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1 Nisan 1975’te kurulan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ), kuruluşunun 43. yıl dö-
nümünü Kurupelit Kampüsü’nde yapılan 
törenle kutladı.

Kampüste bulunan Atatürk Heykeli’nde 
düzenlenen 43. kuruluş yıl dönümü töre-
nine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, Üniversite Senato Üyeleri, daire 
başkanları, akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

OMÜ’nün 43. yıl kuruluş yıl dönümü töreni 
Rektör Bilgiç’in Atatürk Heykeli’ne çelenk 
sunumuyla başladı ve ardından Cumhuri-
yetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk ve şehitlerimizin aziz hatırası 
için saygı duruşunda bulunularak İstiklal 
Marşı söylendi.

 “OMÜ, bünyesinden 3 üniversite 
çıkardı”

Törendeki konuşmasına Samsun’un ta-
rihsel misyonuna vurgu yaparak başlayan 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Üniversitemiz 
kurulduğu şehir ve taşıdığı isim itibariy-
le önemli bir misyon ve anlam yüklenmiş 
durumda. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şuna giden yolda ilk adımların atıldığı kent 
olan ve o günün adını taşıyan Samsun’da 
bulunan OMÜ, üniversite olarak görevle-
rini hakkıyla yerine getirmenin ötesinde 
Samsun’un bu tarihî ve anlamlı rolü açısın-
dan kendisini çok belirgin bir şekilde öne 
çıkarmak zorunda. O nedenle çok fazla 
çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Üni-
versitemiz, ulaştığı büyüklüğü itibariyle 
kendi bünyesinden Amasya, Ordu ve Sinop 
Üniversiteleri olmak üzere 3 üniversite çı-
kardı. Yakında da bir kardeşi olacak inşal-
lah, Samsun Üniversitesi adı altında. OMÜ 
olarak bu üniversitemizin de gelişimine ve 
büyümesine her türlü desteği verecek; her 
türlü imkânımızı bu yönde kullanacağız.” 
sözlerine yer verdi.

“OMÜ Samsun’un önemli bir markası”

OMÜ’nün hemen hemen her alanda eğitim 
veren ve araştırma yapan büyük bir üni-

OMÜ 43 Yaşında 
43. kuruluş
yıl dönümü
törenle
kutlandı.
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versite olduğunu kaydeden Rektör Bilgiç 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitenin bu 
sayısal büyüklüğünü bizlerin daha anlamlı 
hâle getirme mecburiyeti var. Adını, sade-
ce tarihsel mirasından değil, buna ilaveten 
başarılarıyla güçlendirmek durumunda. 
Bulunduğu şehrin önemli bir markası ama 
bu markayı daha da kuvvetlendirmek ve 
tanınır hâle getirmek bizim gayretlerimi-
ze ve çalışmamıza bağlı. Bizler çok çalışıp 
sağlam ve yarara dönüşecek bilgiler, tek-
nolojiler ürettiğimizde, yetiştirdiğimiz insan 
gücünün öncelikli olarak tercih edilebilir 
hâle geldiğini gördüğümüzde, başarılı ol-
duğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü üniversite-
lerimiz bugüne kadar genelde başarılarını 
sahip oldukları fiziki imkânlar ve personel 
sayısı bağlamında gördüler. Lakin bunun 
böyle olmadığını, özellikle uluslararası 
alanda hareketli olan akademisyenlerimiz, 
gittikleri-gördükleri üniversitelerden anla-
yabiliyorlar. Dolayısıyla bu konuda çok çalı-
şıp doğru bir şekilde odaklanmaktan başka 
bir yol olmadığını biliyoruz.”

“Ülkemizin birliği ve bütünlüğünden 
yana tavır almalıyız”

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak söz-
lerine devam eden Rektör Bilgiç “Üniver-
siteler, özerk kurumlar ve fikir üretmekte 
özgürler; bu özelliklerini muhafaza ederek 
ülkenin birliği ve bütünlüğünden yana da 
tavır koymak, duruş sergilemek mecburi-
yetinde olduklarını düşünüyorum. Çünkü 
dünyanın gözü üzerimizde, çok farklı se-
naryolar planlanmakta, oyunlar oynan-
makta ve bu da zaman zaman bizim kendi 
insanımızın eliyle sahnelenebilmekte. Bi-
zim buna mâni olabilmemiz için toplumu-

muza, birey olarak özgür ve alanlarında çok 
iyi yetişmiş, dünya gerçeklerini çok iyi bilen 
gençleri kazandırmamız gerekiyor. Onun 
için de bizim bir defa örnek olmamız lazım. 
İnşallah bütün OMÜ ailesi bunu yapıyordur, 
yapacaktır kanaatindeyim. Hepinize katı-
lımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Nice yıllarda buluşmak dileğiyle. Üniversi-
temiz de nice yılları ve yıl dönümlerini OMÜ 
ailesi olarak şüphesiz yaşayacaktır. Hepini-
zi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” şeklin-
de konuştu.         

Rektör Bilgiç 
“Toplumumuza, 

birey olarak 
özgür ve 

alanlarında 
çok iyi 

yetişmiş, dünya 
gerçeklerini 
çok iyi bilen 

gençleri 
kazandırmamız 

gerekiyor.”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), ulus-
lararası değerlendirme kuruluşu olan Ti-
mes Higher Education (THE) tarafından 
hazırlanan “2018 Gelişen Ekonomiler 
Üniversite Sıralaması”nda ilk defa listeye 
girdi. THE, Gelişen Ekonomiler Üniversi-
te Sıralaması’nda değerlendirmeye aldı-
ğı 50 ülkedeki üniversiteler arasından 42 
ülkedeki 378 üniversiteyi sıralamaya la-
yık gördü. OMÜ, değerlendirmeye alınan 
Türkiye’den 22 üniversite ile birlikte listeye 
girerek 351+. sırada yer aldı.   

Değerli bir başarı

THE, çalışmalarında gelişen ekonomiler 
olarak sınıflandırılan 50 ülkenin üniversi-
telerini değerlendirdi. Değerlendirmeye 
alınan bu ülkelerden sadece 42 ülkedeki 

üniversitelerden 378’i sıralamaya girebildi. 
OMÜ’nün ‘En İyi Araştırma Odaklı Üniver-
siteler Sıralaması’nda yer bulması son de-
rece değerli bir gelişme olarak kaydedildi. 

Sıralama nasıl belirlendi?

THE; Dünya Üniversite Sıralamaları ile aynı 
13 performans göstergesini kullanarak, 
her bir üniversitenin öğretim, araştırma, 
bilgi transferi ve uluslararası görünümden 
oluşan ana görevlerindeki güçlü yanlarını 
inceledi. Bu sıralamada kullanılan meto-
dolojide; gelişen ekonomilerdeki üniver-
sitelerin gelişim önceliklerini ve ayırt edici 
özelliklerini daha iyi yansıtmak için üniver-
sitelerin sanayi ile olan bağlantılarına ve 
uluslararası görünümüne daha fazla ağırlık 
verildi.

OMÜ Gelişen Ekonomiler 
Üniversite Sıralamasında İlk Kez 
Listede

OMÜ’nün ‘en iyi 
araştırma odaklı 
üniversiteler’ 
sıralamasında 
yer bulması son 
derece değerli bir 
gelişme olarak 
kaydedildi 

Gelişen Ekonomiler Üniversite  
Sıralamalarının tam listesi için  

karekodu telefonunuza okutunuz.
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Hoş Geldin Samsun Üniversitesi
Samsun, ikinci devlet üniversitesine kavuş-
tu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 9 Mayıs 
2018 tarihinde kabul edilen ve 18 Mayıs 
2018’de Resmî Gazete’de yayınlanan 7141 
sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsa-
mında Samsun Üniversitesi kuruldu. Yeni 
üniversitenin; 5 fakülte, 1 enstitü, 1 yükse-
kokul ve 1 de meslek yüksekokulu bulunu-
yor. 

Samsun Üniversitesi; Mühendislik Fakül-
tesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fa-
kültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesiyle 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluştu. 
Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile Kavak Meslek 
Yüksekokulu da Samsun Üniversitesine 
bağlandı.

OMÜ Rektörü tedviren yeni 
üniversitenin de rektörü

Yeni kurulan Samsun Üniversitesi Rektör-
lüğüne, Yükseköğretim Genel Kurulunun 
17 Mayıs 2018 tarihli toplantısında alınan 
karar çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç tedviren 
görevlendirildi.

Samsun Üniversitesi ilk senato 
toplantısını yaptı 

Samsun Üniversitesi Senatosunun ilk se-
nato toplantısı 31 Mayıs 2018 Perşem-
be günü Rektör (tedviren) Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’in başkanlığında gerçekleştirildi.

OMÜ Senato Salonu’ndaki toplantıya; Gemi 
İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Aysun Gümüş, Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın 
Mısırlıoğlu, Sivil Havacılık Yüksekokulu 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Akyüz, Kavak 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ne-
cati Menek katıldı.

Samsun 
Üniversitesinde

5 fakülte, 
1 enstitü, 1 

yüksekokul ve 
1 de meslek 

yüksekokulu 
bulunuyor 
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En İyi İkinci Proje Ödülü OMÜ’nün
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli-
ği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz ve 
araştırma ekibi, “Atık İçecek Kutularından 
Üretilen Alüminyuma Grafen/B4C İkili Toz 
Takviyesiyle Düşük Maliyetli Hibrit Kom-
pozit Köpüklerin Stratejik Uygulamalar için 
Üretimi” başlıklı projesiyle 5. Metalik Fikir-
ler AR-GE Proje Pazarı’nda “en iyi ikinci” 
proje ödülünü kazandı.

160 projenin rekabet ettiği 5. Metalik Fikir-
ler AR-GE Proje Pazarı; Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, İstanbul Demir ve Demirdışı Metal-
ler İhracatçılar Birliği ve Ekonomi Bakanlığı 
tarafından düzenlendi. 

“Alüminyum köpükler ilk kez hibrit 
kompozit formunda üretildi”

Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mev-
lüt Gürbüz “Bu projede alüminyum içecek 
kutuları kullanılarak alüminyum köpükler 
ilk kez hibrit kompozit formunda üretil-
miştir. Mevcut üretilen metalik köpükler 
ile kıyaslandığında üretilen kompozit hibrit 
köpükler yaklaşık 10 kat daha fazla darbe 

sönümleme ve basma dayanımına sahip 
olup üretim maliyeti toz metalurjisi yön-
temlerine göre oldukça düşüktür.” dedi.

“Ülkemizin ekonomisine büyük katkı”

Üretilen alüminyum kompozit hibrit köpük-
lerin; kurşun geçirmez zırhlarda, otomo-
billerde çarpma etkisini azaltmada, hızlı 
trenlerde titreşim sönümlemede, çarpma 
ve şok anında enerji absorblamada,  elekt-
romanyetik kalkanlarda, tank gibi ağır olan 
vasıtaların taşınmasında hava tampon tab-
lası olarak, silah, mühimmat gibi malze-
melerin paraşütle güvenli indirilmesinde, 
otoyollarda ses yalıtımının sağlanmasında 
ve alev geciktirici uygulamalarda yaygın 
olarak kullanılma imkânı bulacağını kayde-
den Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz “Ayrıca atık ola-
rak çevreye zarar veren bir ürünün, katma 
değeri yüksek savunma sanayi, havacılık 
ve otomotiv gibi alanlarda çevre dostu bir 
ürün olarak yer bulması, ülkemizin ekono-
misine oldukça büyük katkı sağlayacaktır.” 
şeklinde konuştu.

Atıklardan
çevre dostu
bir ürün
üretilmesi
ülke ekonomisine
büyük katkı
sağlayacak
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TİM TEB Girişim Evleri ve Samsun Tekno-
park iş birliğiyle gerçekleştirilen Let’s Up 
programının “Demo Day”i (gösteri günü) 
gerçekleştirildi ve 3 girişimci San Francisco 
Silikon Vadisi seyahati kazandı.

Yaklaşık 6 aydır devam eden girişimcilik 
eğitimlerinin ardından Let’s Up programı-
nın final Demo Day’i Samsun Teknopark 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Demo Day öncesinde gerçekleştirilen yö-
netici sohbetlerinde katılımcılara girişim-

cilik ve girişimciliğe giden yollar anlatıldı. 
Ardından Demo Day’e geçilirken 8 genç gi-
rişimci bireysel ve ekip olarak iş fikirlerini 
anlatarak jüriyi etkilemeye çalıştı.

Sunumların sonunda “Wink In” adlı projey-
le Cemre Öncel, Melike Eroğlu ve Efe Aydın; 
“Ünisözlük” projesiyle İbrahim Cevher Ka-
badayı ve “Quick Treatment” projesi ile de 
Leila Nishimwe jüri kararıyla San Francisco 
Silikon Vadisi bileti kazandı.

Samsun Teknopark, Ankara’da 8 Mayıs’ta 
düzenlenen 6. Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri (TGB) Zirvesi’nde “En İyi Gelişme Gös-
teren TGB Kategorisi”nde üçüncü olarak 
büyük başarı gösterdi.

Zirvede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Dr. Faruk Özlü alanda kurulan stantları 
gezdi. Samsun Teknopark standını da zi-
yaret eden Bakan Özlü, projeler ve firmalar 
hakkında bilgi aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ile kısa bir sohbet gerçekleş-
tiren Bakan Faruk Özlü’ye, Samsun Tekno-
park Genel Müdürü Buğra Çolak fındık ve 
Bafra nokulu hediye etti.

Zirvede Samsun Teknopark Uzmanları Os-
man Özkoç, Ergün Alver, Nesligül Mısırlıgül 
ve Seray Düztaşlar da hazır bulundu.

