kesimine yönelik farkındalık eğitimleri ile şu anda Karadeniz’in organ bağışında
öncü bir duruma geldiğini de sözlerine ekledi.
Böbrek taşı için büyük ameliyata gerek yok
Böbrek taşı ameliyatlarında gelinen aşamaya
dair bilgiler paylaşan Prof. Dr. Yakupoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti: “En sık görülen
ve en acı veren böbrek hastalıkları hangisidir?
diye sorulduğunda herkes böbrek taşı diyecektir. Ülkemiz böbrek taşı oluşumunda kırmızı hatta bulunuyor. Son derece ağrılı ve uzun dönemde
böbreği bozan bir durum olan taş oluşumunun
henüz önüne geçilemiyor. Böbrek taşının tedavisinde de minimal invaziv girişimsel yöntemler
kullanılıyor. Teknolojik gelişmelere paralel olarak böbrek taşında da büyük kesiler yaparak
ameliyatlar gerçekleştirme dönemi yavaş yavaş
sona eriyor. Artık böbrek taşlarını ya vücut dışından taş kırma tedavisi ile ya da kesisiz olarak
idrar kanalından çıkararak tedavi ediyoruz yahut
özel olarak geliştirilmiş ileri teknolojik aletlerle
ciltten direkt böbreğin içerisine girerek yüksek
başarı oranlarıyla tedavi edebiliyoruz.”
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zamanda laparoskopik böbrek nakli için de aday
olduğunu belirten Doç. Dr. Özden “Ancak özellikle kasık bölgesinde yaygın damar sertliği olan
hastalarda henüz önerilmemektedir.” dedi.
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PEPEE’nin Annesi OMÜ Vakfı Kolejini
Ziyaret Etti
Çocuklar tarafından çok sevilen Türk çizgi filmi
PEPEE’nin yapımcısı Ayşe Şule Bilgiç (Şuşu),
OMÜ Vakfı Kolejini ziyaret etti. Öğrenciler Ayşe
Şule Bilgiç’i, PEPEE maskeleri ve yoğun sevgi
gösterisi ile “Hoş geldiniz Ayşe Abla” diyerek çiçeklerle karşıladılar.
Çocukların yoğun sevgisi ve ilgisi karşısında
duygulanan Bilgiç, bestelemiş olduğu Pepee’nin
şarkılarını öğrencilerle birlikte söyledi.

Öğrencilerin büyük keyif aldığı etkinlikte çocukların meraklı sorularını da cevaplayan Ayşe Şule
Bilgiç, OMÜ Vakfı Kolejini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Bilgiç, gördüğü misafirperverlikten dolayı Vakıf
Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük’e, okul yönetimine
ve öğretmenlere teşekkürlerini ifade etti.

Sigortacılıkta Kariyer İmkânları
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Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Samsun Sigortacılar Acenteleri Derneği (SSAMSAD)
Başkanı Serdar Yıldız, Meslek Komitesi Başkanı
Hakan Yardım, Yangın Eksperi Emine Duran, Oto
Eksperi Sedat Urkaya, SSAMSAD Yönetim Kurulu
Üyesi İsmayil Uçar ve Mahmut Yurt katıldı.
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Söyleşinin açılışında konuşan Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz, 2010 yılında kurulan bölümün
289 mezun verdiğini, hâlen 291 öğrencinin de
öğretime devam ettiğini ifade ederek amaçlarını
şöyle açıkladı: “Temel hedefimiz Mesleki yeterliliğe sahip, araştıran, devamında sektörün insan
kaynakları ihtiyacına cevap verebilen bireyler yetiştirmektir.” Eryılmaz sektör – üniversite iş bir-

liğini önemsediklerini ve bu kapsamda alanın en
yetkin kişilerini okullarında ağırlamaktan büyük
mutluluk duyduklarını söyledi.
Söyleşide sektör ve meslekleriyle ilgili bilgi veren
ve kariyer olanakları hakkında MYO öğrencilerini
aydınlatan konuklar, öğrencilerden gelen soruları
da cevapladı.

TRT Spikeri Zafer Kiraz’dan İletişimin
Püf Noktaları

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM),
akademisyenler ve salonu dolduran çok sayıda
öğrenciyle bir araya gelen Zafer Kiraz “Mülakat
Teknikleri, Beden Dili Eğitimi” temalı interaktif
söyleşisinde genel olarak diksiyon eğitimi, algı
yönetimi, beden dili, etkili konuşma, renklerin
dili, empati kurma gibi konularda bilgiler verirken
iletişimde ve mülakatta dikkat edilmesi gereken
püf noktaları uygulamalı olarak katılımcılarla
paylaştı.
“Çok az sözcükle konuştuğumuz için
birbirimizi anlayamıyoruz”
Söyleşisinde 34 yıldır yayın dünyasının içinde
olduğuna işaret eden Spiker Kiraz, grup dersleri
yanı sıra bu tür etkinlikler vasıtasıyla birçok kişiye
ulaşıp tecrübelerini aktardığını söyledi. Ünlü
Spiker Kiraz, Türkçe’de 128 bin kayıt altında bulunan kelime olmasına ve 620 bin söz varlığına
rağmen toplumun, gündelik yaşamda 40 ile 70
kelime arasında değişen bir söz dağarcığıyla
iletişim kurmaya çalıştığını dolayısıyla da
insanların birbirini anlamakta güçlük çektiğini
dile getirerek “Türkçemizin zenginliğine karşın
toplum olarak 40-70 arasında değişen bir
sözcük dağarcığıyla konuşuyoruz.” dedi.

“Dilimiz kirleniyor”
Sunumunda Türkçeye zarar veren reklam
tabelalarından örnekler de vererek dil kirlenmesine dikkat çeken Zafer Kiraz “Çocuklarımız
yoğun sınav temposu içinde, hâl böyle iken
bir de Türkçe doğru düzgün öğretilmiyor.”
serzenişinde bulundu.
“Ses ve sözcükler tam olarak ne
olduğumuzu anlatıyor”
Söyleşisinde insanların iletişimdeki dikkat ve
algılarına da yer veren Zafer Kiraz “Bir insanın
algısı ne kadar zamanda tükenir?” şeklinde
katılımcılara sorular yöneltirken bu sürenin 3
dakika 20 saniye olduğunu, düz konuşan bir
kişinin kendisini dinletemeyeceğini dile getirdi.
Zafer Kiraz, karşımıza çıkan bir insanın ilk olarak
yüzde 60 dış görünüşüne, yüzde 30 ses tonuna,
yüzde 10 oranında ise kullandığı sözcüklere dikkat ettiğimizi ancak bu oranların daha sonraki
karşılaşmalarda değiştiğini belirterek “Üçüncü
karşılaşmada yüzde 25-30 dış görünüş, geri
kalanını ise ses tonu ve sözcükler oluşturuyor,
diğer deyişle sözcükler gitgide ağır basmaya başlıyor. Dış görünüş aldatıyor bizi, ses ve
sözcükler tam olarak ne olduğumuzu anlatıyor.”
sözlerine yer verdi.
Zafer Kiraz, söyleşisi ve vermiş olduğu bilgilerle
katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
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Öğrencileri farklı alanlarda, konularında uzman
isimlerle buluşturmaya devam eden Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Pegem Akademi’nin
organizasyonuyla ünlü TRT Spikeri Zafer Kiraz’ı
konuk etti.
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16 Uluslararası Öğrenci OMÜ ile Tanıştı
2017 - 2018 bahar yarıyılı Erasmus Programı ile
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine katılan 16
uluslararası öğrenciye oryantasyon programı
düzenlendi.
OMTEL Otel’de gerçekleşen oryantasyonu, OMÜ
Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası Öğrenci
Ofisi’nden Erasmus Gelen Öğrenci Sorumlusu
Betül Yıldırım verdi. Yıldırım; İspanya, Almanya,
Rusya, Yunanistan, Ukrayna ve Litvanya’dan gelen öğrencilere, Samsun’u ve OMÜ’yü tüm yönleriyle tanıttığı bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilere kampüs ve tüm fakülteler hakkında bilgi

veren Yıldırım onların kendine yönelttiği soruları
da tek tek yanıtladı.
Sunum sonrası OMTEL Otel’de hep birlikte yemek yiyip, sohbet eden uluslararası öğrenciler
ve Uluslararası Öğrenci Ofisi sorumluları daha
sonra kampüs turu yaparak fakülteleri yakından
görme şansı buldular.
Şehir gezisine de çıkarılan öğrenciler, Amisos
Tepesi ve Amazon Köyü’nü gezdiler. Hep birlikte
keyifli bir gün geçiren öğrenciler son olarak Kent
Müzesi’ni de gezerek şehrin geçmişine ve bugününe de tanıklık etmiş oldular.

Havza MYO’da Kariyer Planlama
Konferansı
Havza Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde düzenlenen “Kariyer Planlama” etkinliğinde; Teknoloji, Turizm ve Uluslararası Varlık Yönetimi alanlarında danışmanlık
hizmeti sunan Brand Management Turkey’in
(BMTurk) kurucu ortakları Firuz Özdağ ve Serdar
Güntekin öğrencilerle bir araya geldiler.
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“Öncelikle kendinizi doğru ifade edin”

148

Firuz Özdağ konuşmasında “Turizm sektörü
gibi insan ve hizmet odaklı sektörlerde kariyer
yapmak isteyen birinin, öncelikle kendini doğru
ifade edebilecek iletişim becerisinin olması gerekir. Ayrıca çalışma hayatında her türlü duruma
hazırlıklı olmalısınız ve bunlarla mücadele eder-

ken iyi bir eğitim ve sabırlı çalışmanın size desteği büyük olacaktır.” dedi.
“Çalışma hayatında geçen her an bir
birikimdir”
Serdar Güntekin ise “İyi bir kariyer elde etmenin
belli bir bilgi ve tecrübe ile ilişkisi vardır. Unutmayın ki çalışma hayatında geçen her an bir birikim oluşturur.” diye konuştu. İş tecrübeleri, iş
hayatında karşılaşılabilecek engel ve zorluklar
ile bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin
örneklerle anlatıldığı konferans, Hilas Hamamayağı Termal Otel yetkililerinin otel hakkında bilgi vermesi ve iş başvuruları için ön görüşmeler
yapmasıyla sona erdi.