Teknopark 3 Girişimciyi Silikon 
Vadisi’ne Gönderiyor 

Bakan Özlü Samsun Teknopark 
Standını Ziyaret Etti
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Haber: Çiğdem ÜNALDI
Fotoğraf: Gökhan ÇETİN

SAMSUN TEKNOPARK 
HIZLA BÜYÜYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın-
ca düzenlenen 6. Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB) Zirvesi’nde “En İyi Ge-
lişme Gösteren TGB Kategorisi”nde 
üçüncü olarak büyük başarı gösteren 
Samsun Teknopark, son dönemde 
proje ve faaliyetleriyle dikkat çekiyor.  

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(Teknopark),  Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi merkez yerleşkesinde 80 bin 
metrekare bir alana kamu-özel sek-
tör-sivil toplum kuruluşlarının ortak-
lığıyla kurularak 2010 yılının Haziran 
ayında çalışmalarına başladı.  

Samsun Teknopark, 2015 verilerine 
göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığından  “Erken Aşama Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi” kategorisinde; 2017 

verilerine göre de 56 teknoloji geliştir-
me bölgesi arasında “En İyi Gelişme 
Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi” 
kategorisinde 3.’lük ödülünü almaya 
hak kazandı.

Yüzde 59’u bilişim, yüzde 10’u maki-
ne imalatı, yüzde 7’si tarım, yüzde 5’i 
enerji sektöründe; yüzde 19’u ise diğer 
sektörlerde faaliyet gösteren 41 fir-
mayı bünyesinde barındıran Samsun 
Teknopark,  2017 yılında 14 milyon TL 
AR-GE geliri, 3,3 milyon TL de ihracat 
geliri elde etti. Faaliyet gösterdikleri 
sektörlerde 60 proje tamamlayan fir-
malar, devam eden 36 proje ile de 119 
AR-GE personelinin istihdamını sağ-
ladı.

Odak
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“Samsun 
Teknopark’ın 
doluluk oranı 

bu yıl yüzde 
92’ye ulaştı.”

Son dönemde ulusal ve yerel basının gün-
deminde olan Samsun Teknopark’ı doğru 
bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını be-
lirten OMÜ Rektör Yardımcısı ve Samsun 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran konuyla ilgili şu bilgileri 
verdi: “Samsun Teknopark, henüz çok genç 
bir oluşum olsa da kuruluşundan bu yana 
çok hızlı gelişme gösterdi. 2014 yılında 
firmaları kabul etmeye başlayan Samsun 
Teknopark, doluluk oranı bakımından bu 
yıl yüzde 92’ye ulaştı; dolayısıyla firmaları-
mızın, girişimcilerimizin, Üniversitemizdeki 
akademisyenlerimizin, girişimci öğrencile-
rimizin fikirlerini geliştirebileceği, teknolo-
jik ürün üretebileceği teknoloji geliştirme 
merkezi hâline gelmiş durumdadır.”

“2017 yılından bu yana firmalarımız 
önemli miktarda gelir elde etti”

Samsun Teknopark’ta yer alan firmaların, 
AR-GE faaliyetlerinden elde ettiği gelir ve 
giderleri sayısal verilerle açıklayan Prof. 
Dr. Mehmet Kuran “2017 yılı rakamlarına 
baktığımızda bünyemizde faaliyet göste-
ren firmaların 4 milyon 630 bin TL AR-GE 
harcaması yaptığını, 14 milyon TL’nin üze-
rinde AR-GE geliri ve 54 milyon 500 bin TL 
civarında da AR-GE dışı gelir elde ettiğini 
görüyoruz. Bu rakamlar, yaşımıza ve bü-
yüklüğümüze göre önemli tutarlar.” dedi.

“Kuluçka merkezimiz için DOKAP’tan 
2020 yılına kadar destek”

184 metrekarelik kuluçka alanı ve 69 met-
rekarelik ön kuluçka alanı bulunan Sam-
sun Teknopark’ta firmalar ve girişimciler, 
proje ve fikir üreterek AR-GE faaliyetlerini 
yürütme imkânı buluyor. 2017 yılında ku-
luçka merkezinde yer alan 10 firma, 8’i ta-
mamlanan 18 proje yürütürken ön kuluçka 
merkezinde ise 42 ön kuluçka girişimcisi, 
toplam 28 adet projenin çalışmalarını baş-
lattı. Firmaların yanı sıra girişimcilerin fi-
kirlerini geliştirmesine destek sağlayarak 
ülkemizde girişimciliğin artmasına ön ayak 
olmak amacıyla kurulan kuluçka merkez-
lerinde 6 ön kuluçka başvurusu daha ya-
pıldı.

Ön kuluçka merkezi için DOKAP’tan 2020 
yılına kadar devam edecek destek aldıkla-
rını da kaydeden Mehmet Kuran “Bu destek 
sayesinde hem ön kuluçka merkezine hem 
de üniversite - sanayi iş birliğini geliştirme-
de değerlendireceğimiz Teknoloji Transfer 
Ofisimize (TTO) eleman istihdamını sağlı-
yoruz.” şeklinde konuştu.

SAMSUN TEKNOPARK PROJELERİ

340 bin 900 avroluk bütçeye sahip “Kalıp 
Tasarımı Eğitim Merkezi” projesi ile Yeşil-
yurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda 
kurulan tasarım atölyesinde 60 gence kalıp 
tasarımı konusunda eğitim verildi. Tamam-
lanan proje sonunda Türk sanayisinin ihti-
yacı olan yetişmiş ve nitelikli insan gücüne 
katkı sağlandı.

Teknopark’ın elektriği güneşten

Proje bütçesi 713 bin TL olan “Samsun 
Teknopark Güneşleniyor” projesi ile de 
Teknopark’ın elektrik ihtiyacının yüz-
de 20’si güneş panelleri ile sağlanmaya  

Prof. Dr. Mehmet Kuran “Teknopark; 
girişimcilerin fikirlerini geliştirebileceği ve 
teknoloji üretebileceği bir merkez”
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başlandı. Güneş panellerinden elde edilen 
elektrik enerjisiyle yapılan yatırımın 6 yılda 
kendini amorti edeceği hesaplandı.

Projelere TÜBİTAK desteği sağlandı

“TÜBİTAK 1601-1512 Teknogirişim Ser-
mayesi Desteği Programı” ile ise girişim-
cilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikir-
lerine destek alabilmeleri için Samsun 
Teknopark’ın bir arayüz kuruluşu olarak 
yerini alması amaçlandı. Devam eden proje 
için 620 bin TL bütçe sağlandı.

Teknopark bünyesinde kurulan Tekno-
loji Transfer Ofisinin (TTO) geliştirilmesi, 
TTO’ya istihdam sağlanması ve altyapısı-
nın kurumsallaştırılması amacıyla yürü-
tülen “TÜBİTAK 1601 –TTO Destekleme 
Projesi”ne de toplam 1 milyon 750 bin TL 
bütçe ayrıldı.

“Samsun Teknopark üniversite-sanayi 
iş birliğini geliştirme faaliyetlerini 
hızlandırdı”

OMÜ-TTO hakkında da bilgi veren Rektör 
Yardımcısı Mehmet Kuran konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi: “OMÜ-TTO, 2016’da 
sadece adı olan ama herhangi bir faaliyeti 
bulunmayan bir yerdi. 2017 yılında bu ku-
rumu da aktif hâle getirdik. Bugün itibariy-
le 6 olan personel sayısını kısa zamanda 
15’e kadar çıkartacağız. Dolayısıyla Sam-
sun Teknopark sadece girişimci firmaların 
ürünlerini geliştirdikleri bir yer değil, aynı 
zamanda Üniversitenin sanayi ile iş birliğini 
geliştirme yeri olarak da faaliyetlerini hız-
landırdı. OMÜ-TTO bu amaçla kuruldu.”

“Akademisyenlerimiz bünyemizde 
düşüncelerini sanayiye aktarabiliyor”

Sadece sanayicilerin ya da büyük firma-
ların değil, girişimci fikri olan gençlerin, 
öğrencilerin, mezunların devletin verdiği 
hibelerden faydalanmasının önünü açmak 
için bireysel girişimcilik faaliyetlerinin de 
mevcut olduğunu belirten Mehmet Kuran 
sözlerine şöyle devam etti: “Bunun dışın-
da Üniversitemizdeki akademisyenlerimiz 
de düşüncelerini sanayiye aktarmak için 
bünyemizde firma kurdular. Akademisyen-
lerimiz kendi alanlarında geliştirdikleri ve 
patentledikleri ürünlerin üretime yönelik 
AR-GE çalışmalarını burada yapabiliyor. 
Bununla ilgili çok başarılı örneklerimiz var.”

“Samsun ve ülke ekonomisine katkı 
sağlıyoruz”

OMÜ’nün 2014 yılında 2 adet, 2015 yılın-
da 3 adet, 2016 yılında ise 4 adet patenti 
bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Meh-
met Kuran “Samsun Teknopark ve OMÜ-
TTO’nun faaliyetleri sonucunda 2017 ve 
2018 yıllarında biri uluslararası olmak üze-
re toplam 12 patent başvurusu olmuş. Bu 
tablo da burada yürütülen faaliyetlerin ne 
derece faydalı olduğunu gösteriyor. Zaman 
içerisinde bu rakamların daha da artacağı-
na inanıyorum. Ekibimizin, bünyemizde yer 
alan firma ve merkezlere verdiği hizmetle 
ve devletimizin sağladığı destekle Samsun 
ve ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

Odak
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“Artık 
üniversitelerin 

kapılarını 
kapattığı 
dönemler 

geride kaldı.”

“Samsun Teknopark da teknolojik ürün 
geliştirecek”

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın katılımıy-
la gerçekleşen Samsun Teknopark’ın yıllık 
genel kurul toplantısında alınan kararı da 
paylaşan Kuran şöyle konuştu: “Sanayi-
mizin ve girişimci firmalarımızın gelişimi-
ne yine yardımcı olacağız ama artık bizzat 
Samsun Teknopark, teknolojik bir ürün 
geliştirmeye yönelik yatırımlar yapma ka-
rarı aldı. Önümüzdeki yıllarda Samsun 
Teknopark, bünyesinde kendi firmasını 
kurarak teknolojik ürün geliştirmeye yön 
vermiş olacak. Şu anki planlarımıza göre 
bunlardan biri yazılım alanında olacak. Ay-
rıca kimya teknolojileri, sağlık, elektronik, 
makine ve teçhizat, savunma, tarım, ilaç 
ve otomotiv de önem verdiğimiz alanlar. 
Kimya teknolojileriyle ilgili düşüncemiz 
de Üniversitemizdeki bir öğretim üyesinin 
geliştirdiği patente Samsun Teknopark’ın 
da ortak olması ve ürünün üretim alanının 
oluşturulması yönünde. Böylece Samsun 
sanayisine katkımız olacak. Üniversite-sa-
nayi iş birliğine sağladığımız desteğin geti-
risi şu an milyon dolar seviyesinde olsa da 
bunu önümüzdeki yıllarda milyar dolar se-
viyesine çıkarmayı hedefliyoruz.”

“Samsun Teknopark eğitim kurumu 
niteliği de taşıyor”

Sanayici ve girişimciyi akademisyenle bu-
luşturarak yol gösterme açısından bir eği-
tim kurumu niteliği de taşıdıklarını ifade 
eden Mehmet Kuran “Özellikle gençleri-
mizi ve mezunlarımızı çok önemsiyoruz. 
Fikirlerinin peşinden koşmaları, istihdama 
ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca burada AR-GE merkezi kurama-
yacak firmalar için de yer temin ediyoruz. 
Samsun’da sanayici ne kadar AR-GE ihtiya-
cı olduğunu da bilemeyebilir. Bu konuda da 
TTO uzmanlarımız büyük bir özveriyle sa-
nayicimize yardımcı oluyor. Bunun yanında 
sanayici, Üniversitemizin laboratuvar gibi 
diğer imkânlarından da faydalanabiliyor.” 
diye konuştu.

“OMÜ’nün dışarıya açılan yüzüyüz”

Samsun Teknopark’ı OMÜ’nün dışarıya 
açılan yüzü olarak tanımlayan Kuran “Tek 
amacımız sanayinin ihtiyaçlarına cevap ve-
ren bir yapı oluşturmak. Artık üniversite-
lerin kapılarını kapattığı dönemler geride 
kaldı. Toplumun ihtiyaçlarına cevap veren 
ürünler geliştirmeleri ve toplumsal refaha 
katkıda bulunmaları gerekli.” dedi.

Bünyesinde bulunan firmaların çalışmala-
rını, yürüttüğü projeleri, ortaya koydukları 
AR-GE ürünlerini görünür kılmak ve tanıt-
mak amacıyla  “Samsun Teknopark Fir-
ma Tanıtım Günleri” düzenleyen Samsun 
Teknopark, özellikle gençlerde girişimci-
liğin gelişmesine yönelik birçok program 
gerçekleştiriyor. Başarılı girişimcileri üni-
versite öğrencileriyle buluşturan Samsun 
Teknopark ayrıca, fikir üretmede ve yara-
tıcılığın gelişmesinde yol gösteren prog-
ramlara ve gezilere de önem veriyor. Bu 
bağlamda Samsun Teknopark, 2017-2018 
öğretim yılında 17 eğitim, 27 toplantı, 48 
etkinlik ve 40 ulusal ve uluslararası etkinlik 
katılımı, iş birliği ve etkileşim kapsamında 
da firma ve kurumlara ziyaretler gerçekleş-
tirdi.
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Prof. Dr. Alper Çiftci “TTO’nun 
aktif çalışmasıyla ve farkındalık 
yaratmasıyla akademisyenlerin artık 
projelerini ürün tabanlı vermeye 
başladıklarını gözlemliyorum.”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO); yeni yapılanması ile 
birlikte çalışmalarına hız vererek akade-
misyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve 
öğrencilere, ilgili olduğu konularda destek 
sağlıyor. Akademisyenlere proje ve fonlar 
konusunda destek olan TTO’yu akademis-
yenlerin gözünden dinlemek istedik ve ho-
calarımızın kapısını çaldık. Bu söyleşimizi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Çiftci 
ile gerçekleştirdik ve kendisine sorularımızı 
yönlendirdik. 

Merhaba Hocam. İlk olarak OMÜ-
TTO’yu nereden duyduğunuzu ve 
burasıyla nasıl bağlantı kurduğunuzu 
öğrenerek başlamak istiyorum.

TTO’dan önce Teknopark’ın kuruluşu ile 
ilgili çalışmalar vardı. Bu çalışmalara yö-
nelik de özellikle bilim-sanayi iş birliğiyle 
ilgili kafamda projeler vardı ve bunun hep 
takibindeydim. Daha sonra Samsun Tek-
nopark kuruldu orayla temasa geçtik. Ama 
bu anlamda yeterli iş birliği zemini olmadığı 
ve altyapı olarak bir laboratuvar alanı veri-
lemediği için ondan vazgeçtik. Daha sonra 
Teknoloji Transfer Ofisi bağlantılı Üniversi-
teden gelen e-mailler oldu. Bilindiği üzere 
Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark ile or-
tak binayı kullanmakta. Teknopark ziyaret-
leri esnasında oradaki TTO uzmanlarıyla 

Akademisyenler Anlatıyor 
OMÜ-TTO Nasıl Çalışır? 

Odak
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Söyleşi: Ergün Alver



 “Sahip 
olduğumuz 

bilgi, birikim ve 
tecrübelerimizi 

yerli ve 
millî ürüne 

dönüştürebiliriz.”

tanıştım. Son olarak ise Kalkınma Bakan-
lığı projesi teklifi vermeyi düşünüyordum. 
Projeyi vereceğim esnada, Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Mehmet Kuran Hocamın ya-
nına gitmiştim. Hocamla gerçekleştirdiği-
miz kısa sohbet esnasında bana dört beş 
farklı ekibin de Kalkınma Bakanlığı projesi 
vermek istediği ve bu şekilde hazırlıklarının 
olduğu söylendi. Bu şekilde TTO ile iş birli-
ğimiz başladı. 

OMÜ-TTO’dan hangi konularda 
destek aldınız ve size katkılarından 
bahsedebilir misiniz? 

OMÜ-TTO’yla Kalkınma Bakanlığı projesi-
nin verilme aşamasında karşılıklı iş birliği-
ne giriştik. Bu aşamada TTO’nun hazırlamış 
olduğu bir bilgilendirme toplantısı gerçek-
leştirdik. Tecrübelerimden ötürü beni bu 
toplantıda, Kalkınma Bakanlığı projesi veri-
lirken nelere dikkat edileceği, projenin na-
sıl verileceği konusunda bir bilgilendirme 
toplantısı için davet ettiler. Sonrasında pro-
jenin hazırlanma aşamasında ve Üniversi-
tedeki Rektör ve Rektör Yardımcılarımızla 
ilişkilerimiz boyunca TTO aracı oldu, proje 
verilme aşamasına kadar tüm bu süreçte iş 
birliği içerisinde hareket ettik.

Güzel ve örnek olacak bir iş birliği 
olmuş Hocam. Peki, bu süreçlerden 
sonra OMÜ-TTO’dan beklentileriniz 
neler?

Kurduğumuz ilişkinin kaybolmaması en 
büyük beklentim. Bir diğer beklentimiz ise 
TTO’nun neler yaptığının iyi bir şekilde ta-
nıtılması. Fakültelerde toplantılar düzenle-
niyor ki bu iyiye işaret. Yine geçenlerde yurt 
dışı fonlarla alakalı bir bilgilendirme günü 
yapıldı. Bu şekilde sürekli olarak akade-
misyenleri teşvik etmek ve işlerimizi biraz 
daha kolaylaştırmak, yanı sıra da karşılık-
lı bilgi alışverişinde bulunmak amaçlandı. 
Çünkü ulusal ve uluslararası çok fazla pro-
je kaynağı var ve bu proje kaynaklarının 
verilmesi ancak projelerin teknolojiye ve 
ürüne dönüşmesi ile gerçekleşebiliyor. Ar-
tık sıradan bir durum belirleme çalışmaları 
desteklenmiyor, aksine mutlaka bir ürün 
geliştirilmesi bekleniyor. İşte bu farkında-
lığın oluşturulması bakımından da özellikle 
TTO’ya çok iş düşüyor. Ekip olarak bizim 
hedefimiz; Üniversitemize “yerli aşı” geliş-
tirme kapsamında gelişmiş bir  AR-GE mer-
kezi kurmak. Bunun için de kaynak sağlama 
çabalarımız TTO ile beraber devam ediyor.

TTO’nun varlığıyla birlikte 
Üniversitede nasıl bir değişim ve 
dönüşüm gözlemliyorsunuz?

TTO’nun aktif çalışması ve özellikle farkın-
dalık yaratmasıyla hocaların artık proje-
lerini ürün tabanlı vermeye başladıklarına 
tanık olmaktayım. Bunun dışında yurt dışı 
kaynaklarının; TTO’nun tanıtımları vasıta-
sıyla aktif olarak kullanılma potansiyelinin 
belirdiğini düşünüyorum. Ulusal ve ulusla-
rarası proje imkânlarının tanıtımına devam 
edilip farkındalık yaratılmasıyla çok daha 
iyi yerlere gelebileceğine inanmaktayım. 
Şu an Türkiye’de üniversiteler var, sanayi 
var. Akademisyen diyor ki; sanayi bizimle 
iş birliği yapmaz, kaynak ayırmaz. Sanayi-
dekiler de hoca sadece teorik bilir, sahayı 
bilmez kanaatinde. Arada öyle bir kopuk-
luk var ki, işte bu kopukluğu giderecek 
olan, bağlantı ve irtibatı sağlayacak olan 
TTO’dur. Bu tabloyu, sanayicisinden aka-
demisyenine kadar herkes fark etmeli. Bir 
hassasiyet yaratıp orta noktada buluşabi-
lirsek Üniversitemiz ve dolayısıyla Samsun 
çok daha farklı konumlarda olacaktır. 

TTO’nun bu noktada şöyle temel bir katkı-
sının olduğunu düşünüyorum: Günümüzde 
Türkiye’de araştırma üniversitesi diye bir 
kavram söz konusu ve 10 araştırma üni-
versitesi bu yönde faaliyet gösteriyor. Tüm 
kaynaklar bu üniversitelere aktarılıyor; 
projeler, personel ve teknik destek konu-
sunda. Biz neden buna ortak olmayalım? 
Bunu başarmak için de Üniversitemizin, 
TTO vasıtasıyla teknolojiye dönüşen ürün-
lere, yayınlara ihtiyacı var. TTO şu an hoca-
larımızla iş birliği yapıyor zaten. İşte bunlar 
geliştirdiğimiz ürünlerimiz, ürettiğimiz ya-
yınlarımız ve patentlerimiz diyerek araştır-
ma üniversitesi kimliğine talip olabiliriz. Bir 
taraftan akademisyen-TTO, diğer yandan 
da sanayi-TTO iş birliği ile bunu kotarabile-
ceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak, far-
kındalık oluşturma ve iş birlikleri sayesinde 
sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübe-
lerimizi yerli ve millî ürüne dönüştürebili-
riz diye umut ediyorum. Böylece daha ileri 
ve nitelikli projelerle Üniversitemize katkı 
sağlanacak ve araştırma üniversitesi olma 
misyonuna bir adım daha yaklaşılacaktır.
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, kamu-üniver-
site-sanayi iş birliğini güçlendirmek ama-
cıyla Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(OSB) bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyarete; Rektör Bilgiç’in yanı sıra Rektör 
Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, 
Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürü Selahattin Altunsoy, Yeşilyurt Demir 
Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Ka-
mu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl 
Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Mühen-
dislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyesi Doç. Dr. Naci Kurgan, 
Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra 
Çolak, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 
Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş 
ve Teknopark Girişimcilik ve Şirketleşme 
Uzmanı Osman Özkoç da katıldı.

Rektör Bilgiç
SANAYİNİN KALBİNDE
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Ziyaretin ilk durağı Orta Karade-
niz Kalkınma Ajansı (OKA) olurken 
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, 
Rektör Bilgiç ve beraberindeki he-
yete OSB’de kurulan OKA’nın yeni 
binasını tanıttı. Ziyarette Özen; 
OKA’nın faaliyetleri, projeleri ve 
işleyişi hakkında kapsamlı bilgilen-
dirmede bulundu.

İş yeri eğitimleri geliyor

OKA’nın ardından Yeşilyurt Demir 
Çelik MYO’ya geçen Rektör Bil-
giç ve kendisine eşlik eden heyet, 
burada öğretim elemanlarıyla bir 
araya geldi. MYO Müdürü Doç. Dr. 
Yıldızlı, okulun Türkiye’de OSB için-
de kurulu 8 okuldan biri olduğuna 
işaret ederken “Teknik altyapımızı 
güçlendirmek ve de nitelikli tekni-
ker yetiştirmek maksadıyla Yük-
seköğretim Kurumundan yaklaşık 
2 milyon TL’ye ulaşan Türkiye’nin 
en büyük ikinci finansal desteğini 
aldık. Bununla beraber 7033 sayılı 
kanun gereği OSB firmalarıyla ya-
pacağımız iş yeri eğitimi protokolle-
ri doğrultusunda tüm eğitim-öğre-
tim programlarımızı yenileyip güncelledik; 
artık iş yeri eğitimlerimizle öğrencilerimiz 
daha tecrübeli ve nitelikli mezun olabile-
cekler.” diye konuştu.

“Ciddi oranda istihdam ve staj imkânı 
sağlıyoruz”

Ziyaretlerin bir sonraki adımı SAMPA OTO-
MOTİV A.Ş. olurken heyet, SAMPA Genel 
Müdürü Bülent Üstündağ ve AR-GE Yöneti-

cisi Didem Demirtaş tarafından karşılandı. 
Genel Müdür Bülent Üstündağ, şirketin Ye-
şilyurt Demir Çelik MYO ile olan iş birlikleri 
sürecini “Üniversitemize ayrılan kontenjan 
sayısını 90’dan 115’e çıkardık. Nitelikli iş 
gücümüzü arttırmak için Yeşilyurt Demir 
Çelik MYO’nun Otomotiv Programı öğrenci-
lerinin iş yeri eğitimi almasına yönelik pro-
tokol hazırlığındayız.” sözleriyle özetledi.

Ziyarette, OMÜ Makine Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyesi Doç. Dr. Naci Kurgan 

“SAMPA
stajyer

sayısını
90’dan 115’e

çıkardı.”
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mühendislik disiplininde iş yeri eğitiminin 
önemini “Mühendislik eğitiminde artık 4+1 
modeline geçmek gerekiyor ve bu yönde 
adımlar atılmalı.” sözleriyle aktardı.

Söz alan Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Selahattin Altunsoy ise sanayi-
de kapasite fazlası oluşması durumunda, 
üretim ihtiyacı duyulan alanlarda firmalar-
la koordinasyonun sağlanmasının bölge ve 
ülke yararına olacağını ifade etti.

“Gelişmiş mühendislik metotları ve 
yeni yazılımlara ihtiyaç var”

Ziyaret programının son etabında, ülkemi-
zin savunma sanayinde en başarılı firmala-
rından Samsun Yurt Savunma Sanayi (SYS) 
ziyaret edildi. Şirket CEO’su (Üst Düzey 
Yönetici) Utku Aral, yaptığı sunumda ken-
dilerine ulusal ve uluslararası birçok proje 
başvurusu yapılmasına rağmen söz konusu 
projelerde gelişmiş mühendislik metotları-
na ve yeni yazılımlara ihtiyaç olduğunu dile 
getirdi.

“Yüksek teknolojiyi Samsun’a 
yerleştirmeliyiz”

Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer 
Aral da ziyarette orta teknolojili üretim-
den yüksek teknolojili üretime geçmek için 

üniversitelerle çalışmak gerektiğine vur-
gu yaparak “Yüksek teknolojiyi Samsun’a 
yerleştirmek gerekiyor. Bu bakımdan KO-
Bİ’lerin seri ve hassas üretime alıştırılması 
önem arz ediyor. Dolayısıyla bu hamleler 
yapılırsa bölgemizde savunma sanayi kü-
meleşmesi olacaktır ve böylelikle de me-
zunlar Samsun’dan kopmayacaklardır. Bu 
açıdan sanayi ile Üniversiteyi buluştura-
mazsak geride kalırız.” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Kuran da konuşmasında 
markalaşmayı öne çıkararak fikrî ve sınai 
mülkiyet hakları hususunda OMÜ TTO ve 
Teknopark olarak savunma sanayi projele-
rinde her zaman çözüm ortaklığı kurmada 
yardıma hazır olduklarını söyledi.

Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli 
insan kaynağının yetiştirilmesi ve savun-
ma sanayi projelerinin hazırlanmasında 
OMÜ’nün akademisyen ve altyapısıyla iş 
birliği ve iletişime açık olacağını vurgulaya-
rak firma yöneticilerine, heyet adına teşek-
kür etti.

Ziyarette yanı sıra, Rektör Bilgiç ve berabe-
rindekiler SYS bünyesinde yeni açılan AR-
GE Merkezi’ni gezerek çalışanlarla sohbet 
etti.  

“Orta 
teknolojili 
üretimden 
yüksek 
teknolojili 
üretime 
geçmek için 
üniversitelerle 
çalışmak 
gerekir.”