100. Yıl için Dev Spor Organizasyonu
Hazırlığı

Rektörlük makamındaki ziyarette, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr.
Kemal Tamer, Federasyon Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil
ile Koç Holding temsilcileri Rektör Bilgiç ile buluştu. Ziyarete ayrıca Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı da eşlik etti.
Ziyarette, Başkan Prof. Dr. Kemal Tamer, Koç
Spor Fest Türkiye Üniversiteler Spor Oyunları
hakkında Rektör Bilgiç’i bilgilendirirken bu hususta şimdiye kadar gelinen aşamaya ilişkin detayları da paylaştı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil de Üniversite
ve Fakülte olarak 1919’un 100. yılında bu organizasyonun Samsun’da yapılmasını istediklerini ve bunun kente çok yakışacağını belirterek
“Türkiye’nin lokal olarak en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın kıvancını yaşamak istiyoruz ve bu yönde girişimlerimiz var.”
dedi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise ziyaretleri için
heyete şükranlarını sunarken organizasyonun
gerçekleşmesi adına OMÜ ve Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesinin katkısının neler olabileceğine dair konuklarıyla görüş ve fikir alışverişinde
bulundu.
Ziyaret sonunda Federasyon Başkanı Prof. Dr.
Kemal Tamer, Rektör Bilgiç’e Türkiye yazılı formayı hediye ederken Koç Holding yetkilileri ise
kapsamlı bir albüm takdim ettiler.
12 yıllık bir geçmişe sahip Koç Spor Fest Türkiye
Üniversiteler Spor Oyunları’nın 2019 programının, 150 üniversiteden yaklaşık 5000 sporcuyla
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a
ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı için
dev spor organizasyonu hazırlıkları yapılıyor.
Bu kapsamda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu temsilcileri Rektör Bilgiç’i ziyaret etti.
Görüşmede üniversiteli gençleri spor, müzik ve
eğlence ile buluşturan Koç Spor Fest Türkiye
Üniversiteler Spor Oyunları’nın 2019 yılı Mayıs
ayında Samsun’da gerçekleştirilmesi üzerinde
duruldu.
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Çiğdem Karaaslan OMÜ’lülerle
Kahvaltıda Buluştu
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili
Çiğdem Karaaslan ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
OMÜ Öğrenci Konseyinin düzenlediği kahvaltı
programında Üniversitenin yerli ve uluslararası
öğrencileriyle bir araya geldi.
Rektörlük Yemekhanesindeki kahvaltıya; Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Öğrenci
Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ve AK Parti Samsun il yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Öğrenci Konseyi Başkanı “Üniversiteler
ülkelerin dinamizmidir”
Açılışta konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul katılım sağlayan konuklara teşekkür
ederek sahip oldukları misyon ve değerleri “Üniversiteler şehirlerin kalbi, milletlerin geleceğe
atılan adımları ve ülkelerin dinamizmidir. Bizler
de gençlik olarak bu uğurda çalışmaya her zaman hazırız ve hazırlıklıyız.” sözleriyle ifade etti.
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Rektör Bilgiç “Yürekler ortak değerler için
atıyorsa diğer ayrılıkların önemi yok”
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de konuşmasında
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekâtı’na
vurgu yaparak şehitlerimizi rahmetle anıp operasyonda görev yapan askerlerimizi selamladı.
Bu buluşmanın çok önemli olduğuna işaret eden
Rektör Bilgiç “Vatan, millet, devlet, bayrak dediğimizde eğer yürekler birlikte atıyorsa diğer

ayrılıkların hiçbir önemi yok; diğer farklılıkları
kaşımanın hiçbir anlamı yok. Bu nedenle özellikle sizlerin yani gençlerin bunun farkında olması,
ülkemizin geleceği açısından çok önemli.” diye
konuştu.
“Bu başarılarımızı daha yukarı taşıyacağız”
Konuşmasına, OMÜ’nün gelişimini güçlü ve ciddi
bir şekilde sürdürdüğünün altını çizerek devam
eden Rektör Bilgiç devamında “Ülkeye, topluma
ve içinde bulunduğu şehre ve bölgeye yararlı
olabilmek için imkânlarımızı Üniversite olarak
en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye’deki üniversiteler içerisinde dünyada ilk
bine giren üniversitelerden biri olduk. Yine Üniversitemiz dünyanın yaklaşık 104 ülkesinden
kendine öğrenci çekiyor ve yabancı uyruklu bu
öğrencilerimizin sayısı 3800’ü geçmiş durumda. İşte OMÜ, bu çalışmalarının ve hizmetlerinin
karşılığında da Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin değerlendirmesi sonucunda ‘eğitim ihracatı’ kategorisinde Türkiye’deki
üniversiteler arasında 2.’lik ödülünü aldı. İnşallah bu başarılarımızı daha yukarılara taşıyacağız; hem bilgi üretiminde hem de eğitim ve insan
kaynakları konusunda.” sözlerine yer verdi.
“OMÜ Samsun’un en önemli değerlerinden
biri”
Üniversite Yönetimi ve Öğrenci Konseyine konukseverliklerinden dolayı teşekkür eden ve
kahvaltıya eşlik eden bütün öğrencilere şükranlarını sunan Samsun Milletvekili Çiğdem Karaas-

lan ise OMÜ’nün yaklaşık yarım asırlık
somutlaşmış tecrübesiyle kentin en
önemli değerlerinden biri olduğunu
vurgulayarak bilimsel altyapısı ve öğrenci-akademisyen kalitesiyle OMÜ’lü
olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
Milletvekili Karaaslan “Üniversite
bitirmek hayata farklı bir
pencereden bakabilmektir”

“Türkiye çok farklı alanlarda mücadele
veriyor”
OMÜ’nün âdeta bir mıknatıs gibi hem ülke çapında hem de uluslararası arenada bir çekim
merkezi hâline geldiğine işaret eden Karaaslan
kahvaltıdaki öğrenci profilinin de bunu kanıtladığını dile getirdi.
Türkiye’nin günümüzde verdiği mücadelenin;
bilimde, kültürde, sanatta ve dünya ile yarışılan bütün alanlarda yaşandığını işaret eden Karaaslan öğrencilere seslenerek “Neden bizler
dünyanın tarihini değiştirecek, insanlığa belki
bir noktada katkı sağlayacak yeni bir buluş, fikir
ve hedefin hayalinin parçası olmayalım. Neden
olmasın? Ecdadımız nice böyle insanlarla dolu...

Sizin üreteceğiniz projelere, sizin belirleyeceğiniz hedeflere, sizin hayallerinize ihtiyacımız var.
Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizleri seviyoruz
ve bizler için çok değerlisiniz.” değerlendirmesinde bulundu.
“Üniversitemizden çok güzel haberler
alıyoruz”
Üniversite-sektör-şehir iş birliği konusunda
Rektör Bilgiç’in samimi ve sıkı çalışmasını takdir ettiklerini vurgulayan Çiğdem Karaaslan,
Samsun’un bu anlamda bir laboratuvar olduğunu ifade ederken “Üniversitemiz bütün bölümleri açısından bu iş birliği ve paydaşlığı mümkün
kılıyor. Bu hususta her türlü desteği vermeye
hazırız, şehir ve Üniversite iş birliğinin daha da
güçleneceği bir dönem hayal ediyoruz. Üniversitemizden çok güzel haberler alıyoruz. Eğitim ihracatında ODTÜ’den sonra ikinci olmamız bizleri
gururlandırdı. İnşallah birinci olacağız.” dedi.
Şehit ailesinin acısını paylaştılar
Protokol daha sonra öğrencilerle birlikte aynı
otobüsle hareket ederek Afrin’de şehit düşen
Samsunlu Uzman Çavuş Burak Akalın’ın kent
merkezindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak onların acısını paylaştı.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

Kendisinin de Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde doktora yaptığını ve bu
anlamda öğrencilerle ortak noktaları olduğunu
kaydeden Karaaslan “Akademik hayatın ne kadar önemli olduğunu bilen ve hâlâ bunu sürdürmek için gerçekten çaba gösteren biriyim. Neden? Çünkü bu dünyanın bize vermiş olduğu en
önemli şey; farklı bakış açısı ya da farklı bakış
açılarını kazanma kabiliyeti. O yüzden üniversite
bitirmek sadece bir meslek edinmek anlamına
gelmemeli. Bu aynı zamanda hayata farklı bir
pencereden bakabilmek demek.” sözlerine yer
verdi.
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Resmî Yazışmalarda Yazım Kuralları
Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Biriminin, üniversite personeline
yönelik düzenlediği “Resmî Yazışmalarda Yazım Kuralları ve Elektronik Belge
Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulama Örnekleri” konulu hizmet içi eğitim programı, UZEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Personelin yoğun katılım gösterdiği eğitim programına; Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Personel Daire
Başkanlığı Şube Müdürü Cengiz Çelik’in
yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Yavuz Bayram ile Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü personelleri Hüseyin Erişgin ve Gökhan
Göçmez eğitmen olarak katıldı.
“Hizmet içi eğitimler kendimizi geliştirmek
adına bir ihtiyaç”
Eğitim programına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz konuşmasında şun-

ları söyledi: “Bu ilgi, personelimizin eksikliklerini gidermek ve kendini yenilemek konusunda ne
kadar istekli olduğunu gösteriyor. Hizmet içi eğitimler aslında hayat boyu ihtiyacımız olan şeyler.
EBYS eğitimi de bu anlamda önemli. Ben de her
ne kadar bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla
uğraşan bir istatistik profesörü olsam da zaman
zaman bu sistemle ilgili bir sıkıntı yaşadığımda
konunun uzmanı personelden destek alıyorum.
O zaman da onlar bana hocalık yapıyor. Kısacası
bunun yaşı, akademik unvanı yok. Nerede noksanımız varsa onu tamamlayacağız.”

PUAMER, Personel Daire Başkanlığıyla
Hizmet İçi Eğitim Düzenledi
üyesi Doç. Dr. Murat Kurt, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Aysun Çetin ve İletişim Fakültesinden
Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz ise programa
eğitmen olarak iştirak etti.
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Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Biriminin Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
(PUAMER) ile ortaklaşa düzenlediği “Meslek Ahlakı ve Etik Kuralları, İş Yaşamında Motivasyon,
Kurum İçi Etkili Etkileşim ve Liderlik, Etkili Sunuş
Teknikleri” konulu hizmet içi eğitim programı,
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
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Üniversitenin çeşitli birimlerinden çok sayıda
personelin yer aldığı eğitim programına; Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da katıldı.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve PUAMER Müdürü
Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Bozkurt Koç, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim

Hizmet içi eğitim programının açılış konuşmasını yapan Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cengiz Çelik “Eğitim
faaliyetlerimizin en önemli amaçlarından
biri çalışanlarımıza kurum aidiyeti kazandırmak, çalışma hayatlarındaki mesleki
bilgi ve birikimlerini geliştirerek güncellemek ve
yeni bir heyecanla mensubu olmaktan gurur duyduğumuz OMÜ ailesine daha kaliteli hizmetlerde
bulunabilmektir.” dedi.
Moderatörlüğünü PUAMER Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt
Koç’un yaptığı eğitim programında; Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Kurt
“Meslek Ahlakı ve Etik Kuralları”na dair, İktisadi
ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Aysun Çetin “İş Yaşamında Motivasyon” hakkında, İletişim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Recep
Yılmaz ise “Liderlik, Etkili Sunuş Teknikleri” konusunda birer sunum gerçekleştirdi.

OMÜSEM, İlk Bilirkişilik Temel
Eğitimini Tamamladı
Hasan Tahsin Keçeligil ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Karacan Çetin ve Dr. Öğretim Üyesi
Hande Ünsal verdi.