Özel Haber
OM

ÜB
ÜL

TE
N 

Ni
sa

n-
Ha

zir
an

  2
01

8
Sa

yı 
72

18



Çanakkale’deki kahramanlık mü-
cadelesinin ve destansı hikâyenin 
simgesi olan 57. Alay Sancağı’nı 
yeni kuşaklarla ve Samsunlularla 
buluşturmak adına çok yoğun ve 
özel bir çaba gösteren Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, bu mukaddes 
sancağı Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesine devretti. 2017 yı-
lında Conkbayırı’nda düzenle-
nen törenle Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesinden devraldığı 
57. Piyade Alay Sancağı’nı aynı 
yerde düzenlenen törenle Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesine 
emanet eden OMÜ; 1 yıl boyunca 
üstlendiği sancak nöbetini, tarihî 
bir misyon ve vicdani bir sorum-
luluk anlayışıyla yerine getirmiş 
oldu.

OMÜ 57. Alay’ın Şanlı Sancağını 
RİZE’YE EMANET ETTİ

Özel Haber
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“Sancak nöbetini büyük bir onurla 
üstlendik”

Teslim aldıkları kutsal 57. Piyade Alay 
Sancağı’nı layıkıyla muhafaza ettiklerini ve 
Samsun halkıyla buluşturduklarını vurgula-
yan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç OMÜ olarak 
ifa ettikleri sorumluluğu “Samsun Valiliğin-
ce düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde 
57. Piyade Alayı Sancağı tarafımıza tak-
dim edildi. Eşsiz bir cesaretle kahramanlık 
destanı yazan Mehmetçiklerimizin sembo-
lü olan sancakla heyecanımız doruğa çıktı 
ve bu nöbeti büyük bir onurla üstlendik. 1 

yıllık süre zarfında yüklendiğimiz sorum-
luluğun bilinciyle mukaddes sancağımızı 
muhafaza edip bu emanetin tarihsel rolünü 
ve değerini halkımızla paylaştık. 19 Mayıs 
1919 ile başlayan Millî Mücadele’nin ilham 
kaynağı olan Çanakkale destanı, elbette ki 
gurur duyacağımız bir kahramanlık timsa-
lidir. Nice yağız delikanlıyı, nice baba yi-
ğitleri, cengâverleri ve Mehmetçikleri bay-
rağımızın ufuklarda dalgalanması uğruna 
şehit verdik. Ait olduğu devletiyle kendi öz 
yazgısını bir gören Türkler, bu durumu sa-
hip oldukları sancak ve bayraklarda açıkça 
göstermişlerdir. Bizler, üzerinde özgürce 
yaşayabileceğimiz vatan toprağına halel 

OMÜ
57. Piyade 
Alayı
Sancağını
halkla 
buluşturdu
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Kutsal emanet
Rize Recep 

Tayyip
Erdoğan 

Üniversitesine
gururla 
emanet

edildi

gelmemesi için hayatlarının 
baharlarında gözlerini kırp-
madan toprağa düşen kahra-
manlarımızın bıraktığı mirasa 
sahip çıkacağız. Gelecek ne-
siller uğruna bu güzel vatan 
toprağını; üzerinde hem öz-
gürce yaşanan ve gurur duyu-
lan hem de dünyanın en me-
deni toplumunun var olduğu 
bir ülke olarak yüceltmekle 
mükellefiz ve OMÜ olarak bu-
nun farkındayız. Zira ülkemi-
zin gelişmesini, milletimizin 
refahının ve huzurunun art-
masını sağlayacak her türlü 
çalışmanın içerisinde olmaya 
söz verdik.” sözleriyle dile ge-
tirdi.

Sancak her kesimden Samsunlulara 
ulaştı

Çanakkale Muharebeleri’nin gidişatını de-
ğiştiren, fedakârlık ve kahramanlıklarıyla 
tarihe geçen güzide ve kahraman 57. Pi-
yade Alayı’nın değerli sancağı, OMÜ’nün 
himayesinde halkla buluştu. İlk kez 2017 
yılı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda sergilenen 57. Piyade 
Alayı Sancağı, ardından düzenlenen çeşit-
li etkinlikler vasıtasıyla OMÜ öğrencileri, 
Üniversitenin her biriminden akademisyen, 
personel ve öğrenci ile her yaştan Samsun 

halkının, Çanakkale Savaşı’nda gösterilen 
kahramanlığın ve fedakârlığın somut kanı-
tına şahit olması amacıyla belirli tarihlerde 
Kurupelit Kampüsü ve yanı sıra da ilçeler-
deki fakülte, meslek yüksekokulu ve Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile kentin 
farklı noktalarında sergilendi. 

57. Alay Sancağı’nın önemine ve anlamı-
na ilişkin öğretim elemanları tarafından 
konferanslar da verilirken başta her kade-
meden öğrenciler olmak üzere Üniversite 
mensupları ve Samsunlular sancağa yoğun 
ilgi gösterdi.

Geçen yıl Ramazan ayı boyunca her akşam 
kent merkezindeki ve ilçelerde bulunan 
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camilerde sergilenen sancak, bin-
lerce kişi tarafından ziyaret edildi. 
Ziyaretlerde şehitler için dualar 
okunurken vatandaşlar çektikleri 
fotoğraf ve videoları sosyal med-
yadan paylaştı. Sancağın manevi-
yatını yaşayan vatandaşların kimi 
zaman gözyaşlarına hâkim olama-
dıkları görüldü.

57. Alay Sancağı Samsun Büyük 
Cami’de halkın huzurunda

Çanakkale Muharebeleri’nde vatan 
uğruna verdiği büyük mücadeley-
le kahramanlaşan ve yücelen 57. 
Piyade Alayı’nın aziz sancağı 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla Samsun 
Büyük Cami’de halkla buluşturuldu. 
Büyük Cami’de başında temsilî as-

kerlerin nöbet tuttuğu sancak, 
vatandaşların ilgi odağı oldu. 
Ziyaretçiler arasında bulunan 
Türkiye Muharip Gaziler Der-
neği Samsun Şube Başkanı 
Ahmet Diril ve yönetim kuru-
lu da duydukları minnettar-
lığı ifade ederek Üniversite 
yönetimine teşekkür etti. 
1954 yılında Gelibolu’da 
58. Piyade Alayı’nda vatani 
görevini yapan 87 yaşın-
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daki İbrahim Bayrak da ziyaretçiler 
arasında dikkat çekerken şehitler için 
dua etti.

Sancağı ziyaretinde konuşan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Türk askerî tari-
hinde yazdıkları şanlı direniş desta-
nında vatanımıza yapılan hayasızca 
akınları durdurabilmek için cepheye 
koşan, düşmanın üstün ateş gücüne 
vücudunu siper eden va-
tan evlatlarını rahmet ve 
minnetle yâd ediyoruz. 
Bu mücadele ve sonunda 
elde edilen başarılar Ça-
nakkale Muharebeleri’nin 
kazanılmasının asıl te-
melini atmıştır. Türk as-
kerinin burada gösterdiği 
cesaret ve inanç şüphe-
siz Çanakkale zaferini de 
beraberinde getirmiştir. 
Bugün Türk halkı Türkiye 
Cumhuriyeti toprakları 
üzerinde kendi hür ira-
desiyle hüküm sürüyorsa bu tabii ki 
savaşlarda canı pahasına savaşmış 
ve şehit düşmüş kahraman askerleri-
mizin sayesinde olmuştur. Gösterdiği 
büyük kahramanlıkla dünya tarihine 
damgasını vuran 57. Alay; milletimi-
zin inancını, kuvvet ve kudretini bütün 
dünyaya bir kez daha ispat etmiştir.”
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Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı 
arasına giren ve eğitim hizmeti alanında 
devlet üniversiteleri arasında ikincilik ödü-
lünün sahibi olan Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi, artık yönetici ihracında da en başlar-
da yer alıyor. Ülkemizin 6 üniversitesinde 
OMÜ’lü rektörler görev yapıyor. OMÜ Bül-
ten dergisi olarak başarılarıyla gurur duy-
duğumuz Hocalarımızı sizlerle buluştur-
maya devam ediyoruz. 

Bu sayımızda Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğüne geçen 
yıl atanan Üniversitemizin akademisyeni 
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı Bolu’da ziyaret 
ettik. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçek-
leşen söyleşide Hocamızla Bolu Abant İz-
zet Baysal Üniversitesini, gelecek plan ve 
hedeflerini, Samsun ve OMÜ’yü konuştuk. 

Söyleşi : Mürsel KAN      Fotoğraf : Gökhan ÇETİN
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“Üniversitemiz
vakıf-devlet 

dayanışmasını
en iyi

temsil eden
örneklerden

biri.”

OMÜ, son yıllarda üniversitelerimize 
yönetici ihraç ediyor. 4 üniversitenin 
rektörü OMÜ mezunu, iki 
üniversitemizin rektörü de OMÜ’nün 
akademisyenlerinden. Bu durumu nasıl 
değerlendireceksiniz? 

Bu basit anlamıyla OMÜ’nün artık bir doy-
gunluğa ulaştığı, dışarıya idareci nokta-
larına ihraca başladığı anlamına gelir. Bu 
şekliyle gelişmiş bir üniversite olduğunu, 
Türkiye’nin ihtiyacı olduğunda diğer üniver-
sitelere destek sağlayabileceğini göstermiş 
oluyor. Bu yönüyle üniversitemiz adına ben 
de gurur duyuyorum. Hakikaten gurur veri-
ci bir tablo, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 

Sayın Hocam, 5 Eylül 2017’de göreve 
başladınız. Bu kısa sürede Bolu’ya 
alışabildiniz mi?

Bana sık sorulan sorulardan biri buydu. 
Ben de Karadenizliyim benim böyle bir 
problemim yok, Bolu bana alışsın diyor-
dum. Tabii bu espri şeklindeydi. Biz Kara-
denizliyiz. Babam Giresun Alucralı Doğu 
Karadeniz, ben aslen Samsun Termeliyim 
ki Terme Orta Karadeniz.  Şimdi de Batı 
Karadeniz’de çalışıyoruz. İklimini, doğası-
nı, insanını bildiğim yerler buralar, alışma 
noktasında bir zorluk çekmedim doğrusu. 
Sağ olsunlar resmî kuruluşlarımız, kamu 
kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, 
aynı zamanda kendi öğretim üyeleri ve ida-
ri personel çok ciddi bir şekilde sahip çık-
tılar. Bu noktada hiç yabancılık çekmedim. 
Buranın bir ferdiymiş gibi alışmaya başla-
dım. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda göreve 
başladım. Hep beraber bayramlaştık, o da 
güzel oldu. Bir bayram havasıyla başlamış 
olduk böylece.

Üniversiteniz hakkında genel bilgi 
alabilir miyim? 

Vakıf-devlet dayanışmasını en iyi temsil 
eden örneklerden biri. Bu açıdan Üniver-
sitemiz Türkiye’de tek diyebilirim. Bir diğer 
özelliği de vakıf üniversitesi değil, devlet 
üniversitesi olması. İzzet Baysal Vakfı çok 
ciddi bir destek vererek Üniversitenin bir-
çok fiziksel yapılanmasını sağlamış ve ta-
mamen hibe etmiştir. Bunu yaparken de 
vergisini ödeyerek yapmıştır. Ondan bir 
muafiyet de almamıştır. Zaten muafiyet 
yeni çıktı biliyorsunuz. Geçen ay çıkan bir 
kanun. Bu hâliyle hakikaten devlet-vakıf 
dayanışmasının en güzel örneklerinden bir 
tanesi. Biz merhum İzzet Baysal’a minnet-
tarız, kendilerini hayırla hep yâd ediyoruz. 

Merhumun, aynı zamanda eğitimin tüm 
alanları ile sağlık alanında da çok ciddi ha-
yır katkıları var. Tam bir vakıf insanı İzzet 
Baysal. Her yerde ismini görürsünüz. Bu 
duruşuyla hakikaten ender insanlardan 
biri.

Üniversitemiz 1992 yılında kurulmuş, 
geçen yıl 25. yılını hep birlikte kutladık. 
2017-2018 eğitim öğretim yılı, 25. yıla 
denk gelmişti. O dönem birçok şeyi ilk 
kez yaptık. Üniversitemiz hızla gelişen bir 
yapıya sahip; Ankara, İstanbul, Bursa’yı 
baz aldığımızda ve Bolu’yu da merkeze 
koyduğumuz zaman 25 milyonluk bir nü-
fusun ortasında bulunan bir yer. Kurul-
duğu andan itibaren hızla fakülte sayısını 
arttırmış. 12 fakültemiz var. Geçen ay Ba-
kanlar Kurulunda Mimarlık Fakültemizin 
kuruluş kararı geçti. Hukuk Fakültemiz de 
kurulma aşamasında zaten. Sayın Başba-
kanımız da Bolu halkına Hukuk Fakültesi-
nin müjdesini vermişti. 6 yüksekokulumuz, 
7 de meslek yüksekokulumuz var. Ayrıca 
15 araştırma uygulama merkezimiz var. 
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Gelişimini tamamlamış bir üniversiteyiz. 
26 bini aktif olmak üzere  33 bine yakın öğ-
rencimiz var. Araştırma görevlileriyle bir-
likte bin 350 öğretim elemanı, 800’e yakın 
idari kadromuz var. Bu şekliyle iyi bir kad-
roya sahibiz, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 

Türkiye’nin en büyük iki şehrinin 
(Ankara ve İstanbul) arasında yer alan 
bir ilin üniversitesi olarak bu durum 
sizi hangi yönde etkiliyor? Kocaeli ve 
Sakarya Üniversiteleri bunu avantaj 
olarak kullanıyor. 

Bizi de kesinlikle olumlu yönde etkiliyor. 
Tabii burada Sakarya ve Kocaeli il olarak 
da İstanbul’a daha yakın, nüfus olarak da 
daha kalabalık. Zaten her ikisi de sana-
yi kenti, hızlı gelişiyorlar. O noktada Bolu, 
daha gelişim aşamasında diyebilirim. Şu an 
nüfus 170 bin civarında. Sanayi bölgeleri 
var ama yeni yeni büyüyor. Yeni bir sanayi 
bölgesinin inşası daha yeni başladı. Bunun-
la birlikte bizim onlara denk düşecek bir 
şekilde gelişmeyi sağlamamız gerekiyor. 
Aslında bizim önümüz daha açık şu an.