Bilirkişi Yönetmeliği hakkında çıkarılan yeni
kanun kapsamında, adli ve idari yargı alanında
yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine uygun
personele “Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları
zorunluluğu getirilmesinin ardından Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesini eğitim vermesi için yetkilendirdi.
OMÜSEM’in organize ettiği “Bilirkişilik Temel
Eğitimi”ni ise Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Eğitim sürecinde; teorik eğitim
kapsamında yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik
mevzuat hükümleri, bilirkişinin
taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti
ve bilirkişi incelemesinin usul ve
esasları, teknik konu - hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniği
katılımcılarla paylaşıldı.
Uygulama eğitimi kapsamında ise UYAP Bilirkişi
Bilgi Sistemi’nin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri
kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetleri anlatıldı.

Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Şafak Külünk’ün
yürütücüsü olduğu seminer,
sabah ve öğleden sonra olmak
üzere iki oturumda verildi. Diş
Hekimi Ahmet Eyyublu’nun
davetli konuşmacı olarak yer
aldığı seminere; diş hekimleri,
diş hekimi yardımcı personelleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda
gerçekleşen seminerde Diş Hekimi Ahmet Eyyublu; sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tanımı,
önemi, klinikte kullanılan yöntemleri ve hataları
ile ilgili bilgilendirici bir sunum yaptı. Son yıllar-

da Karadeniz Bölgesi’nde ve Türkiye’de sağlık
kaynaklı çapraz enfeksiyon bulaşma oranının oldukça arttığını ifade eden Eyyublu “Özellikle diş
hekimlerini etkileyen bu durum ile gerekli mücadele verilmesine rağmen, doğru dezenfektan
seçiminin bilinmemesi, kullanıcıların eksik veya
yanlış bilgisi, test belgelerinin ve etiketlerinin ne
anlama geldiğinin öğrenilmemesi bu mücadeleye sekte vurmaktadır.” dedi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Diş Hekimliği Fakültesinin iş birliğinde “Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü”
konulu bir seminer gerçekleştirildi.
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Mühendislik Fakültesinde TS EN ISO
9001 – 2015 Belgelendirme Sevinci
Mühendislik Fakültesi, Üniversitenin kalite serüveninde sergilemiş olduğu performanstan ötürü
Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) Kalite
Yönetim Sistemi ISO 9001 Belgesini alarak kalite yolculuğunda önemli bir aşamayı geride bıraktı.

kurma çalışmalarının da başarıya ulaşacağına
olan inancımız tamdır. Bundan sonraki aşamada
tüm çalışanlarımızın katılımıyla sistemi yaşatmaya ve geliştirmeye dönük çabalarımızla kalite yolculuğumuz durmadan devam edecektir.”
dedi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Fakültenin mihenk taşlarından biri
olan ISO 9001 – 2015 Kalite Yönetim Sistemi
Belgelendirme Töreni’ne; Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ve Fakülte yönetimi, TSE Karadeniz Koordinatörü Adnan
Bahadır, TSE Samsun Belgelendirme Müdürü
Erol Kaygı, bazı fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri, araştırma
görevlileri ve Fakülte personeli katıldı.

TSE Başkanı Korkmaz “Standartlar
gelişmeye ve sürekli iyileştirmeye aç olan
değerlerdir”
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“Çalışmalarımız Fakültemizde ilk
meyvelerini verdi”

154

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli söz konusu kalite yolculuğunda yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaşırken konuşmasının
devamında “1 yıldan fazla süredir devam eden
kalite yönetim sistemi kurma çalışmalarımız Fakültemizde ilk meyvelerini vermiştir. Üniversitemiz genelinde başlatılan kalite yönetim sistemi

Ardından söz alan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz üniversitelerin kalite yönetim sistemine
önem vermelerini ve OMÜ’nün de tüm üniversiteyi kapsayacak şekilde bu yolculuğa çıkmasını
son derece önemsediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “TSE olarak akademisyenlerimizin
kalite yönetim sistemlerini içselleştirerek bu
sistemleri nasıl daha iyiye ve ileriye götürebileceğimize dair sorulara cevap aramaları, yanı sıra
da bu soruları ve cevapları bizlerle paylaşarak
uluslararası standardizasyon süreçlerine transfer etmeleri son derece önem arz etmektedir.”
“Üniversiteler standardizasyon ile ilgili
eğitimsel konu başlıkları açmalı”
Üniversitelerin “kalite standartları”, “standardizasyon süreçleri”, “uygunluk değerlendirme”
(sertifikasyon) alanları ile ilgili eğitimsel konu

başlıkları açmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Korkmaz, sözlerinin sonunda OMÜ’nün
gerçekleştirmek istediği farklı standardizasyon
süreçlerinde, Üniversite ile bir takım gibi hareket edeceklerine dair taahhütte bulunurken bu
bağlamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Rektör Bilgiç “En iyi üniversitelerden biri
olmak temel hedefimiz”
Prof. Dr. Sait Bilgiç ise kalite yönetimi sürecini,
göreve geldikleri andan itibaren ciddiyetle ve
ısrarlı bir şekilde sürdüklerine dikkat çekerek
“Başta akademisyenlerimiz ve çalışanlarımızın
standardizasyonun öneminin farkında olmaları
işimizi kolaylaştıracaktır. Nihayetinde de OMÜ
olarak en iyi üniversitelerden biri olmayı hedefledik. Hatta bazı birimlerimizi birinci olmaları
yönünde teşvik ettik. Tabii bu hedefleri ortaya
koyunca bunun gereklerini de en iyi şekilde yapmak zorundayız. Dahası kalite yönetim sürecini
sürdürebilir hâle getirmemiz lazım. Bu çerçevede Üniversitemizin en yoğun çalışan birimlerimizden biri Kalite Komisyonumuz. Buradaki arkadaşlarımız; tek karşılığı, sonuçları gördükleri
anda hissedecekleri mutluluk olan bir çalışma
temposu içindeler.” sözlerine yer verdi.

“Bu belgeyle daha da ümitlendik”
TSE ile iş birliğini çok önemsediklerini ve bu sürece inanarak başladıklarını vurgulayan Rektör
Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Bu sürecin
sürekliliğinin farkında olup inanarak yolumuza
devam edeceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinden
öğrencilerimiz var; onlar da bu sürecin avantajlarını görecekler. Uluslararası öğrencilerimiz,
iyi bir donanımla ülkelerine döndüklerinde ise
OMÜ’nün gönüllü elçileri olacaktır diye düşünüyoruz. Almış olduğumuz bu belgeyle de ümitlerimiz daha da arttı. Kesinlikle değişimi ve iyileşmeyi sağlayacağız. Her birimiz de bu anlamda
gereken fedakârlığı gösteriyor.”
Konuşmaların ardından tören, TSE Başkanı
Korkmaz’ın Rektör Bilgiç ve Dekan Elevli’ye belge ve bayrak takdimiyle devam etti.
Sonrasında Rektör Bilgiç; konuklar TSE Başkanı
Korkmaz, TSE Karadeniz Koordinatörü Bahadır
ve TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Kaygı’ya
adlarına dikilen fidanların sertifikalarını teslim
etti.

n11.com Marka Pazarlama Müdürü
Samsun Teknopark’ta
raberinde getirdiği e-ticaret uygulamasının temel işleyişlerini
katılımcılarla paylaşan n11.com’un
Marka Pazarlama Müdürü Ömürden Sezgin, kurum olarak girişimciliğe önem verdiklerini dile getirdi.
“Dijital pazarlama
dünyanın artık vazgeçilmez
mecralarından biri”

Samsun Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik Teknopark Genel Müdürü
Buğra Çolak’ın konuşmasıyla başladı. Ardından
mikrofonu devralan Ömürden Sezgin eğlenceli
ve bilgi dolu bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumunda, gelişen teknoloji ile birlikte yaşanan dijital devrim ve dönüşüm ile bunun be-

Konuşmasında dijital satış firmalarının doğru
stratejilerle kısa sürede büyük kitlelere ulaştığına işaret eden Sezgin, eskiden tanınırlığı ve bilinirliği az olan dijital pazarlamanın yaşadığımız
çağda milyonlarca kişiye ulaştığını ifade etti.
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n11.com’un Marka Pazarlama Müdürü Ömürden
Sezgin Samsun Teknopark’ta Dijital Pazarlama
ve n11.com’un 11.11 kampanyasını anlattı.

Dijital pazarlamanın günümüzde
dünyanın vazgeçilmez mecralarından biri olduğuna vurgu yapan Ömürden Sezgin,
her gün kendini dönüştüren teknolojinin satın
alma alışkanlıklarını değiştirdiğini, kurum ve şirketlerin bu değişime ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
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OMÜ’de Umutlar Gerçeğe Dönüştü
Alt işveren (taşeron) işçilerinin kadroya alınmalarının önünü açan Kanun Hükmünde
Kararname’nin (KHK) yayınlanması sonrası Üniversitede hummalı bir şekilde devam eden işlemler tamamlandı.
Sınava giren toplam 1803 alt işveren işçisi, açıklanan sonuçlar neticesinde kadro almaya hak
kazanırken söz konusu statüyle çalışan işçilerin
kadroya alınma süreci mutlu sonla bitti.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterliğinin Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla işçilere duyuruldu. Bu kapsamda Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve beraberindeki Genel Sekreterlik yönetim kadrosu
kadro sevinci yaşayan işçilerin heyecanına ortak
oldu.
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“Şimdi geleceğe daha güvenli bakarak hep
birlikte omuz omuza çalışacağız”
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Sözlerine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in mesajını
işçilere ileterek başlayan Genel Sekreter Doç.
Dr. Menderes Kabadayı şunları söyledi: “Ülkemizde çeşitli kurumlarda görev yapan yüz binlerce insanımızın hayalinin ilk adımı 24 Aralık
2017’de yayınlanan KHK ile atıldı. Bu güzel süreç, Allah’ın izniyle nihayet kazasız belasız ve
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Sizler zaten
OMÜ ailesinin fedakârca çalışan birer mensuplarıydınız. Şimdi de arada herhangi bir şirket veya
yönetici olmaksızın daha bir gönül rahatlığıyla
ve geleceğe daha güvenli bakarak hep birlikte

kol kola, omu omuza, el ele çalışacağız. Bu anlamda Üniversitemize sağladığınız katkıların ve
ortaya koyduğunuz emeklerin aynı ritimle, aynı
performansla, aynı şevk ve alın teriyle devam
edeceğine canı gönülden inanıyorum. Devlet
büyüklerimizden, bu sürecin sağlıklı bir şekilde
ilerlemesi için alın terini akıtan, mesaisine me-

sai katan tüm çalışma arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum.
Gönülleriniz her daim bugünkü gibi
ferah olsun, emekleriniz her zaman
karşılık bulsun inşallah.”
Alt işveren işçilerinin kadroya alınmasının çok önemli bir adım olduğunu ve bu süreci sağlıklı bir
biçimde tamamlamak için bütün
çalışanlarla yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Genel Sekreter
Kabadayı, bu süreci Türkiye’de en
sağlıklı yürüten kurumlardan birisi
olduklarını belirtti.
Kabadayı işçilere ikramiye müjdesi de verdi
Kabadayı konuşmasında işçilerin, ilgili kanun uyarınca Eylül ve Aralık aylarında yarım maaş ikramiye alacağı müjdesini de verirken salonu dolduran çalışanların mutluluğu katlanarak arttı. Doç.
Dr. Kabadayı bunun yanı sıra maaş promosyonuyla ilgili banka ihalesini de başlattıklarını sözlerine
ekleyerek bu sürecin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekâtı!na Tam Destek

Türkiye, terörist grupların ve destekçilerinin
hem sınırlarımızın güvenliğini ve vatanımızı tehdit etmesini hem de bölge halkına zulüm uygulamasını asla kabul etmez.
Harekât süresince milletimizin huzuru, güvenliği, geleceği ve Devletimizin bekası için canlarını

hiçe sayarak şehadete koşan askerlerimizi Türk
milleti bağrına basmaktadır. Bu vesile ile hakları asla ödenemeyecek olan gazi askerlerimize
şifa, şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet ve
şehitlerimizin aileleri ile milletimize baş sağlığı
dileriz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu olarak
Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan
meşru savunma hakkının, millî iradenin, insani
ve vicdani sorumluluğun vücut bulmuş hâli olan
“Zeytin Dalı Harekâtı”nı ve bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonları sonuna kadar destekliyoruz.
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Ülkemizin Suriye sınır bölgesinde PKK/KCK/
PYD-YPG/DAEŞ’ten oluşan terör öbeklerini konuşlandırmak suretiyle ülkemizi terörize etmeye çalışanlara ve toprak bütünlüğümüze yönelik
mütecaviz faaliyetlere girişenlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018 tarihinde “Zeytin
Dalı Harekâtı”nı başlatmıştır.
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İletişimciler Ulusal Medyaya
Çıkarma Yaptı
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, üniversite-sektör iş birliği kapsamında
İstanbul’da faaliyet gösteren büyük medya kuruluşlarını ziyaret etti.
Öğr. Gör. Mürsel Kan tarafından yürütülen “Basının Güncel Sorunları” dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette; İstanbul’da bulunan medya
kuruluşlarından Doğuş Yayın Grubu, Gazeteciler
Cemiyeti, Doğan Medya Grubu gezildi. Öğrenciler medya sektöründe çalışan birçok tecrübeli
isimle tanışma ve sohbet etme imkânı buldu.
Türkiye’nin ilklerini bünyesinde barındıran Doğuş Yayın Grubundan ziyaretlerine başlayan öğrenciler ilk özel televizyon kanalı Star TV, ilk haber kanalı NTV, ilk video müzik kanalı Kral TV ve
Kral FM stüdyoları ile haber merkezlerini gezdi.
“Hayran olduğunuz kişilerle aynı yerde
çalışabilirsiniz”
Doğuş Medya Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen NTV Haber
Sunucusu Burcu Kaya “Şu an daha önce televizyondan izlediğim ve hayran olduğum habercilerle aynı yerde çalışıyorum. Hiçbir şekilde hayal
değil bu söylediklerim. Sadece istemek ve hakikaten çalışmak çok önemli. Bir gün umarım yollarımız kesişir. Ben de Samsunluyum ve sizleri
görmek beni çok mutlu etti.” şeklinde konuştu.
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Ercan Taner: “Spor gazeteciliğinin sorunu
tekelleşme”
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Bir televizyon fenomeni olan ve unutulmaz
spor insanları arasında sayılan Ercan Taner
de Samsun’dan gelen genç konuklarına sürp-

riz yaparak toplantıya katıldı. Spor yayıncılığı
konusunda bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle
paylaşan Taner “Spor yayıncılığı Türkiye’de tekel oluşturdu. Tekelciliğin beraberinde spor gazeteciliğini benimseyen arkadaşlarımız için iş
bulmak zorlaşacaktır. Maalesef yaşanan mali

sorunlar spor gazetecilerini olumsuz etkiledi. Bu
bir geçiş dönemi. Mutlaka geçecek; fakat ne kadar süreceği bilinmiyor.” dedi.

sürpriz yaparak yakında DMAX kanalında yayınlanacak “Fear The Walking Dead” dizisinin küçük bir sahnesi için seslendirme yaptırdı.

Nazlı Çelik’ten Samsun müjdesi

Gönül Dostu Şener ve Kezban ile aynı
stüdyoda

Star’da canlı yayına katıldılar, seslendirme
yaptılar
Star TV stüdyosunu gezen öğrenciler Hürriyet
gazetesi köşe yazarı Cengiz Semercioğlu ve
Seren Serengil’in sunuculuğunu yaptığı “Duymayan Kalmasın” adlı programı canlı yayında
ziyaret etti. Programın canlı yayınına konuk olan
öğrenciler daha sonra NTV haber stüdyoları ve
seslendirme stüdyolarını gezdi. Seslendirme
sanatçısı ve yönetmeni Aziz Acar, gençlere bir

Daha sonra Kral FM stüdyosunda Gönül Dostu
Şener ve Kezban Yaşamul’dan radyo yayıncılığı
hakkında bilgiler alan iletişim öğrencileri, merak
ettikleri soruların cevaplarını bizzat radyo programcılarından yerinde öğrenme fırsatı da buldu.
Kral’ı Gezegen Mehmet anlattı
Kral Grubu Genel Koordinatörü ve aynı zamanda
“Mehmet’in Gezegeni” adlı radyo programının
sunucusu Mehmet Akbay, medya sektöründe
içinde birçok ilkleri barındıran Kral TV, Kral FM
ve Kral Mobil uygulamasının işleyişi hakkında
görseller ve videolar eşliğinde öğrencilere bilgiler verdi. Akbay, ayrıca kendi yazdığı “Gemileri
Yaktım” adlı kitabını hediye etme nezaketinde
de bulundu. Kral FM’de kurulduğu günden bu
tarafa çalışan Gezegen Mehmet’in paylaştığı
tecrübeleri gençler ilgiyle dinledi.
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Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ise Ercan Taner ile birlikte genç iletişimcilere
“hoş geldiniz” diyerek onlarla fotoğraf çektirdi.
Nazlı Çelik, Nisan ayında OMÜ’yü ziyaret edeceği müjdesini de ilk kez İletişim Fakültesi öğrencileriyle paylaştı. Ziyarette tanışılan bir başka
isim de NTV Hava Durumu’nun sunucusu Gökhan Abur oldu.
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İkinci durak Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti oldu
Doğuş Yayın Grubunun ardından ziyaret
edilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın
Müzesi’nde, gezi ekibini Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş karşıladı. Ziyarette Basının güncel sorunları ve
Cemiyet hakkında bilgiler alınırken Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerinden günümüze
kadar basılan gazetelerin arşivleri, eski baskı
makineleri ve aynı zamanda mesleğe iz bırakmış gazetecilerin portreleri ve özel eşyalarının bulunduğu Basın Müzesi de gezildi.
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Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
değişen gazetecilik mesleği üzerine gazeteci
adaylarına önerilerde bulunurken “Gazetecilik
mesleği işini severek, özveriyle yapan gerçek
ve nesnel gazeteciler sayesinde ayakta duruyor.
İster yerel ister ulusal basın olsun; etik ilkelere
uygun, insan odaklı ve nesnel haber yapılmalı,
halktan haber saklanmamalıdır. Gazeteci gördüğünü halka anlatmak zorundadır. Basın ve
düşünceyi ifade özgürlüğü, halkın haber alma ve
gerçekleri öğrenme hakkı adına bu meslekleri
icra ediyoruz.” sözlerine yer verdi.
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Cemiyetin tarihçesi ve kuruluş amacını anlatan
Sibel Güneş ise “1946 yılında kurulan Cemiyetin
kurucuları Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler gibi değerli
isimlerdir. Sedat Simavi, Cemiyetin ilk genel kurulunda başkan olarak seçilmiştir. Cemiyet yola
çıkarken tüm siyasi görüşlerle mesafeli olmayı
hedeflemiştir. Türkiye’de TGC’nin özelliği, hiçbir
görüş farklılığı karşısında ayrım yapmaması ve
bütün renkleri içinde barındırmasıdır. Buradaki
anahtar nokta ise size kim, hangi bilgiyi verirse

versin gazetecilik, tüm çıkar örgütleri içerisinde siyasal ve ekonomik iktidarların yaptıkları işi
halkın çıkarına yapıp yapmadıklarını şeffaf biçimde halkın adına denetlemektir. Bundan vazgeçmezseniz gazetecilik mesleğini dürüstçe yapabileceksiniz. TGC bu idealleri gerçekleştirmiş
bir basın meslek örgütüdür.” şeklinde konuştu.
İletişimcilerin gezisi Beyaz Show’da son
buldu
Gezinin son durağı olan Doğan Medya Center’da
Beyaz Show’a katılan öğrenciler eğlenceli anlar
yaşadı. Canlı yayın ortamını tecrübe eden İletişim Fakültesi öğrencileri gün boyunca gezdikleri
kurumlara Üniversite adına fidan sertifikası takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekimiyle gezi programı sona erdi.
“Türk medyasının ilklerini ziyaret ettik”
Öğrenciler için oldukça faydalı geçen gezinin mimarı olan Öğr. Gör. Mürsel Kan “Basının Güncel
Sorunları dersi kapsamında gerçekleştirdiğimiz
ulusal medya turu, Gazetecilik 4. sınıf öğrencileri için bir bakıma zamanda yolculuk oldu. Günü-

“Basının güncel sorunlarını yerinde
konuştuk”
Gezinin organizasyonunu üstlenen İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi 4. sınıf Gazetecilik Bölümü öğrencisi Onur Şen, gezinin amacının basının güncel sorunlarını yerinde görmek ve medya