Sanayisi yoğun bir bölgedesiniz. 
Bu açıdan bakıldığında toplumun 
Üniversitenizden beklentisi nedir? 

Bizim buradaki en büyük avantajımız şu; 
Bolu bir sağlık, turizm, spor şehri olmak 

istiyor. Biz de bu noktada şehrimize katkı 
sunmak istiyoruz. 3 alanda da destek ver-
mek istiyoruz. Zaten biz de vizyonumuzu 
bunlara göre hazırladık. Sağlık, turizm ve 
spor alanında ön plana aldığımız bazı ya-
tırımlarımız bulunuyor. Şehrimize destek 
vermeye önem veriyoruz.  Başlangıçta Üni-
versitemizin Tıp Fakültesi Düzce tarafına 
kurulmuş. Üniversite ayrılınca Tıp Fakülte-
si Düzce’de kalmış oluyor. Ama buraya da 
ikinci bir fakülte, hastane şeklinde ayrı ku-
rulmuş. Şu anki haliyle aslında hastanemiz 
dolu bir potansiyelle çalışıyor. Ona ilaveten 
biz bazı şeyler öngördük. Zaten Ankara ve 
İstanbul yönü, trafiğin yoğun olduğu bir 
güzergâh, E5 ve TEM otoyolu var. Yollar da 
güzel, arabalar da kuvvetli, şoförler de hız 
yapınca maalesef kazalar da kaçınılmaz 
oluyor. Ciddi kazalar da oluyor. Bir acil trav-
matoloji hastanesi kuracağız buraya, onko-
loji merkezi kuracağız. 

Ayrıca bu gördüğünüz her taraf ağaçlık, 
oksijeni bol bir yer, sanatoryum hastanesi 
kuracağız buraya. Bu 3 yatırımı aldık, bir 
de spor hekimliği ihtisas hastanesi kura-
cağız. Şu an Belediyenin de çok büyük bir 
yatırımı var spor alanında, ona biz de katkı 
vermeye çalışıyoruz. Şu karşıda gördüğü-
nüz ormanlık alanlar içerisinde 5 açık fut-
bol sahası mevcut. Şehrin bir de stadyum 
ihtiyacı vardı. Bu yapıyı da tesis edeceğimiz 
bir alan oluşturduk. Onunla ilgili Orman 
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“Bolu
Teknik

Üniversitesi”
kurulsun 

istiyorum.

Genel Müdürlüğümüze de yer tahsisi konu-
sunda başvurduk. Müdürlük 5 açık futbol 
sahasıyla ilgili tahsisin mümkün olduğunu 
ama stadyumla ilgili şu an beklememiz ge-
rektiğini söyledi.  Ama onlar da olacak gibi 
gözüküyor. Olduğu zaman biz kendi Üniver-
sitemizde sağlık, spor ve turizm yatırımını 
güçlendirerek bahsettiğim marka şehri 
olma yolundaki hedeflere katkı sağlamaya 
çalışacağız. 

Spor şehri derken amaç tesisler 
anlamında mı? 

Bolu Belediyesi, Karacasu mevkiinde çok 
geniş bir alanı buna ayırdı ve su sporlarıy-
la ilgili çok ciddi bir yatırım yapıyor. Şu an 
kapalı spor salonu ve yüzme havuzları ya-
pıyor, su kayağıyla ilgili bir alan oluşturdu. 
Bir de şehir içinde kalmış eski bir stat, ihti-
yaçlara cevap vermiyor. Boluspor bu sene 
kıl payı kaçırdığı Süper Lig’e seneye çıkarsa 
stat yeterli gelmez. Muhakkak yeni bir şehir 
stadyumuna ihtiyacı var. Burada bu imkân 
varken, biz bunu karşılayabileceğimizi 
söyledik. O noktada şu an Belediyemiz, 
Valiliğimiz ve Boluspor ilebu işi ortaklaşa 
yürütüyoruz. Şehre 7 kilometre mesafede, 
ulaşım sıkıntısı olmayan, ormanlık içerisin-
de, göl manzaralı, doğayla baş başa bir te-
sis için projeleri hazırlattık. 

Biz burada futbol dünyası için bir kamp yeri 
kurmak istiyoruz. 900 metre yüksekte, ha-
vası serin, oksijeni ve suyu bol 5 adet tesis 
söz konusu olacak. Ayrıca yanına otel tesis 
edilecek. Düşünün 10-15 takımı bir anda 
kampa alıyorsunuz sonra diyorsunuz ki 
‘buyurun stadımız da var, turnuva yapalım’; 
Bolu Kupası olabilir, Abant Kupası olabilir. 
O turnuvalarda da destekleyebileceğimiz 
bir şey olur. Zaten 2 aylık bir süre sonunda 
ilimize 500-600 milyonluk konaklama gir-
disi sağlar. Ayrıca turistik gelirler ve reklam 
gelirleriyle birlikte birkaç milyarlık bir girdi-
si olacak gibi görünüyor bu yatırımların.

Eskiden Bolu jimnastikte çok iyiydi. 
Türkiye’de madalyalı sporcular 
çıkarıyordu. Üniversitenin bununla 
ilgili bir çalışması var mı? 

Hâlâ öyle, geçen bir öğrencimiz dünya bi-
rincisi oldu. Üniversitemizin Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulunu, Spor Bilimleri Fa-
kültesine dönüştüreceğiz. Sağlık Yükseko-
kulumuz ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulumuzu birleştirip Sağlık Bilim-
leri Fakültesi kuracağız. Turizm İşletmecili-
ği ve Otelcilik Yüksekokulumuzu da Turizm 
Fakültesine dönüştüreceğiz. Bu aynı za-
manda bahsettiğim sağlık, spor ve turizm 
alanında şehrin de hedef koyduğu noktaya 
katkı sağlamış olacak. Bu seviyeyi yükselt-
tiğimiz zaman alacağımız öğrenci kapasi-
tesi de artacak. O noktada da fayda sağ-
layacak. Hem öğrenci potansiyeli artacak, 
hem de tercih edilebilirliği yüksek fakülte-
ler olacağından aynı zamanda daha nitelikli 
öğrenciler kazanmış olacağız. 

Üniversite olarak hedefleriniz nelerdir?

Hedefimiz çok tabii. Üniversiteleşmeye de 
destek vermeye çalışıyoruz. Bolu Teknik 
Üniversitesi kurulsun istiyoruz. Yeni üniver-
sitenin altyapısı da hazır. Ben şuna benze-
tiyorum bu işi: Bir kediyi beslerseniz o ke-
diden bir aslan yavrusu çıkmaz ancak obez 
bir kedi olur. Obez olan da hantal olur. Üni-
versiteyi tematik olarak yapılandırırsanız o 
zaman öğrenci, profilini ona göre seçer ve 
daha iyi bir eğitim alır. 

Sağlık, spor, turizmle ilgili bir öngörümüz 
var, bunları da yine YÖK başkanıyla pay-
laştık. Önümüzdeki dönemde bunları adım 
adım yerine getireceğiz. Valimiz, Belediye 
Başkanımız ve Ticaret Odası projelerimizi  
destekliyorlar. 7 bin öğrenci kapasitesine 
sahip Bolu Meslek Yüksekokulunu ikiye 
ayırdık. Bolu MYO ve Bolu Teknik Bilimler 
MYO diye, bunu da organize sanayi böl-

27

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ni

sa
n-

Ha
zir

an
  2

01
8

Sa
yı 

72



“Samsun
bizim
memleketimiz,
göz ağrımız,
ülkedeki
güzide
şehirlerden biri, 
yaşanacak
illerden
bir tanesi
hala aklımız
orada,
Samsun’u
severiz.”

gesine taşıyacağız. Böylece öğrencimizin 
yerinde eğitim almasını, sanayiye destek 
hizmeti vermesini, AR-GE potansiyelinin 
artırılmasını ve yazın öğrencilerimizin su-
nulan iş imkânlarıyla para kazanmalarını 
sağlayacağız. 

Bir diğer önemli projemiz de spor hekimliği 
ihtisas hastanesi. Sporcu yaralanmalarının 
tedavi edildiği, kondisyon artırımının sağ-
landığı ve sporcu performansının ölçüldü-
ğü bir merkez yapacağız. Buranın ismini 
özellikle futbol dünyasında daha çok duya-
cağınız kanaatindeyim.

Ayrıca 5 yıl içerisinde 55 bin öğrenci kapa-
sitesine ulaşacağız.  

Bolu, doğal güzellikleriyle hepimizin 
gönlünde. Doğa turizmine yönelik 
Üniversitenizin katkısı nedir?

Millî Parklar Genel Müdürlüğüyle düzen-
lenen çalıştayda Bolu’nun turizm potansi-
yeli olduğu ortaya çıkartıldı. Bu çalışmayla 
hangi alanda turizm faaliyeti yapılabilir; göl 
turizmi mi, balıkçılık mı, orman turizmi mi, 
kış sporları mı, mutfağı mı? Bunların hepsi 
tek tek masaya yatırıldı. Buranın mutfağı ve 
aşçılık kültürü oldukça iyidir. Bunlarla ilgili 
hedefler belirlendi.  Bu çalıştayı da bizim 
üniversitemiz yürüttü.  Orman Genel Mü-
dürlüğümüzle bir turizm stratejik planını 
çıkardık. Bütün bunları Orman Genel Mü-

dürlüğümüzle beraber uygulamaya koya-
cağız. Bunun içinde Ticaret Odası, Valilik 
ve Belediye de var. Hep beraber bir hedef 
ortaya koyduk. 

Samsun sizin için ne anlam ifade 
ediyor?

Samsun bizim memleketimiz, göz ağrımız, 
ülkedeki güzide şehirlerden biri, yaşanacak 
illerden bir tanesi, memur şehri aynı za-
manda, yaşam standartları yüksek, o stan-
dartlara rağmen hayat çok ucuz, birçok il 
gezdiğim için bunu söyleyebilirim. Sürekli 
de gelişiyor zaten, gidenin dönüp bir daha 
baktığı şehir Samsun. Gelen belki bilir ama 
ayrılan bin pişman olacaktır. Gelen orada 
emekli olup kalmıştır, bir şekilde ev sa-
hibi olmuştur. Ben Samsun Termeliyim. 
Terme’den 1984 yılında üniversite okumak 
için ayrıldım. 2009’da da Üniversitemize 
geldim. Yani profesörlük atamam OMÜ Ve-
teriner Fakültesine oldu. Orada 2010-2013 
yılları arasında dekanlık görevi de yaptım. 
Zor bir fakülteydi ama başarılı bir dekanlık 
dönemi yürüttük. Çok ciddi bir arkadaşlık 
potansiyeline sahip olduk. Zaten bizim Ka-
radeniz insanı sıcaktır. Hâlâ aklımız orada, 
Samsun’u severiz. 

Ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? 
Bolu’da mı, Samsun’da mı yaşıyorlar?

Dekanlık sonrası TÜBİTAK’ta görev yaptım. 
Orada iki önemli görev de üstlenmiştik. Bi-
risi Tarım, Ormancılık  ve Veterinerlik  Araş-
tırma Grubu (TOVAG) koordinatörlüğüydü. 
Aynı zamanda son yılımda da TÜBİTAK 
Araştırma Destek Programları Başkanlı-
ğı (ARDEB) görevini yürüttüm. 4 yıla yakın 
cuma günleri Ankara’dan Samsun’a gidiyor, 
pazar günleri de Samsun’dan Ankara’ya 
dönüyordum. Seyahatimiz nerdeyse 4 yı-
lın 1 yılı yollarda geçti. Rektörlük görevi 
4 yıl olunca aileyi buraya aldık; yani ço-
cuklarla beraberiz. Kızım zaten Bursa’da 
Uludağ Üniversitesi’nde öğrenciydi. Oğ-
lum Samsun’da lise son sınıf öğrencisiydi, 
orada kalmıştı. İlkokul 3. sınıfta okuyan bir 
öğrencimiz vardı, onunla beraberdik. Ora-
ya evimizi taşıdık ama Samsun’daki evimiz 
duruyor. Mehmet Kuran Hocam (OMÜ Rek-
tör Yardımcısı) kapı komşumdur. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile 
iş birliği geliştirecek misiniz? Bu 
kapsamsa çalışmalar var mı?

OMÜ ile ilgili Sayın Rektörümüzle görüşü-
yoruz. Başımız sıkıştığında bazen kendisini 

Portre
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arıyoruz. Ama şu an kadar bir iş birliğimiz 
olmadı. Geçen ramazanda bir iftar progra-
mı kapsamında Batı Karadeniz üniversite-
leri bir toplantı yaptı. 10 kadar üniversite 
bir araya geldi. Bu daha önce de yapılan 
ancak 1-2 yıl ara verilen bir toplantıydı. 10 
üniversitemizi davet ettik. Bir dönem için 
başkanlığı da üzerimizde. Batı Karade-
niz’deki 10 üniversite ile araştırma labo-
ratuvarlarından birlikte faydalanmak için 
inşallah protokol yapacağız. Bunu Düzce 
ve Karabük Üniversiteleriyle yaptık. Kas-
tamonu ve Çankırı Üniversiteleriyle de ya-
pacağız. Önümüzdeki toplantıya da Kas-
tamonu Üniversitesi ev sahipliği yapacak. 
Şu an en büyük sıkıntı aslında israf, onun 
önüne geçmek için güçlerimizi birleştire-
ceğiz. Bende olmayan onda varsa onunla 
anlaşma yapacağız. Onda yok bende varsa 
protokollerle birbirimize destek vereceğiz, 
laboratuvarlarımızı birbirimizin kullanıma 
açacağız. Bu teknokentte de böyle olacak, 
merkezi laboratuvarlarda da böyle olacak. 
Keza öğretim üyesi değişimlerinde de böy-
le olacak. 