çalışanlarıyla yüz yüze konuşmak olduğunu
belirterek bu amacın beklentilerinin üzerinde
karşılandığını dile getirdi. Dersin yürütücüsü
Öğr. Gör. Mürsel Kan’ın daha önce birçok ulusal
kanalda yöneticilik yapmış olması sayesinde kapıların kendilerine sonuna kadar açıldığını ifade
eden Şen “Her ne kadar Öğrenci Temsilciliğimiz
gezimizin resmî boyutuyla ilgilenmiş olsa da tüm
bağlantıları gerçekleştiren ve özverisiyle yoğun
çaba harcayan Mürsel Kan Hocamıza, kendi adıma ve öğrenci arkadaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum.” diye konuştu.
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birlik seyahatte Türkiye’nin ilk özel televizyonu
Star TV, ilk haber kanalı NTV ve ilk video müzik
kanalı Kral TV’yi ziyaret edip yöneticileri ve ekran yüzleri ile tanışma şansı bulduk. Türk basın
tarihinin sergilendiği Basın Müzesi’ni gezerek
derslerde öğrenilen konuları pekiştirdik, basın
şehitlerini andık. Öğrencilerimizin ziyaretinden
mutluluk duyan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı ve Genel Sekreteri ile çalışanlar Basın
Müzesi’nde bizleri karşıladı, kendileri Cemiyetin
tarihçesini, basınımızın geçmişten bugüne karşılaştığı sorunları anlatıp güncel konularla ilgili
öğrencilerin sorularını içtenlikle ve açık yüreklilikle yanıtladılar. Başta Başkan Turgay Olcayto
ve Genel Sekreter Sibel Güneş’e ve müzeyi bizler için öğle tatilinde açık tutan Nedim Kavuk’a
bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu geziyi
bizlere anlamlı kılan tüm medya çalışanlarına,
misafirperverlikleriyle bizleri onurlandıran Doğuş Yayın Grubuna ve Kurumsal İletişim Müdürü
Goncadehen Tokay, Demet Özbay ve Meryem
Aygün’e teşekkürlerimizi yolluyorum. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinin adını
Türkiye’ye duyurmamıza aracılık eden, “Duymayan Kalmasın” programında tüm öğrencilerimizi
canlı yayına davet eden Hürriyet gazetesi köşe
yazarı Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil
ile “Beyaz Show”da bizleri ağırlayan Beyazıt
Öztürk’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlere
bu şansı tanıyan başta OMÜ Rektörlüğü, Dekanlığımız ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Onur Bekiroğlu’na gönülden teşekkür ediyorum.
Son teşekkürüm ise seyahat boyunca her gidilen noktada övgüler alan ve bizleri gururlandıran
öğrencilerimize olacak.” ifadelerini kullandı.
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Tıp Öğrencisi Dekanlık Koltuğunda
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OMÜ Tıp Fakültesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Tıp
Fakültesi 4. sınıf öğrencisi stajyer doktor Samet Şahin, sembolik olarak Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’in makam koltuğuna
oturdu.
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Tıp Bayramı hakkında konuşan stajyer doktor
Samet Şahin “Hangi koşullar altında olursak
olalım, Türk hekimleri olarak her türlü savaşta,
afette hiç düşünmeden elimizden geldiğince görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışacağız.
Çünkü bizler bunun unutulmaz örneğini 103 yıl
önce Çanakkale Conk Bayırı’nda, Anafartalar’da
şehit olan tıbbiyeli atalarımızdan gördük. Tüm
bu tarihî öneminin yanında 14 Mart bizlerin bir
yandan ülkenin sağlık sorunlarına, sorunların
çözümlerine ve kendi özlük haklarımıza dikkat
çekmemize imkân sağlayan çok önemli bir gündür. Ne yazık ki bugün ülkemizin birçok yerinde
hakarete uğrayan, darp edilen, hatta öldürülen
onlarca meslektaşımız var. Alınan yanlış kararlar, politik sebeplerle halkın hekimlere karşı
kışkırtılması ve alınamayan gerekli güvenlik önlemleri bu olayların artışına zemin hazırlamıştır.

Bunun yanında birinci görevi tıp öğrencisi yetiştirmek olan üniversite hastanelerinin sağlık
politikaları neticesinde hizmet öncelikli değerlendirilmesi, öğretim üyelerinin ve hekimlerin
performans sistemiyle ezilmesi, tıp öğrencilerinin hastanenin personel eksiğini kapatmak için
kullanılması tıp eğitiminin kalitesizleşmesine
sebep olmakta ve Türk sağlık hizmetinin geleceğini tehdit etmektedir. Sözlerimi tıp camiasındaki herkesin üzerine düşen görevi yapacağı
umuduyla ve modern Türkiye’nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ vasiyetine layık hekimler
olarak görevimizi yerine getirerek milletimize
hizmet edeceğimizi söyleyerek bitiriyorum. Tüm
meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14
Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe; Dekan
Yardımcıları Levent Güngör, Tıp Fakültesi Merkez Müdürü ve Erişkin Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Recep Sancak ve Organ ve Doku Nakli
Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak da katıldı.

TRT Geleceğin İletişimcilerini
Bilgilendirdi
sesi öğretmen ve öğrencilerinin yanı
sıra İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Niyazi Usta, dekan yardımcıları ve öğretim elemanları da hazır bulundu.
“4 ana kategori 10 başlık”

İletişim Fakültesi ‘’TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması” tanıtım toplantısına ev sahipliği
yaptı. Türkiye’nin çeşitli iletişim fakültelerinde
de gerçekleştirilen toplantıya TRT’de prodüktör
olarak görev yapan Hasan Taş ile TRT Eğitim Dairesi Başkanlığında çalışan Erkan Kaldır konuşmacı olarak katıldı.
İletişim Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Samsun Piri Reis İletişim Li-

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgiler
paylaşan Erkan Kaldır “4.’sünü düzenlediğimiz yarışmada 4 ana kategori ve
10 alt başlık vardır. Ana kategorilerimiz radyo yayıncılığı, televizyon, ses –
görüntülü habercilik ve internet yayıncılığı olarak sıralanmaktadır. Yarışma
kapsamında istediğiniz alana başvuru
yapabilirsiniz. Birden fazla kategoriye
en fazla 3 kişilik gruplar hâlinde katılabilirsiniz.
Ödül töreninde bulunacak öğrencilerin katılım
masrafları TRT tarafından karşılanmaktadır.”
dedi.
Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan TRT
prodüktörü Hasan Taş, şeffaf bir biçimde oluşturulan jürinin yüzde 30’unun TRT içerisinden
yüzde 70’inin ise sektör temsilcilerinden oluştuğunu söyledi.

Matematikçiler Pi Gününü Unutmadı
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin düzenlediği “Geleneksel 14 Mart Dünya Pi Günü”, Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu’nda bir dizi etkinlikle kutlandı.

Ceyhan ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri, üniver-

Etkinliğe; Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda
Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Vedat

Pi sayısının sembolü, Pi sayısının ortaya çıkışı, ta-

Etkinlikte; Pi sayının geçmişi, Pi müziği, Pi sözlüğü,
rihsel süreci ve önemi anlatıldı.
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siteli gençler ve akademik personel katıldı.

163

OMÜ’den

Kalite Çalışmaları ve Stratejisi Anlatıldı
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Üniversitenin 2017 yılında başlattığı kalite yönetim
sistemi çalışmaları hakkında bilgi vermek ve
strateji belirlemek amacıyla bir toplantı düzenledi. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans
Salonu’ndaki toplantıya, Üniversitenin akademik
ve idari yöneticileriyle birim personeli katıldı.
“Kalite çalışmalarında gönüllülük esas”
Amaçlarının; kalite çalışmalarına yön verecek,
bu sürecin ilerlemesini sağlayacak insanları bir
araya getirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr.
Vedat Ceyhan “Birkaç yıl sonra kalite süreciyle
ilgili bir ilerleme sağlayacaksak bunun başrol
oyuncusu sizler olacaksınız. Eğer bir kişi bile
kalite sürecinin gerekliliğine inanmıyorsa, bunu
lüzumsuz buluyorsa hiçbir katkıda bulunamaz.
Kalite, gerçekten inanmayı gerektiren bir iş ve
süreç.” dedi.
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“Kalite yıllar sürecek uzun bir süreç”
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Kalite sürecinin hemen sonuç alınamayacak,
uzun yıllar sürebilecek bir süreç olduğunun altını çizen Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Kalite yönetim
sistemi, belki 3 ya da 4 yıl çalışıp meyvelerini 10
yıl sonra toplayacağımız uzun bir süreç. Bugün
de hep beraber bu uzun süreçle ilgili bir strateji
belirleyelim ve kalite çalışmaları ile ilgili kafanızdaki soru işaretlerini giderelim istedik. Ayrıca bizim sizlerden beklentimiz ne? Neler yapacağız?
Nasıl çalışacağız? Bu soruları netleştireceğiz.”
diye konuştu.

“Kalite çalışmalarının en büyük bileşeni
veridir”
Kalite sürecinin başlamasıyla birlikte kurulan
Kalite Koordinatörlüğünün hemen ardından,
kalite çalışmalarının üstesinden gelmesi için
eyleme dönük nitelikte bir Kalite Komisyonu
oluşturduklarını kaydeden Vedat Ceyhan “Bu
Komisyon, koordinatörlüğün aktif olan yüzü. Kalite komisyonunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu üniversitede kaliteye dair her ne varsa
Kalite Koordinatörlüğünde toplansın istiyoruz.
Kalite ile ilgili çalışmaların en büyük bileşeni
veri. Her ne yapıyorsak belgelendirmeli, birtakım delillere dayandırmalıyız. Çok yeni başlasak
da eninde sonunda kurmak istediğimiz yapı, bu
üniversitede kaliteye dair bir rakam ya da veri
istendiğinde yahut sorulduğunda Kalite Koordinatörlüğünün hepsine cevap verebilecek fonksiyonu yüklenmiş olmalıdır.” sözlerine yer verdi.
“Kalite çalışmaları kalite elçileriyle
yürütülüyor”
Kalite çalışmalarında, Üniversite genelinde nasıl bir yapılandırma tasarladıkları hakkında bilgi
veren Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan şunları söyledi : “Her fakültemiz, yüksekokulumuz,
meslek yüksekokulumuz, daire başkanlıklarımız
ile araştırma ve uygulama merkezlerimizde birer kalite birimi kurulsun istedik. Hariç tutulan
bazı araştırma ve uygulama merkezleri dışında
her yerde de bu birimler kuruldu. Fakülte, yük-

sekokul, meslek yüksekokulu ve idari birimlerimizdeki bilgiler, belgeler, veriler kalite birimleri
aracılığıyla Kalite Koordinatörlüğüne ulaşacak.
Her kalite biriminin de 3 elçisi var. Bunlardan biri
ilgili birimin dekan yardımcısı, müdür yardımcısı şeklinde. Buna biz “Yönetici Kalite Elçisi” adı
verdik. Yine aynı birimlerde idari birimin yöneticisi olan fakülte sekreteri, yüksekokul, meslek
yüksekokul sekreterlerini de “İdari Kalite Elçisi”
olarak isimlendirdik. Üçüncü kalite elçisi de kalite sürecine inanan gönüllü elçi.”
“Kalite çalışmaları birimlerden merkeze
doğru yapılıyor”
Kalite sürecinin; hissedilmesi gereken, her birimin kendi bünyesini yukarı taşımasını gerektiren
samimi bir faaliyet olduğunun altını çizen Ceyhan “Bunu fark ettiğimiz için kalite çalışmalarını, Üniversitenin en küçük yapısı olan bölümlere
kadar çektik. Çünkü kalite ve hizmet standartlarımız her birim ve bölümde olmalı. Kısacası,
çalışmalar olması gerektiği yerden; birimlerden
yukarıya yani merkeze doğru başlamalı. Bu stratejiyle de birimlere 2019 ve 2023 yıllarına yönelik hedeflerini sorduk.” ifadelerini kullandı.