Bu iş birlikleriyle aynı zamanda ortak ulusal 
ve uluslararası projeleri de beraber yürüte-
ceğiz. 

OMÜ 43. yaşını tamamladı. OMÜ’lü 
olmayı bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Bir kere fiziksel altyapısını tamamlamış 
bir üniversite. Öğretim üyesi kadrosunun 

çeşitliliği iyi bir noktada, tercih edilen bir 
üniversite hakikaten. Karadeniz sahiline 
baktığımız zaman il olarak da konumu göz 
dolduran bir yerde. Zaten gören göz de 
bunu inkâr edemez. Bolu’ya geldiğiniz za-
man ne güzel bir doğa, yemyeşil dediğiniz 
olur, aynı şekilde Samsun için de bunu ra-
hatça söyleyebilirsiniz. OMÜ’nün çok güzel 
bir Karadeniz manzarasına sahip olması da 
ayrı bir avantaj. 

Samsun Teknopark çok iyi çalışıyor artık 
şehirle de bütünleşti. Tüm etkinliklerde 
üniversite-şehir buluşmasını ve bütünleşme-
sini görmekteyiz. Üniversite şehir kaynaşma-
sı çok iyi bir noktada. Yeni atılımlarıyla ken-
dinden çok daha söz ettireceğini, ön plana 
çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü o 
süreçlerinin çoğunu -tarihine de baktığımız-
da- tamamlamış bir üniversite. Gelişen değil, 
artık gelişimini tamamlamış, araştırma yapan 
da değil, artık üretime geçmiş, potansiyeli 
olan bir üniversite OMÜ, AR-GE’yi değil artık 
ürün geliştirmeyi konuşmak gerekir.  

Sayın Hocam, kıymetli zamanınızı bizlere 
ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 

Sağ olun, Samsun’dan ta buralara kadar gel-
diniz, çok teşekkür ederim. Bu ziyaret, hem 
bize verdiğiniz değeri gösteriyor, hem de üni-
versitenin böyle konulara önem verdiğini ve 
gücünü ifade ediyor. Tekrar teşekkür ederim, 
sağ olun. 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) İşletme Bölümü’nün düzenledi-
ği “Piyasa, Rekabet ve Ahlak: Rekabet 
Kurumunda Kariyer Fırsatları” konulu 
konferansta Rekabet Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Ömer Torlak ve Rekabet Ku-
rumu Uzman Yardımcısı Eren Yaldızlı 
davetli konuşmacı olarak yer aldı.

İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen konferansa; Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Ke-
mal Nazlı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ebül 
Muhsin Doğan, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

REKABET KURUMU BAŞKANI 
OMÜ’DE KONFERANS VERDİ

“Piyasa mı hayat tarzımızı belirliyor 
yoksa hayat tarzımız mı piyasayı?”

Konferansta piyasa, rekabet ve ahlak kav-
ramları üzerinden sunum yapan Prof. Dr. 
Ömer Torlak, değişim ilişkisinin ortamı 
olarak tanımladığı piyasa kavramı ile ilgili 
şunları söyledi: “Bugünkü piyasa ortamın-
da üretici ve tüketici, birbirini görmeden 
birtakım platformlar üzerinden bazı hizmet 
bedellerini ödeyerek alışveriş gerçekleşti-
riliyor. Asıl soru ‘piyasa mı hayat tarzımızı 
belirliyor yoksa hayat tarzımız mı piyasa-

yı belirliyor?’ İki soruya da hem evet hem 
de hayır cevabı verebiliriz. Piyasada öyle 
oyuncular var ki piyasayı belirliyor, etkiliyor 
ve piyasanın yönünü değiştiriyorlar. Ama 
bazen de piyasaya sunulan bir mal verdiği 
mesajla hayat tarzımızı etkileyebiliyor.”

“Ahlaki değerleri gözeterek iş yapmak 
piyasa dengesini sağlayabilir”

Piyasa dengesi hususunda adil değiş toku-
şun önündeki engellere dikkat çeken Ömer 
Torlak “İnsandaki para kazanma hırsı, piya-
sa dengesinde bozulmalara yol açabiliyor.  
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İnsanlar piyasada ahlaki değerleri göze-
terek iş yaparsa arz -kendi içinde denge-
ye gelebilir ve fiyat olması gereken yerde 
buluşabilir. Adam Smith gibi ekonomist-
lerin ön gördüğü gibi piyasa kendi hâline 
bırakıldığında istenen fiyat oluşmayabilir. 
Bu durumda birileri hak ettiğinden çok ka-
zanabilir, başka birileri de çok fazla bedel 
ödeyebilir.” dedi.

Piyasa davranışlarına da değinen Torlak, 
insanın bir ürünü ya da hizmeti satın alırken 
her zaman rasyonel davranmadığını belir-
terek duyguların ve duyuların da satın alma 
davranışlarını etkilediğine işaret etti.

“Rekabet tüketicinin faydasınadır”

Rekabet konusunda da önemli açılamalar 
yapan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Tor-
lak “Eğer bir sektörde rekabet varsa tüketi-
cinin faydasınadır. Günümüzde kullandığı-
mız pek çok ürün rekabet ortamı sayesinde 
geliştirilmiştir. Rekabet olmasaydı AR-GE, 
inovasyon gibi kavramlar da olmayacaktı. 
Ürünler ilk özelliğiyle kullanılmaya devam 
edilecekti. Rekabetin heyecan ve motivas-
yon yaratma özelliği var. Ama rekabetin 
kötü bir tarafı da var. İnsanın hak ettiğinden 
daha fazla kazanma tutkusu ciddi sıkıntı-
lara yol açabiliyor. Örneğin bir sektörde iş 
yapma tarzını kökten değiştirme anlamı-
nada yıkıcı yenilik denen bir kavram var. 
Bu durumun olumlu sonuçları olduğu gibi 
olumsuz sonuçları da var. Ticaretin elekt-
ronik ortamlarda yapılması, datanın artık 
petrolden daha önemli hâle gelmesi gibi 
değişimler yaşanıyor.” şeklinde konuştu. 

“Piyasanın görünür eli olan rekabet 
politikasına ihtiyaç var”

Rekabetin korunması ile ilgili politikalar 
hakkında da konuşan Prof. Dr. Ömer Tor-
lak sözlerini şöyle sürdürdü: “Modern eko-
nomilerin üzerindeki görünmez el, bu işi 
kurtarmıyor. Görünür bir ele ihtiyaç var. 
Bu görünür ele de biz kamu politikası aracı 
olarak rekabet politikası diyoruz. Bu öyle 
bir araç ki iki tarafı keskin bıçak. Bir tara-
fında aşırı düzenleme, aşırı bir müdahale 
boyutunu ön plana çıkartırsanız piyasa-
yı piyasa olmaktan çıkarır, girişimcilerin 
önüne set çekersiniz. Ama bıçağın diğer 
tarafını etkili bir şekilde kullanmadığınız 
zaman da piyasaya girme motivasyonunu 
öldürürsünüz. Çünkü tekel ve benzerlerinin 
piyasada oluşturduğu tıkanıklığı açamazsı-
nız. Dolayısıyla bu iki tarafı keskin bıçağı iyi 
kullanabilirsek işletmelerin olması gereken 
şartlarda birbiriyle rekabet etmesini sağla-
yabiliriz. Bunu sağlayacak olan da rekabet 
hukukudur. Rekabet hukukunun sonucu da 
tüketici refahının artmasıdır.”

“Rekabet karşıdakini yok etmeden 
gerçekleşebilir”

Piyasada ahlak kavramı hususunda da bil-
giler paylaşan Rekabet Kurumu Başkanı 
Ömer Torlak, geçmişte ve kültürümüzde 
mevcut düzenlemelerden örnekler ver-
di. Hz. Muhammet döneminde ve Ahilik 
Teşkilatı’nda piyasa ahlakına yönelik ku-
ralların olduğunu kaydeden Torlak, insan-
lık tarihinin 15 asırdır bu konuda birikimi 
olduğunu belirtti. Torlak “Ahlaki değerleri 
ön planda ve güçlü tutmak bazı işlem ma-
liyetlerinin de azalmasına yol açacaktır. 
Mesela hak ihlalinden kaynaklanan dosya 
miktarı ve bunlara harcanan mesai azala-
cak. Ahlaklı olmaya da önce kendimizden 
başlamalıyız. Biz toplumun önünde ahlak-
lı bir şekilde var olursak olmamız gereken 
noktaya çok çabuk geliriz. Eminim gelece-
ğin girişimcileri olacak sizler, ileride mes-
lektaşlarıyla hasbihal edebilen insanlar 
olacaksınız. Hep bana diyen değil, karşı-
sındakini de düşünen insanlar olacaksınız. 
Rekabetin, karşıdakini yok etmeden de 
gerçekleşebileceğini unutmayın.” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer 
Torlak’ın ardından Rekabet Kurumu Uzman 
Yardımcısı Eren Yaldızlı, rekabet kanunu-
nu detaylarıyla anlatarak Rekabet Kurumu 
hakkında katılımcılarla bilgiler paylaştı. 
Rekabet Kurumunun yapısı, görevleri ve 
personeli hakkında bilgilendirme yapan 
Yaldızlı, Rekabet Kurumunda çalışmak ya 
da staj yapmak isteyen öğrencilere şartları 
ve imkânları anlatarak yol gösterdi.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer 
Torlak’ın katılımcılardan gelen soruları ya-
nıtlamasının ardından Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Başkan Torlak’a, verdiği değerli bil-
giler için teşekkür ederek fidan sertifikası 
takdim etti. 

Hediye takdimi sonrasında konferans sona 
erdi.

 “Eğer bir
sektörde

rekabet varsa 
tüketicinin 

faydasınadır. 
Günümüzde 

kullandığımız 
pek çok ürün 

rekabet ortamı 
sayesinde 

geliştirilmiştir.”
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Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih 
Kurumu (TTK) tarafından organize 
edilen “Karadeniz’de Millî Mücadele 
Konferansları” serisinin ilki Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen konferansa; 
Samsun Valisi Osman Kaymak, Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademis-
yenler, organizasyonu düzenleyen 
kurumların temsilcileri ile öğrenciler 
katıldı. Konferans öncesi Vali Kay-
mak ve Rektör Bilgiç konuklarla bera-

ber AKM’nin Fuaye Alanı’nda açılan 
ve Karadeniz’deki Millî Mücadele’yi 
anlatan dijital sergiyi gezdiler.

Oturum başkanlığını OMÜ Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve 
Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın yaptığı 
konferansta; TTK Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Güray Kırpık ile OMÜ Eği-
tim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Dursun Ali Akbulut ve Fen Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İb-
rahim Tellioğlu konuşmacı olarak yer 
aldı.

Millî Mücadele’nin Kalbi: KARADENİZ
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“Samsun İstiklal Harbi’nin kalbinin 
nereden attığını göstermektedir”

Açılış konuşmalarında ilk olarak söz alan 
TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kır-
pık, Karadeniz’in Millî Mücadele açısından 
Anadolu’nun kalbi olarak değerlendirilebi-
leceğini vurgulayarak “O yılların en köklü 
Millî Mücadele kahramanları Karadeniz’den 
çıkmıştır, bununla birlikte Karedeniz, İstik-

lal Harbi’nde en fazla şehit veren bölgeler-
den biri olarak göze çarpmaktadır. Atatürk 
de Pontus Rum çetelerinin faaliyetlerini 
yakından takip etmiş ve bu çetelerin âdeta 
listesini çıkartmıştır. Atatürk’ün 19 Mayıs’ta 
Samsun’a çıkışında bir anlam olsa gerek; 
Samsun, İstiklal Harbi’nin kalbinin nereden 
attığını göstermektedir.” diye konuştu

Rektör Bilgiç “Geçmişimizi bilerek bu 
oyunların tuzağına düşmemeliyiz”

Sonrasında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç de “Millî Mücadele döneminde bir 
milletin başına ne çoraplar örülmeye ça-
lışıldığını bilmek hakikaten önemli zira bu 
tür senaryoların tuzağına tekrar düşme-
meliyiz. Türk milleti, tarihte nice kahra-
manlıklara imza atmış ve nice kahramanlar 
çıkarmış bir millet ama hep bir kahraman 
çıkarmak mecburiyetinde kalmış olmak, 
hep oyunlara gelip son anda nice şehitler 
vererek bundan kurtulmak da bu milletin 
yazgısı olmaktan çıkmalı. Artık bizler hem 
kendi gerçeğimizi hem de dünya gerçeği-
ni bilmeliyiz ki güçlü bir millet olarak bu 
oyunların üzerimizde oynanmasından kur-
tulalım. Geleceğimizin teminatı olan sevgili 
gençlerimizin de bu gerçekleri çok iyi idrak 
edeceğini biliyoruz.” dedi. OM
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“Böylesine
yararlı
konferanslara 
imza atan
TTK ve 
Üniversitemize
teşekkür 
ediyorum.”

“Tarihî gerçekleri gözler önüne 
seremezsek aynı asılsız iddialarla karşı 
karşıya kalabiliriz”

Uluslararası arenada ülkemizin elinin güç-
lü olması anlamında gizli kalmış bilgilerin 
belgeleriyle ortaya konulmasının çok de-

ğerli olduğuna dikkat çeken Vali Osman 
Kaymak ise devamında “Arkadaşlar onların 
bu davası bitmedi. Türkiye Cumhuriyeti’ni 
zayıf gördükleri her an tekrar bu iddialarını 
gündeme getirebiliyorlar. O nedenle tarih-

çilerimize çok iş düşüyor. Gençlerimizi bu 
bilinçle yetiştirmek hepimizin görevi. Böy-
lesine yararlı ve önemli konferanslara imza 
attıkları için TTK’ya ve ev sahibi Üniversi-
temize çok teşekkür ediyorum.” sözlerine 
yer verdi.