“Bir yıl sonra her bölüm başkanı hedeflerini
Üniversite Senatosunda anlatacak”
Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki yönetim politikalarına da değinen Vedat Ceyhan
“Bu yıldan sonra her fakülte, bölüm başkanlarını
fakülte kuruluna çağırıp hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını soracak. Bölüm başkanları da ulaşıp
ulaşmadığını ya da ulaşmasının önündeki engelleri anlatacak. Bölüm başkanları ayrıca Üniversite Senatosunda çalışmalarını ve hedeflerini
paylaşacak ve bunlar da Senatoda değerlendirilecek. Böylece şeffaflık ve hesap verebilirlik,
karşılığını bulmuş olacak.” şeklinde konuştu.
Kalite biriminin, akademik birimler bünyesinde
daha önce olsa da fonksiyonunun yeterli olmadığına dikkat çeken Ceyhan “Biz istiyoruz ki bu
birimler, sadece veri toplamaktan ibaret olmasın. Her kalite birimi bir vizyon çizip misyonunu
belirleyerek gerekeni yapsın.” dedi.
Kalite birimi, kalite elçileri, kalite çalışmasının yapısı ve hedefleri hakkında ayrıntılı bir sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat
Ceyhan’ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından toplantı sona erdi.

SSMMMO’dan Muhasebe Haftası
Ziyareti
Samsun Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (SSMMMO) Başkanı
Hayrul Kayar ve beraberindeki heyet,
1 - 8 Mart tarihleri arasında kutlanan
“Muhasebeciler Haftası” vesilesiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat
Ceyhan’ı ziyaret etti.

Ziyarette SSMMMO Başkanı Hayrul
Kayar, oda çatısı altında bulunan mesleklerin toplumun bütün kesimlerine
tanıtılması, Türkiye ekonomisi ve iş
hayatına sağladığı değer ve katkılara
dair duyarlılık ve farkındalığın arttırılması amacıyla 1 Mart - 8 Mart tarihleri
arasındaki haftanın Muhasebe Haftası
olarak kutlanmakta olduğuna işaret
ederek çalışan, üreten, dinamik bir Türkiye için
faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.
Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan ise öncelikle
Başkan Kayar nezdinde bütün meslek erbabının
Muhasebe Haftası’nı tebrik ederek aynı meslek

sahiplerinin ortak bir çatı altında bir arada olmasının hem bölgemiz hem de ülkemizin gelişimine
hizmet edeceğini dile getirdi.
Ziyaret, güncel konulara ilişkin sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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“Çalışan, üreten ve dinamik bir
Türkiye için faaliyet gösteriyoruz”
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14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutladık
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 14 Mart Tıp
Bayramı, yapılan törenlerle kutlandı.
14 Mart Tıp Bayramı’nın 119. yılı kapsamında
düzenlenen kutlama programı, ilk olarak OMÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı ve öğretim üyelerinin,
kent merkezindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
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Daha sonra OMÜ Tıp Fakültesi Pembe Salon’da
Dekanlık ve Samsun Tabip Odası iş birliği ile
düzenlenen törene; Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran,
Samsun Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz,
Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, OMÜ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir,
Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Samsun İl Sağlık Müdür Vekili Yusuf Güney,
Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan,
kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, öğretim
üyeleri ile öğrenciler katıldı.
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Tören öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu
ve İstiklal Marşı söylendi.
“Türk yurdunun bölünmez bütünlüğü,
sağlık ve sıhhati için her zaman göreve
hazırız”

Törenin ilk konuşmasını Tıp Fakültesi öğrencileri
adına öğrenci temsilcisi İntern Doktor Naci Kılıçaslan yaptı. Kılıçaslan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı
kutlayıp günün anlam ve önemini “Bugün sizlerle bir tıbbiyeli olarak bu salonda bulunmak,
bugünü bayram bilebilmek benim için büyük bir
gurur. Zira 99 yıl önce Tıbbiyeli Hikmet Baran’ın
Millî Mücadele’ye bizleri de dâhil ettiği günü
bayram bilebilmek sadece Türk doktorlarına nasip olmuştur. Böylesi bir günde bayram etmek;
biz Türk tıbbiyelilerine, kutsal mesleğimizin en
büyük değeri olan hayat kurtarmanın yanında
vatan kurtarmayı da görev bildirmektedir. Birtakım sesler şöyle dursun, 14 Mart’ı bayram bilen
biz Türk hekimleri, gök mavinin al bayraklarla
süslendiği Türk yurdunun bölünmez bütünlüğü,
sağlık ve sıhhati için her zaman göreve hazırız.
Bu kutsal bilince erişme yolunda 6 yıldır üzerimize titreyen tüm öğretim üyesi hocalarıma saygılarımı sunuyorum.” sözleriyle aktardı.
“Ettiğimiz yemin vicdanımıza bastığımız
kutsal bir mühürdür”
Ardından söz alan Türk Tabip Odası Başkanı Dr.
Murat Erkan hekimliğin önemine ve hayatiyetine
vurgu yaparak “Biz hekimiz, insana ve yaşama,
kim olursa olsun, nerede olursa olsun, dil, din,
renk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmadan
eşit hizmet ederiz. Ettiğimiz yemin; yaşamımız

Oda Başkanı Dr. Murat Erkan sağlık alanında
şiddetin can almaya ve can yakmaya devam ettiğine vurgu yaparak birçok sağlık çalışanının bu
şiddete maruz kaldığını sözlerine ekledi.
“Öğrenen merkezli bir eğitim anlayışını
benimsiyoruz”
Konuşmasında Osmanlı Devleti, Türkiye ve
dünyadaki tıp eğitimi tarihçesi ve bu alanın gelişmesine öncülük etmiş hekim ve kurumlara
dair bilgiler paylaşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ayhan Dağdemir de tıp eğitiminin ülkemizin
dünyada iyi olduğu alanlardan biri olduğunu
belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Nobel
ödülü alan Mithat Sancar İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi mezunudur. Fakültemiz öğrenen
merkezli bir eğitim anlayışını benimsemekle birlikte eğitim programımız 2012 yılında Ulusal Tıp
Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite
edilmiştir ve bu akreditasyon 2024 yılına kadar
devam edecektir. 14 Mart’ta hekimlerimiz ülkemizin sağlık sorunlarına dikkat çekmekte ve
bunların çözümüne yönelik öneriler getirmekte; diğer yandan da özlük haklarını aramaktadır.
Türk tıbbı bugün 141 bin hekimiyle sağlık alanında birçok başarıya imza atmış; bebek ölüm
oranlarını gelişmiş Batı ülkeleri düzeyine indirmiş; Türkiye’nin, ortalama hayat süresinin giderek arttığı bir ülke hâline gelmesine büyük katkı
sağlamıştır.”
“Sağlık turizmi ve tıbbi inovasyonu
programlarımıza entegre ettik”
Dekan Prof. Dr. Dağdemir, sağlık alanında yaşanan başlıca sorunları; hekimlerin özlük haklarındaki kayıplar, ücretlerin giderek düşmesi, şiddetin anormal boyutlara ulaşması, sağlık hizmet
sunumunun kalitesinin yeterince yükseltilememiş olması olarak sıralarken tıp eğitiminde ise
öğrenci kontenjanlarının yüksek oluşunun eğitimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Dekan Dağdemir ülkemizin sağlık turizmi için
çeşitli atılımlar yaptığına işaret ederek “Biz de
tıp eğitiminde sağlık turizmi, tıbbi inovasyon gibi
çalışma alanlarını programlarımıza entegre ettik
ve güncelliği yakalamak adına bu tür değişiklik-

leri yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Rektör Vekili Prof. Dr Mehmet Kuran ise konuşmasının başında Üniversitenin ikili iş birliklerinin geliştirilmesi kapsamında yurt dışında bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in 14 Mart Tıp
Bayramı’na ilişkin kutlama mesajını iletti. Rektör Vekili Kuran sağlık çalışanlarının son derece kutsal ve kıymetli bir mesleği icra ettiklerini
vurgu yaparak bu alandaki sorunların çözümünde, sağlık çalışanlarının olaylara müdahale etmesinde yetkinlik ve becerilerinin artırılmasının
önemine değindi.
“Eğitimde olduğu gibi sağlık ihracatında da
OMÜ ciddi gelire sahip”
Bazı ülkelerde tıp fakültelerine ulaşamayan
hastaların, ülkemizde çok kolayca bu fakültelere ulaştığının altını çizen Rektör Vekili Kuran
“Türkiye’de sunulan sağlık hizmeti aslında bu
anlamda son derece iyi durumda. Örneğin Üniversitemizden örnek verecek olursak; OMÜ olarak eğitim alanındaki hizmet ihracatında 1 milyon doların üzerinde bir gelirimiz var. Pek söz
etmediğimiz sağlık ihracatımızda da yine 1 milyon dolara yakın bir gelire sahibiz ki bu da kayda
değer bir hizmet olarak göze çarpıyor. Özel bazı
hastanelerde 50 ila 100 bin TL’ye tek seanslık
tedavinin uygulandığı bir işlem, SGK’lı hastalara
hastanemizde ücretsiz uygulanıyor. İşte bu örnekler Türkiye’de kamu eliyle yürütülen sağlık
hizmetlerinin nerelere ulaştığını da göstermektedir.” şeklinde konuştu.
“Sağlık alanındaki yatırımlar teknoloji ve
ürüne dönüştürülmeli”
Prof. Dr. Kuran Türkiye’de sağlıkta yaşanan sorunların zaman içinde çözüleceğine inandıklarını kaydederek sözlerine şunları ekledi: “Türkiye,
sağlık sektöründe çok ciddi harcamalar yapıyor.
Ama bunun karşılığını özellikle AR-GE ve inovasyonda alamıyor. Bu problemi de sadece tıpta
uzmanlık değil, tıpta doktora yapan akademisyenlerimizin sayılarını arttırarak çözeceğimiz
kanaatindeyim. Sağlık alanındaki yatırımların
bir şekilde ürüne, teknolojiye dönüştürülmesi
ülkemiz için son derece önemli. Eğer 2023’te
dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek
istiyorsak sadece savunma sanayi ve diğer alanlarda değil, sağlık alanında da bunun yollarını,
yöntemlerini bulmamız gerekiyor.”
Kuran konuşmasının sonunda ülkeye ve uluslararası topluma fedakârca sağlık hizmeti sunan
tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Tören sonunda meslekte 30, 40 ve 50. yılını dolduran hekimler, protokol tarafından kendilerine
takdim edilen plaketlerle onurlandırıldı.
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boyunca ilk günkü tazeliğini koruyan, vicdanımıza bastığımız kutsal bir mühürdür.” dedi. Konuşmasında Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine
emanet ediniz” sözünü hatırlatan Başkan Erkan
devamında “Atatürk bu sözü sarf ederken Tük
hekimlerine olan inancının yanında, bizler arasında olması gereken dayanışma ve güvene de
vurgu yapmıştır. Çağdaş, laik, demokratik hukuk
devleti ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kendi
hekimine ve kendi halkına güvenle böyle tecelli
etmiştir.” ifadelerini kullandı.
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OMÜ Örnek Projenin Mekânı Oldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun Cumhuriyet
Başsavcılığı arasında; kamuya yararlı bir işte
çalıştırma cezasının yerine getirilmesinde, yükümlülerin “yüz tanıma sistemi” kullanılarak
denetim ve gözetimlerinin sağlanması amacıyla
iş birliği protokolü imzalandı.
İmzalanan iş birliği protokolü süresi kapsamında; Üniversite yerleşkesinde ilk etapta 200 yükümlünün farklı işlerde çalıştırılması planlanıyor. Ayrıca Türkiye’de ilk kez uygulanacak “Yüz
tanıma sistemi” ile yükümlü kişilerin etkin, hızlı
ve güvenilir şekilde kontrollerinin sağlanması,
kamu kurumu ve çalışan personel açısından da
faydanın arttırılması ve diğer suç faaliyetlerinin
önüne geçilmesi hedefleniyor.
Rektörlük Senato Salonu’nda imzalanan protokol törenine; Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Cumhuriyet
Başsavcısı Ahmet Yavuz, OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Mehmet Kuran ve
Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Genel Sekreteri Doç.
Dr. Menderes Kabadayı, Üniversite yetkilileri
ve Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet
gösteren Koruma Kurulu üyeleri katıldı.
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“200 yükümlünün çalışmaları sağlanacak”
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3 kurum olarak böylesine değer üreten bir projede yer almaktan ötürü duydukları memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Kamu
Yararına Ücretsiz Çalışmada Elektronik Takip
Sistemi Uygulama Projesi’nde Üniversitemizde
200 yükümlünün çalışmaları sağlanacak. Böy-