“Samsun Millî Mücadele kimliğine 
sahip bir şehirdir”

Açılış konuşmaları sonrası başlayan kon-
feransta, Oturum Başkanı Prof. Dr. Kaya 
Tuncer Çağlayan Millî Mücadele fikrinin 
İstanbul’da doğduğunu, Samsun’da uygu-
lanabileceği kanaatine varıldığını belirt-
tiği konferansın açılış değerlendirmesin-
de “Mustafa Kemal Paşa Samsun’a ayak 
bastığında düşüncelerini olgunlaştırma 
fırsatı bulmuştur. Samsun bu sebeple Millî 
Mücadele’nin başlangıç şehridir ve bu 
kimliği ile ‘Millî Mücadele Şehri’ olmalıdır. 
Millî Mücadele aynı zamanda Anadolu’nun 
Müslüman kimliğini koruma mücadelesi-
dir. Bu mücadele başarılı olmasaydı şu an 
Samsun, Pontus Rum Devleti’nin başkenti 
olacak, semalarda ezan sesleri yerine çan 
sesleri yankılanacaktı.” ifadelerini kullandı.

Konferansın ilk konuşmacısı TTK Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık 
“Karadeniz’de Millî Mücadele” başlığıyla 
bölgede Millî Mücadele’nin nasıl başladığı 
ve geliştiğini tarihsel arka plan ve sunduğu 
belgelerle katılımcılarla paylaştı.
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Diğer konuşmacı Prof. Dr. Dursun Ali Ak-
bulut da “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
Millî Mücadele” adını taşıyan sunumuyla 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve beraberinde 
gelişen olayların detaylarını katılımcılara 
aktardı.

“Bu iddiaları çürütmek için 
ülke ve millet olarak daha çok 
çalışmalıyız”

“Millî Mücadele’den Günümüze 
Yu na nis tan’ın ‘Pontus Soykırımı’ 
Propagandası” temalı konuşma-
sıyla Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu 
ise uluslararası mecrada bu ko-
nuda Türkler ve Türkiye aleyhine 
açıktan faaliyet gösteren dernek 
ve vb. örgütler hakkında bilgiler 
verirken bu iddiaları çürütmek 
için ülke ve millet olarak daha 
fazla çaba göstermemiz gerekti-
ğini öne çıkardı.

Konferansın ardından TTK Baş-
kanı Prof. Dr. Güray Kırpık et-
kinlik anısı olarak Vali Osman 
Kaymak ve Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’e Misak-ı Millî’nin harita-
sı ile belgesini hediye ederken 
Rektör Bilgiç ise konuk Prof. Dr. 
Güray Kırpık ve kurum temsilci-

lerine adlarına dikilen fidanların sertifikala-
rı ile minyatür Atatürk heykelini takdim etti.

Karadeniz’de Millî Mücadele Konferansları 
dizisinin diğer durakları ise Trabzon ve Rize 
oldu.  
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2018  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENLERİ 
2018 mezunları törenlerle hayata uğurlandı. Her fakülte ve yüksekokul için ayrı ayrı düzenlenen me-
zuniyet törenlerinde öğrenci ve ailelerin heyecanı, sevinci görülmeye değerdi. Yıllarca bu anın hayali-
nı kuran mezunlar, coşkuyla keplerini havaya fırlattı, sevinçlerini sevdikleriyle paylaştı, kimi zaman 
da duygularına hakim olamadı… 
İşte 2018 mezuniyet töreninden unutulmaz anlar...
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Mezunlar Tecrübelerini Paylaştı
Mezunlar	 Koordinatörlüğünün	 mezun-öğrenci	
buluşması	 kapsamında	 düzenlediği	 “OMÜ’den	
Mezun	Olmak”	konulu	panel,	Atatürk	Kongre	ve	
Kültür	Merkezi’nde	gerçekleştirildi.

Rektör	Prof.	Dr.	 Sait	Bilgiç’in	moderatörlüğünü	
yaptığı	 panelde;	 Amasya	 Üniversitesi	 Rektörü	
Prof.	 Dr.	 Metin	 Orbay,	 Türk	 Standartları	 Ensti-
tüsü	 (TSE)	 Eğitim	 Uzmanı	 Erhan	 Özbey,	 FBM	
Tıp	Merkezi	Kurucusu	Doç.	Dr.	Hayati	Akbaş	ile	
Gemi	İnşaatı	ve	Deniz	Bilimleri	Fakültesi	Deka-
nı	Prof.	Dr.	Aysun	Gümüş	konuşmacı	olarak	yer	
aldı.	Panele	ayrıca	Rektör	Yardımcıları	Prof.	Dr.	
Mehmet	Ali	Cengiz	ve	Prof.	Dr.	Mehmet	Kuran,	
fakülte	 dekanları,	 akademisyenler,	 çok	 sayıda	
mezun	ve	öğrenci	katıldı.

“OMÜ’nün önemi mezunların başarılarıyla 
daha da yukarı tırmanıyor”

Panelin	açılışında	konuşan	Rektör	Prof.	Dr.	Sait	
Bilgiç	OMÜ’nün	Türkiye’nin	en	önemli	üniversi-
telerinden	biri	olduğunu	belirterek	şunları	söyle-
di:	“OMÜ,	büyük	ve	başarılı	bir	üniversite.	Ayrıca	
Türkiye	Cumhuriyeti’nin	kuruluşunun	 ilk	adımı-
nın	atıldığı	günün	adını	taşıdığı	için	tarihimiz	ve	
ülkemiz	açısından	da	büyük	bir	önemi	var.	Üni-
versitemizin	 bu	 önemi,	 mensupları	 kadar	 me-
zunlarının	topluma	sağladığı	katkı	ve	gösterdiği	
başarıyla	daha	da	yukarı	 tırmanmaktadır.	OMÜ	
ailesinin	 bir	 parçası	 olan	 mezunlarımız;	 OMÜ	
mezunu	olmakla	ilgili	hissettiklerini,	OMÜ’de	ve	
iş	 hayatında	 edindikleri	 kazanımları,	 başarıya	

nasıl	ulaştıklarını	sizlerle	paylaşacaklar.	Alanla-
rında	oldukça	başarılı	olan	mezunlarımızla	güzel	
bir	sohbet	olacağına	inanıyorum.”

“OMÜ şu anki başarıma çok şey kattı”

OMÜ	 Tıp	 Fakültesi	 Estetik	 Plastik	 ve	 Rekonst-
rüktif	 Cerrahi	 Anabilim	 Dalında	 uzmanlık	 eği-
timi	 alan	 FBM	 Tıp	 Merkezi	 Kurucusu	 Doç.	 Dr.	
Hayati	 Akbaş,	 15	 senesinin	 OMÜ’de	 geçtiğini	
ifade	ederek	“OMÜ	bana	şu	anki	başarıma	ulaş-
mamda	çok	şey	kattı.	Hem	 iyi	bir	eğitim	aldım	
hem	 Üniversitenin	 verdiği	 bütçeyle	 ABD’de	 bir	
sene	geçirerek	 tecrübe	ve	öz	güven	kazandım.	
ABD’deyken	 pek	 çok	 şeyin	 ülkemizde	 daha	 iyi	
yapıldığını	gördüm.	Çünkü	biz	daha	çok	hastay-
la	daha	çok	pratik	yapma	fırsatı	bulabiliyoruz.”	
dedi.

“Paranın değil başarının peşinde oldum”

İlkokuldan	beri	ara	vermeden	çalışma	hayatının	
içinde	olduğunu	belirten	Hayati	Akbaş,	öğrenci-
lere	 yaşadığı	 tecrübelerden	 yola	 çıkarak	birta-
kım	 tavsiyelerde	 bulundu.	 Her	 zaman	 paranın	
değil,	 başarının	 peşinde	 olduğunu	 kaydeden	
Akbaş	sözlerini	şöyle	sürdürdü:	“OMÜ’den	ayrıl-
dıktan	sonra	bir	klinik	kuracağım	ve	onu	dünya	
markası	hâline	getireceğim	dedim.	13	yılda	kli-
niğimiz	Türkiye’nin	ve	dünyadaki	pek	çok	ülke-
nin	en	iyi	bildiği	merkezlerinden	biri	hâline	geldi.	
Pek	çok	hasta	Türkiye’ye	ve	Samsun’a	 ilk	defa	
kliniğimiz	sayesinde	geliyor.	“

Mezundan
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“OMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi olmak 
ayrıcalıktı”

Türkiye’nin	 en	 genç	 rektörü	 unvanını	 taşıyan	
OMÜ	Eğitim	Fakültesi	Fizik	Öğretmenliği	mezu-
nu	Amasya	Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	Metin	
Orbay	 da	 “Samsun’da	 okumak	 bir	 ayrıcalıktı	
ama	OMÜ	Eğitim	Fakültesi	öğrencisi	olmak	daha	
büyük	 bir	 ayrıcalıktı.	 Hepimiz	 bir	 aile	 gibiydik.	
Samsun	dendiğinde	aklıma	hâlâ	öğrencilik	geli-
yor.	Gönül	bağım	devam	ediyor.”	ifadelerini	kul-
landı.

Üniversite	 anılarını	 katılımcılarla	 paylaşan	
Amasya	Üniversitesi	Rektörü	Orbay,	Türkiye’nin	
o	 yıllara	 göre	 yükseköğretimde	 ve	 yurt	 imkân-
larında	büyük	bir	ilerleme	gösterdiğini	kaydede-
rek	öğrencilere	şu	tavsiyelerde	bulundu:	“Hede-
finiz	mutlaka	olmalı	ve	o	hedefe	doğru	ilerlerken	
bazı	yüklerinizi	atmanız	lazım.	Yani	mazeretler-
den	kurtulmanız	lazım.”

“OMÜ mezunları sahada daha başarılı”

Türkiye’nin	 en	 büyük	 şirketleri	 dâhil	 olmak	
üzere	en	az	300	 şirkete	eğitim	ve	danışmanlık	
hizmeti	 verdiğini	 ifade	 eden	 OMÜ	 Mühendislik	
Fakültesi	 Çevre	 Mühendisliği	 Bölümü	 mezu-
nu	Türk	 Standarları	 Enstitüsü	 (TSE)	 Eğitim	Uz-
manı	Erhan	Özbey	de	“Piyasada	 tutunmak	 için	
kendimi	 geliştirmeye	 gayret	 ettim.	 Amacım	bir	
OMÜ’lünün	 Türkiye’de	 bir	 realite	 olarak	 kabul	
edilmesini	 sağlayacak	 bir	 tavır	 sergilemekti.	
Başarılı	da	oldum.	Şu	an	Türkiye’de	sizin	başa-
rılı	olmanızı	bekleyen	bir	piyasa	var.	Yapacağınız	
şey	 Üniversiteden	 aldıklarınızı	 hayata	 transfer	
edebilmek	ve	transfer	aşamasından	sonra	daha	
farklı	 ne	öğrenebilirim	diye	düşünmek.	Sektör-
lerde	 bulunup	 OMÜ	 mezunlarını	 gördüğümde	
hem	heyecanlanıyorum	hem	de	özellikle	çevre	
mühendisliği	 alanındaki	 saha	 çalışmalarında	
OMÜ’lülerin	 ODTÜ	 ve	 İTÜ	 mezunlarına	 şapka	
çıkarttırdıklarını	görüyorum.	OMÜ	mezunlarının	
saha	hâkimiyeti	çok	fazla.	Bunda	akademisyen-
lerimizin	bizi	sürekli	saha	ile	beslemelerinin	çok	
katkısı	vardı.”	şeklinde	konuştu.

“Hayatımın odağı öğrencilik ve öğrenmek”

OMÜ’de	okurken	büyük	bir	ailenin	parçası	oldu-
ğunun	 farkında	 olduğunu	 belirten	 Gemi	 İnşa-
atı	 ve	Deniz	Bilimleri	Fakültesi	Dekanı	Prof.	Dr.	
Aysun	 Gümüş	 ise	 “Ben	 OMÜ	 Eğitim	 Fakültesi	
mezunuyum.	Fakültem	Türkiye’nin	en	 iyi	 fakül-
telerinden	biriydi	ve	biz	çok	 iyi	hocalardan	çok	
keyifli	 bir	 eğitim	 alma	 şansı	 yakaladık.	 Sizden	
biraz	daha	şanslı	bir	dönemdeydik	çünkü	mezun	
olunca	bir	iki	iş	seçeneğinden	birini	seçebiliyor-
duk.	Ama	biyoloji	öğretmenliği	isteyerek	okudu-
ğum	bir	dal	olmasına	rağmen	fark	ettim	ki	ben	
rutin	olan	bir	şeyi	yapmak	 istemiyorum.	Benim	
hayatımda	 ve	 işimde	 bir	 değişim	 ve	 dönüşüm	
olmalıydı.	 Bu	 yüzden	 daha	 1.	 sınıfta	 araştır-
macı	 olmayı	 kafama	koydum.	Çünkü	araştırma	
demek,	hep	yeni	bir	şeyler	öğrenmek	demekti.	
Yüksek	 lisansımı	 deniz	 araştırmacılığı	 üzerine	
yaptım.	Ben	hayatım	boyunca	hep	öğrenci	kal-
maya	çalıştım.	Hayatımın	odağında	hep	öğren-
cilik	ve	öğrenmek	oldu.”	diye	konuştu.