lece söz konusu kurumların katkıları ile bir iş
gücü yarara dönüştürülecek. Protokole göre iş
görecek yükümlüler de zamanlarını bu önemli
kurumda çalışıp katkı sağlayarak geçirmiş olacak. Bu nedenle kamu yararını gözeten bir proje
olduğunu düşünüyoruz. İnşallah güzelliklere ve
hayırlara vesile olur. Bu iş birliğinden dolayı Sayın Başsavcımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”
diye konuştu.
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da imzalanan protokolün hukuki detaylarına dair bilgi verirken ilgili kanunda kısa süreli hapis cezalarının
tedbirlere çevrildiğini ve bu tedbirlerden birinin
de kamu yararına çalıştırma olduğunu belirterek
“Bunlar bir yıl ve daha kısa süreli hapis cezaları
karşılığında uygulanan tedbirler. Bizler diğer denetimli serbestlik kapsamında çalışma yükümlülüğü altında olan yükümlüler olmasına rağmen
bu yükümlülerin büyük çoğunluğunu bu uygulamaya dâhil etmedik. Daha yüksek ceza miktarıyla şartlı salınanlar bu kapsamda değil. Sadece
bir yıl ve kısa süreli hapis cezalarının yani basit
suçların muhatabı olan yükümlüler bu kapsamda çalıştırılacak. Bunlar da hepimizin başına gelebilecek, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz
ve çok sıradan diyebileceğimiz suçlar.” dedi.
Sistem Türkiye’de ilk kez OMÜ’de
uygulanıyor
Başsavcı Yavuz devamında şöyle konuştu:
“OMÜ, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu
kuruluşlarımızın desteğiyle ilk kez “yüz tanıma
sistemi”ni Üniversitemizde faaliyete geçirdik.

denetim şeklinde gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla bu sistem; hem yükümlülerin rencide
olmadan kendilerini daha rahat hissetmelerini
sağlayacak hem de sahadaki yetkililerimizin iş
yükünü azaltmış olacak. İlk planda 200 kişilik
bir istihdamı hedefliyoruz. Bunlarla ilgili Üniversitede 2 kontrol merkezi oluşturuldu.”
“Dayanışma içerisinde topluma faydalı bir
iş yapıyoruz”

Yani bu proje Türkiye’de ilk defa burada uygulanmış olacak. Belki Bakanlığımız bu sistemi diğer bütün denetimli serbestlik müdürlüklerinde
bir örnek proje olarak yaygınlaştırmayı gündemine alacaktır. Bizler de buna öncülük ettiğimiz
için sevinçliyiz. Böylelikle 5-10 personelle yapacağımız işi tek bir personelle ve rutin aralıklarla

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz ise Türkiye’nin demokratik ve sosyal
bir hukuk devleti olarak bu tür insani dokunuş ve
uygulamalarla kendisine yakışanı yerine getirdiğini vurgulayarak “Zaten ceza ve tevkifevlerimizin temel amacı insanımızı kazanmaktır; kişinin
söz konusu suçu bir daha işlememesi için rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Bunun en tipik örneklerinden bir tanesi denetimli
serbestliktir. Hakikaten bizim gibi demokratik ve
sosyal bir hukuk devletine yakışan bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Bizim bu konuda bir katkımız varsa -ki ulaşımına katkıda bulunuyoruz
bu insanlarımızın- bizler için gurur vesilesi olur,
bizleri sevindirir. Sayın Başsavcımı ve Rektörümü tebrik ediyorum. Böylesine dayanışma içerisinde, birbirimize destek olarak topluma faydalı
bir iş yapıyoruz, bir hayır işi yapıyoruz. Allah hepimizi muvaffak etsin.” ifadelerini kullandı.

OMÜ’de Öğreniyorum-Öğretiyorum
Festivali

Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte; Orta
Doğu ve Afrika Enfeksiyonları, Kök Hücre ve Gen
Tedavisi, İş ve Meslek Hastalıkları, Birey Toplum
ve Hekim, Hekim Rolleri, Gıda ve Sağlık, Tıbbi

Türkçe, İşitme Engellilerle İletişim ve Türk İşaret Dili, Spor Hekimliği seçmeli programlarında
öğrenim gören 343 öğrenci; ürettikleri 32 poster, 15 video çalışması ile festivalde yer aldı.
Etkinliğe; OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sağlık personeli katıldı.
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Tıp Fakültesinde, 2. ve 3. dönem öğrencilerinin
katılımıyla “Öğreniyorum Öğretiyorum” konulu
bir festival gerçekleştirildi.
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OMÜ’de Kıvanç Günü
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde doçentlik ve
doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk defa atanan
toplam 22 öğretim üyesi, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç ile bir araya geldi.
Atanan öğretim üyelerinin kutlayan Rektör Bilgiç
yaptığı konuşmada “Öncelikle bu buluşma vesilesiyle atanan akademisyenlerimizi hem simaen
hem de görev yaptıkları anabilim dalları açısından daha yakından tanımış olacağız. Hepimizin
buradaki varlık amacı; Üniversitemizin gelişmesi
ve ilerlemesi adına kendi uzmanlığımızı ve birikimimizi kullanıp faydalı olmak ve nihayetinde de
ülkemize, insanlığa hizmet etmeyi misyon edinmek. Dolayısıyla birbirimizi tanıyor olmak, belki
ilerideki çalışmalarımızda karşılıklı temas kurDoçentlik kadrosuna atanan öğretim üyeleri
§ Doç. Dr. Mustafa Ali Akın (Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
§ Doç. Dr. Ferit Bulut (Eğitim Fakültesi, Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı)
§ Doç. Dr. Damla Bulut (Eğitim Fakültesi, Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı)
§ Doç. Dr. Ali Yılmaz (Eğitim Fakültesi, Eğitim
Programı ve Öğretim Anabilim Dalı)
§ Doç. Dr. Mustafa Aktaş (Mühendislik Fakültesi,
Elektrik Makinaları Anabilim Dalı)
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OMÜ’de Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına
atanan isimler
§ Dr. Öğretim ÜyesiDeniz Ekmekçioğlu (Güzel
Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü)
§ Dr. Öğretim ÜyesiÖzlem Ayvaz Tunç (Güzel
Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı)
§ Dr. Öğretim ÜyesiHasan Akay (Bafra Meslek
Yüksekokulu, Organik Tarım Programı)
§ Dr. Öğretim ÜyesiYaşar Akaslan (İlahiyat
Fakültesi, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Anabilim Dalı
§ Dr. Öğretim ÜyesiFaruk Sancar (İlahiyat Fakültesi,
Kelam Anabilim Dalı)
§ Dr. Öğretim ÜyesiYener Aksoy (Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü)
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mak için vesile de olacaktır. Göreve başladığımız
günden beri bu buluşmaların verimli olduğunu
gördüğümden dolayı da bu anlayış ve yaklaşımı
devam ettiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her bir
öğretim üyemizi tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
Buluşmada Rektör Bilgiç’e, doktor öğretim üyesi
kadrosuna atanan Fen Edebiyat Fakültesinden
Atiye Gülfer Gündoğdu kampüsün çok renkliliği
ve çeşitliliğini simgeleyen “güz yaprakları” tasarımını, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Mahir
Yerlikaya ise Üniversitenin çok renkli kültürünü
ve birlik-beraberliği temsil eden akrilik tabloyu
takdim etti.
§

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

Dr. Öğretim ÜyesiMelahat Cihan (Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay
Mühendisliği Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiGökhan Arslan (Tıp Fakültesi,
Fizyoloji Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiOğuzhan Özşay (Tıp Fakültesi,
Genel Cerrahi Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiDemet Gür Vural (Tıp Fakültesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiMahir Yerlikaya (Eğitim
Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiAlper Bodur (Mimarlık Fakültesi,
İç Mimarlık Bölümü)
Dr. Öğretim ÜyesiAslı Çalış Boyacı (Mühendislik
Fakültesi, Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiErgin Bayram (Fen Edebiyat
Fakültesi, Geometri Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiMeriç Kırmızı (Fen Edebiyat
Fakültesi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim
Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiKasım Oyarçin (Fen Edebiyat
Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim ÜyesiAtiye Gülfer Gündoğdu (Fen
Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim
Dalı)

Rektörlükten

Kamu Başdenetçisi Malkoç ve Vali
Kaymak’tan Nezaket Ziyareti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinde düzenlenen “Ombudsmanlık
Konferansı” için Samsun’a davet edilen Kamu
Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman)
Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Samsun
Valisi Osman Kaymak’la birlikte Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette;
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Ali
Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hasan Tahsin Keçeligil ve OMÜ Öğrenci Konseyi
Başkanı Muhsin Oğul da hazır bulundu.
Ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,
Kamu Denetçiliği Kurumuna ait akademik yayınları Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e hediye etti.
Kıymetli hediyeleri için Başdenetçi Malkoç’a
teşekkür eden Rektör Sait Bilgiç, tüm konuklarına ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.

SASAD Yönetim Kurulu Başkanı’ndan
Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsunlu Sanatçılar
Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Umutlu ve dernek üyelerini konuk etti.
Makam odasında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Ömer Umutlu, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e
derneklerinin yapısı ve yaptığı faaliyetler hakkında bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade
eden Rektör Bilgiç ise derneğin faaliyetlerinden
dolayı dernek üyelerini kutlayarak kendilerine
teşekkür etti.
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Ziyaretin sonunda dernek üyelerinden Kaan
Uğur Yücekent, bestekârı olduğu Samsun’un
resmî marşı olan “19 Mayıs Marşı”nı Rektör
Bilgiç’e hediye etti.
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Rektörlükten

7 Aralık Üniversitesi Rektöründen
Nezaket Ziyareti
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Mustafa
Karacoşkun pek çok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Bilgiç Akreditasyon Kurulunu
Ağırladı
UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu)
heyeti, Tıp Fakültesinin akreditasyonu hususunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuğu oldu.
Ziyarette, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan
Dağdemir’in öncülüğünde Fakülte yönetimi de
hazır bulundu.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

Tıp Fakültesinde kendilerine verilen brifingin ardından Rektörlüğü ziyaret eden heyet, Rektör
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Bilgiç ile söz konusu akreditasyona ilişkin bilgi
alışverişinde bulunarak görüş ve değerlendirmelerini paylaştılar.
Rektör Bilgiç de UTEAK heyetine, ziyaretleri ve
yapmış oldukları değerlendirmeler için teşekkürlerini sundu.

Rektör Yarılgaç ve Prof. Dr. Şen’den
Nezaket Ziyareti
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi eski Rektörü
Seyit Mehmet Şen, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamındaki ziyarette Rektör Prof.
Dr. Yarılgaç ile bir dönem Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde de görev
yapan ve hâlen Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şen,

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulundular.
Ziyarete ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüsnü Demirsoy da eşlik etti.
Rektör Bilgiç ziyaretten duyduğu mutluluk ve
memnuniyeti dile getirirken Üniversitedeki değişim ve dönüşümü konuklarıyla paylaştı.

Rektör Bilgiç Öğrencileri Dinledi
Bahar döneminin başlamasıyla birlikte Rektör
Bilgiç’i ziyaret eden Öğrenci Konseyi Başkanı
Muhsin Oğul ve beraberindeki yönetim kurulu
üyeleri; öğrencilerin genel sorunları, talepleri ve
önerilerine ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında
Rektör Bilgiç’i bilgilendirdiler.

Rektörlük makamında karşılıklı fikir alışverişinin
yapıldığı ziyarette, Rektör Bilgiç ise Konsey Başkanı ve üyeleriyle Üniversitenin genel gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunurken Öğrenci
Konseyine, çalışmaları ve öğrencilerin beklentileri
ve sorunları üzerinde yoğunlaşmalarından ötürü
teşekkür etti.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ve yönetim kurulu üyeleri Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.
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Rektörlükten

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’dan
Ziyaret
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun
Şube Başkanlığının etkinliği için Samsun’a gelen AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
ve KADEM Samsun Şube Başkanı Meral Kıvırcı
ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı Rektörlük
makamındaki ziyarette Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya Üniversiteyi
temsilen hediye takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Bilgiç Rektör Mazhar Bağlı’yı
Konuk Etti
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“15 Temmuz ve FETÖ Çalıştayı” için davetli olarak Üniversitemize gelen Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde
bulundu.
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Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette
Rektör Sait Bilgiç, mevkidaşına Üniversitemizi
temsilen hediye takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Emeklilerimiz / Kaybettiklerimiz
Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan idari personelimiz
Ocak-Mart 2018 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel
Adı / Soyadı

Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı

Atandığı Kadro

Ali PANCAR

Fen-Edebiyat Fakültesi/Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

Müşfik TAŞAN

Fen-Edebiyat Fakültesi/Nükleer Fizik

Doktor Öğretim Üyesi

Sema Gülnar ŞENSOY

Tıp Fakültesi/Çocuk Sağ.ve Hast.

Profesör

Arif KÖKÇÜ

Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum

Profesör

Y. Tayfun ALPER

Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum

Profesör

Kurtman ERSANLI

Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD.

Profesör

Şükrü KÜÇÜKÖDÜK

Tıp Fakültesi/Çocuk Sağ.ve Hast.

Profesör

İdari Personel
Adı / Soyadı

Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı

Atandığı Kadro

Aysun Binnaz ALBAYRAK

Hastaneler Başmüdürlüğü

Sağlık Teknisyeni

Ayşen AKAN

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tabip

Hayriye TASLAK

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Santral Memuru

Ogün KARACALI

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Kor.ve Güv.Görv.

Havva Bakiye DEMİR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şube Müdürü

Ahmet ALGAN

Fen Edebiyat Fak.

Teknisyen Yardımcısı

Esma KAYAR

Samsun İk.İd.Bil Fak.

Fakülte Sekreteri

Naci YILMAZ

Veteriner Fakültesi

Şef

Hüseyin PAZARLI

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Fakülte Sekreteri

Nuh KESKİN

Rektörlük Döner Sermaye

Bilgisayar İşletmeni

Birgül YILMAZ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

Coşkun TÜRK

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastabakıcı

Fikri BAYER

Genel Sekreterlik

Araştırmacı

Ali İŞLEYEN

Genel Sekreterlik

İç Denetçi

Şerife YILMAZ

Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire B.

Zeliha İLHAN

Tıp Fakültesi

Bilgisayar İşletmeni

Yunus UZUN

İlahiyat Fakültesi

Fakülte Sekreteri

Seyfettin ATMACA

Alaçam Meslek Yüksekokulu

Memur

Latife AYDIN

Samsun Mes.Yük.Ok.

Bilgisayar İşletmeni

Hüseyin AKBULUT

Hastaneler Başmüdürlüğü

Teknisyen Yardımcısı

Rıfat AYMAZ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Bekçi

Doktor Öğretim Üyesi Muammer ÖZDEMİR
Nuh KEYVAN
Ahmet Kaan OKSUN
Muhammet KAÇMAZ

Mühendislik Fakültesi
Eğitim Fakültesi Öğrencisi
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Öğrencisi
Fen-Edebiyet Fakültesi Öğrencisi

“Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
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Kaybettiklerimiz (Ocak-Mart 2018)
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Atama / Yükselme
Atama ve Yükselme
1 Ocak - 31 Mart 2018
Adı / Soyadı

Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı

Atandığı Kadro

Erbil AĞAR

Fen-Edebiyat Fakültesi/Organik Kimya

Profesör

Mustafa MACİT

Fen-Edebiyat Fakültesi/Anorganik Kimya

Profesör

Murat YENİSEY

Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi

Profesör

Mahir YERLİKAYA

Eğitim Fakültesi/Resim-İş Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

Elif DİKMETAŞ YARDAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi ABD.

Profesör

Miğraci TOSUN

Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum

Profesör

Ufuk ÇORUH

Fen-Edebiyat Fakültesi/Katıhal Fiziği

Profesör

Ahmet MUTLU

Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak./Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

Mehmet Serhat ODABAŞ

Ziraat Fakültesi/Endüstri Bitkileri

Profesör

Bekir ŞİŞMAN

Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Halk Edebiyatı

Profesör

Emre DÜNDER

Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

Emine COŞKUN

Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizikokimya

Profesör

Alper ÇİFTCİ

Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji

Profesör

İsmail Alper TARIM

Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

Ayşe Oytun BAYRAK

Tıp Fakültesi/Nöroloji

Profesör

Hande TÜRKER

Tıp Fakültesi/Nöroloji

Profesör

Murat TERZİ

Tıp Fakültesi/Nöroloji

Profesör

Fatih UZUNKAYA

Tıp Fakültesi/Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

Ferat UZUN

Ziraat Fakültesi/Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Profesör

Mehmet BOZOĞLU

Ziraat Fakültesi/Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

Erol DOĞAN

Yaşar Doğu Spor Bilimleri F/Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği ABD.

Doktor Öğretim Üyesi

Meriç KIRMIZI

Fen-Edebiyat Fakültesi/Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doktor Öğretim Üyesi

Atiye Gülfer KAYMAK GÜNDOĞDU

Fen-Edebiyat Fakültesi/Yeni Türk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

Kasım OYARÇİN

Fen-Edebiyat Fakültesi/Klasik Arkeoloji

Doktor Öğretim Üyesi

Ergin BAYRAM

Fen-Edebiyat Fakültesi/Geometri

Doktor Öğretim Üyesi

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2018
Sayı 71

KURUM DIŞI ATAMA
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Deniz EKMEKCİOĞLU

Güzel Sanatlar Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

Faruk SANCAR

İlahiyat Fakültesi/Kelam

Doktor Öğretim Üyesi

Damla BULUT

Eğitim Fakültesi/Müzik Eğitimi

Doçent

Ferit BULUT

Eğitim Fakültesi/Müzik Eğitimi

Doçent

Hatice Gökçe BİLGİÇ

Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

Melahat CİHAN

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak ve Uzay Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Hülya GÖKALP CLARKE

Mühendislik Fakültesi/Telekominikasyon

Doktor Öğretim Üyesi

Alper BODUR

Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

Mustafa AKTAŞ

Mühendislik Fakültesi/Elektrik Makinaları

Doçent

Soner ÇANKAYA

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği

Profesör

Yener AKSOY

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon

Doktor Öğretim Üyesi

Melike Çebi KILIÇOĞLU

Samsun Meslek Y.O./Seracılık

Doktor Öğretim Üyesi

Tuğrul DORUK

Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

Harun Reşit BAĞCI

Fen-Edebiyat Fakültesi/Türkiye Coğrafyası

Doktor Öğretim Üyesi

Ahmet DAĞLI

İlahiyat Fakültesi/Türk İslam Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

Mustafa MORTAŞ

Mühendislik Fakültesi/Gıda Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

Sürekli Eğitim Merkezi

ÖĞRENEREK HAYATI YAKALA
Bilirkişilik Temel Eğitimi

E- Ticaret Semineri

Etkili İletişim ve Beden Dili

Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Doç. Dr. Yetkin BULUT

Semineri

Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı

Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS

Prof. Dr. Mustafa TİFTİK
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Hande ÜNSAL

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş YILDIRIM

Yaratıcı Yazarlık Eğitim Programı

Seramik Kursu
Öğr. Gör. Mustafa TÜRKMEN

Çiftlerde Duyguları Güçlendirme ve
Duygusal Okuryazarlık Kursu

Stratejik Pazarlama Semineri
Doç. Dr. Yetkin BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Recep YILMAZ

Müşteri İlişkileri Semineri
Doç. Dr. Yetkin BULUT

İkna ve Algı Yönetimi Eğitim
Programı
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Youtuber ve Influencer Reklamcılık
Eğitim Programı

Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Etkili Sunuş Teknikleri Semineri

Doç. Dr. Bayram ÖZER

Dr. Öğr. Üyesi Buğra GENÇ

Doç. Dr. İsmail GELEN

Protokol ve Nezaket Kuralları

Doç. Dr. Murat GÖKALP

Semineri

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Dr. Öğr. ÜyesiBuğra GENÇ

Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS

Dış Ticaret Semineri

Dr. Öğr. Üyesi Esat ŞANLI

Öğr. Gör. Murat YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Şener ŞENTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Seden DOĞAN

Sınav Kaygısı ile Başetme Eğitim

Berkun MERAL

Programı

Origami Eğitici Eğitimi Sertifika
Programı

Özel Oytun TÜRKOĞLU

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÜNAN

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Satış Teknikleri Semineri
Doç. Dr. Yetkin BULUT

Diksiyon, Artikülasyon ve Fonetik
Bilgisi Kursu
Dr. Öğr. Üyesi Buğra GENÇ

Kurum İçi İletişim ve Liderlik Semineri
Dr. Öğr. Üyesi Recep YILMAZ

Turizmde Sosyal Medya ve Dijital
Pazarlama Kursu

Eğitimlerimize Bekliyoruz...

OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Kurupelit Kampüsü Atakum/ Samsun
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