“Her konuda farkındalık yaratmaya çalışın”

Farkındalıklara	açık	olmanın	önemini	de	vurgu-
layan	Prof.	Dr.	Aysun	Gümüş	sözlerinin	devamın-
da	şunları	söyledi:	“Artık	dünya	küçüldü.	Herkes	
eğitimini	aldığı	işi	yapamayabiliyor	ama	bu	dün-
yanın	sonu	değil.	Değişikliklere	kapalı	olmamak	
lazım;	yaptığınız	işte,	en	iyisini	yapmaya	çalışın.	
İşinize	saygı	duyarak,	mesleğinizi	severek	ya	da	
sevmeye	çalışarak	yol	alın.	Manevi	değerlerinize	
sahip	çıkın	ve	muhakkak	sanatın	bir	dalıyla	uğ-
raşın,	bu	sizi	zenginleştirir.	Bunlar	benim	doğru	
bildiğim	 ve	 hayatımda	 uyguladığım	 şeyler.	 Bir	
de	her	konuda	farklılık	yaratmaya	çalışın;	bunun	
için	de	sürekli	okumaya	ve	araştırmaya	devam	
edin.”

Panel	mezunların,	katılımcılardan	gelen	soruları	
yanıtlamasının	ardından	ney	ve	müzik	dinletisiy-
le	devam	etti.

Rektör	Prof.	Dr.	Sait	Bilgiç’in	OMÜ	mezunlarına	
fidan	sertifikası	takdimiyle	panel	sona	erdi.
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Fen	Edebiyat	Fakültesi	 İstatistik	Bölümü,	“Me-
zun-	Öğrenci	Buluşması”	ve	“25	Nisan	Türkiye	
İstatistik	 Günü”	 etkinliği	 kapsamında	 Türkiye	
İstatistik	Kurumu	(TÜİK)	Başkan	Yardımcısı	En-
ver	Taştı’yı	konuk	etti.

Fen	 Edebiyat	 Fakültesi	 Konferans	 Salonu’nda	
gerçekleşen	 etkinliğe;	 Samsun	 Vali	 Yardımcısı	
Hakan	 Kubalı,	 Rektör	 Vekili	 Prof.	 Dr.	 Mehmet	
Ali	Cengiz,	TÜİK	Bölge	Müdürü	İsmail	Çapoğlu,	
akademisyenler	ve	çok	sayıda	öğrenci	katıldı.

“FEDEK Akreditasyon Kurumuna 
başvurumuz kabul edildi”

Etkinliğin	 açılış	 konuşmasını	 yapan	 Fen	 Ede-
biyat	 Fakültesi	 İstatistik	 Bölümü	Başkanı	 Prof.	
Dr.	Yüksel	Terzi,	1982	yılında	kurulan	İstatistik	
Bölümü	 hakkında	 bilgi	 vererek	 FEDEK	 Akredi-
tasyon	Kurumunun,	yaptıkları	başvuruyu	kabul	
ettiğini	belirtti.	

“Matematik ve İstatistik Bölümlerinde 
akredite çalışmaları başladı”

Üniversitelerin	 bir	 değişim	 ve	 dönüşüm	 içinde	
olması	gerektiğine	işaret	eden	Fen	Edebiyat	Fa-
kültesi	Dekanı	Prof.	Dr.	Bekir	Batı	da	“Bulundu-
ğumuz	eğitim	ve	araştırma	faaliyetlerinin,	kalite	
ve	verimlilik	açısından	belli	bir	seviyeye	ulaşma-
sı	bir	gerekliliktir.	Çünkü	söz	konusu	faaliyetlerin	
bir	maliyeti	var	ve	bu	maliyet	sonunda	kalite	ve	
verimliliğin	denetlenmesi	lazım.	Bu	durumda	biz	

de	 Fakültemizin,	 bazı	 bölümlerden	 başlayarak	
akredite	olmasını	arzu	ediyoruz.	Üniversite	yö-
netimimizin	de	bu	konuda	her	türlü	desteği	ve-
receğini	 belirtmesi	 üzerine	Matematik	 ve	 İsta-
tistik	Bölümünde	akredite	çalışmaları	başladı.”	
dedi.

“Üniversiteler mezunlarının kariyer 
gelişimiyle de kalite kazanır”

Öğrencileri,	okudukları	bölümlerin	mezunlarıyla	
buluşturmanın	çok	önemli	olduğuna	dikkat	çe-
ken	Rektör	Vekili	Prof.	Dr.	Mehmet	Ali	Cengiz	de	
“Üniversiteler	sadece	verdiği	eğitimle	değil,	me-
zun	 ettiği	 öğrencilerin	 kariyer	 gelişimleriyle	 de	
kalite	kazanan	kurumlar	artık.	Son	10	yıldır	da	
mezun	kavramı	ve	mezunların	kariyer	gelişimi-
nin	takibi,	üniversiteler	için	önemli.	Bu	anlamda	
da	Enver	Bey	her	birimiz	için	bir	rol	model.”	diye	
konuştu.

“İstatistik tüm bilimlerin temelidir”

Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	Cumhuriyeti	kurduk-
tan	hemen	sonra	TÜİK’i	kurduğuna	dikkat	çeken	
Samsun	Vali	Yardımcısı	Hakan	Kubalı	ise	şunları	
söyledi:	“Cumhuriyetimizin	kurucusu	Atatürk’ün	
ideolojisi	 ve	 dayandığı	 felsefe	 akıl	 ve	 bilimdi.	
Akıl	 ve	 bilim	 de	 gözleme,	 eleştirmeye,	 yapılan	
deneylerden	 elde	 edilen	 verileri	 analiz	 ederek	
bunlardan	 bir	 sonuç	 çıkarmaya	 dayanıyor.	 İn-
sanların	bir	konuda	söz	söylerken	elinde	veriler	
olmalı.	İşte	istatistik,	bu	verileri	sağlıyor.”

OMÜ TÜİK Başkan Yardımcısı’nı 
Ağırladı

Mezundan
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Havza MYO Mezunları Öğrencilerle 
Buluştu
Ondokuz	 Mayıs	 Üniversitesi	 Mezunlar	 Koordi-
natörlüğünün	 başlattığı	 “Mezun	 -	 Öğrenci	 Bu-
luşması”	etkinlikleri	kapsamında,	Havza	Meslek	
Yüksekokulu	mezunları	öğrencilerle	buluştu.

Buluşmaya;	 İnşaat	 Mühendisi	 Ömer	 Göler,	 iş	
adamı	Zafer	Gür,	iş	adamı	Kenan	Yüksel,	Amisos	
Otel	Genel	Müdürü	Kadriye	Kara,	Ancera	Termal	

Otel	Muhasebe	Müdürü	Ali	Zengin,	Havza	Tica-
ret	ve	Sanayi	Odası	Başkanı	iş	adamı	Erkan	Acar	
ve	 iş	 adamı	Kadir	Kayan	konuşmacı	olarak	ka-
tıldı.

Buluşmada	Havza	MYO	mezunları	iş	hayatında-
ki	 tecrübelerini	paylaştı,	öğrencilerin	sorularını	
yanıtladı.		

Açılış	 konuşmalarının	 ardından,	 1987	 yılında	
OMÜ	Fen	Edebiyat	Fakültesi	İstatistik	Bölümün-
den	bölüm	birinciliğiyle	mezun	olan	TÜİK	Baş-
kan	 Yardımcısı	 Enver	 Taştı,	 istatistik	 bilimi	 ve	
TÜİK	hakkında	detaylı	bilgiler	içeren	bir	sunum	
yaptı.

“Doğru, zamanlı, güvenli bilgiler artık 
olmazsa olmaz”

İstatistiğin	 önemi,	 istatistik	 ve	 toplum	 ilişkisi,	
istatistik	 devrimleri,	 TÜİK	 ve	 istatistikte	 yeni	
çalışma	 alanları	 konu	 başlıkları	 altında	 sunum	
yapan	 Başkan	 Yardımcısı	 Taştı	 “İstatistik,	 ve-
rilerin	doğru	 analiz	 edilerek	 kullanılması	 husu-
sunda	oldukça	önem	arz	ediyor.	Kısacası	doğru,	
zamanlı	ve	güvenli	bilgiler	artık	olmazsa	olmaz.	
Evrensel	 bir	 konuşma	 diline	 sahip	 olması	 da	

istatistiğin	 önemli	 bir	 özelliği.	 Ülkeden	 ülkeye	
yorumlar	 değişmiyor.	 Ayrıca	 istatistik;	 	 sadece	
sonuçların	kamuoyuna	sunulmasını	değil,	doğru	
politikaların	 izlenebilir	 hâle	gelmesini	de	 sağlı-
yor.”	şeklinde	konuştu.

TÜİK Başkan Yardımcısı diplomasına 
seneler sonra kavuştu

Sunumun	ardından	Vali	Yardımcısı	Hakan	Kuba-
lı	tarafından	plaket	takdim	edilen	TÜİK	Başkan	
Yardımcısı	Enver	Taştı’ya	Rektör	Vekili	Prof.	Dr.	
Mehmet	Ali	Cengiz,	Taştı’nın	mezun	olduğundan	
beri	alamadığı	OMÜ	İstatistik	Bölümü	diploma-
sını	 verdi.	 Yıllar	 sonra	 diplomasını	 alan	 Taştı,	
yapılan	güzel	sürpriz	 için	Rektör	Vekili	Prof.	Dr.	
Mehmet	Ali	Cengiz	ve	İstatistik	Bölümü	Başkanı	
Prof.	Dr.	Yüksel	Terzi’ye	teşekkür	etti.
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OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Artık 
Daha Aktif

OMÜ	 Mezunlar	 Koordinatörlüğünün	 organize	
ettiği,	2017	–	2018	eğitim	öğretim	yılında	aka-
demik	birimlerce	(Bölüm,	Anabilim	Dalı	ve	Prog-
ram	bazında)	seçilen	mezun	olacak	öğrencilere	
yönelik	 “2018	 Yılı	 OMÜ	 Mezunlar	 Temsilcileri	
Toplantısı”,	 Rektör	 Vekili	 Prof.	 Dr.	 Mehmet	 Ali	
Cengiz’in	başkanlığında	gerçekleştirildi.

“OMÜ mezunu olmak bir ayrıcalık”

UZEM	Konferans	Salonu’ndaki	 toplantıda	açılış	
konuşmasını	 yapan	 Prof.	 Dr.	 Mehmet	 Ali	 Cen-
giz,	Mezunlar	Koordinatörlüğünü	daha	aktif	hâle	
getirmek	 için	 birim	 ve	 yönetim	 olarak	 gayret	
gösterdiklerini	belirterek	toplantıya	dair	şunları	
söyledi:	“Sizlerin	daha	kolay	üye	olabileceği,	siz-
lere	de	daha	kolay	ve	çabuk	ulaşabileceğimiz	bir	
sistemimiz	var.	Bir	OMÜ	mezunu	olmaktan	onur	
duyuyorum	 ve	 bu	 üniversiteden	 mezun	 olmak	
çok	şey	fark	ettiriyor.	Biz	iyi	bir	üniversiteyiz	ve	
emin	olun	daha	da	iyi	olacağız.”	

OMÜ	 mezunu	 olmanın	 bir	 ayrıcalık	 olduğuna	
ve	 bunun	 sorumluluklarına	 işaret	 eden	 Cengiz	
“Daha	da	iyi	olmanın	yolu	sadece	bizlerden	geç-
miyor;	sizlere	de	çok	iş	düşüyor.	OMÜ’yü	temsil	
edecek	bilgi	birikiminizi	sağladınız	ve	altyapınızı	
oluşturdunuz,	dolayısıyla	bunların	üstüne	daha	
çok	 şey	 koyacaksınız.	 Üniversitede	 almış	 ol-
duğunuz	eğitimden	çok,	sizin	bu	süreçte	kendi	
kişisel	birikim	ve	tecrübeleriniz	iş	hayatında	işi-
nize	 yarayacak	 ve	 avantajlar	 sağlayacak.”	 diye	
konuştu.

Hedef daha fazla mezuna ulaşmak

Ardından	söz	alan	OMÜ	Mezunlar	Koordinatörü	
Doç.	 Dr.	 Nursel	 Topkaya	 ise	 toplantının	 temel	
amacının;	 Mezunlar	 Koordinartörlüğünü	 tanıt-
mak,	birimin	bilinirliğini	arttırmak	ve	mezunlarla	

olan	iletişim	ve	koordinasyonu	canlı	tutmak	ol-
duğunu	vurguladı.	

Bu	yıl	ilk	defa	OMÜ	mezunları	ile	öğrencilerinin	
buluştuğu	 etkinlikler	 dizisini	 gerçekleştirdikle-
rine	dikkat	çeken	Koordinatör	Doç.	Dr.	Topkaya	
“1981	 yılından	 itibaren	OMÜ’den	 yaklaşık	 160	
bin	kişi	mezun	olmuş.	Ancak	bizim	Mezun	Bilgi	
Sistemimizde	sadece	8	bin	üyemiz	var.	Bu	sayıyı	
daha	da	 arttırmak	 adına;	 eğitim,	 burs,	 staj,	 sı-
nav	ve	iş	duyuruları	gibi	birçok	gelişmeye	güncel	
olarak	web	sayfamızda	yer	veriyoruz.	Bu	bizim	
en	çok	beğenilen,	rağbet	gören	ve	sevilen	çalış-
malarımızdan	biri	olarak	göze	çarpıyor.”	sözleri-
ne	yer	verdi.

Toplantıda	Doç.	Dr.	Topkaya,	mezun	olacak	öğ-
rencilere,	 bilgi	 sistemine	 üye	 olmaları,	 güncel	
gelişmeleri	ve	bilgi	akışını	takip	etme	çağrısında	
bulunurken	önceki	yıllarda	Mezunlar	Koordina-
törlüğünün	hayata	geçirdiği	faaliyetleri	görseller	
eşliğinde	mezun	öğrenci	temsilcileriyle	paylaştı.

Mezundan
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Trabzon’da Üniversite Adaylarıyla 
Buluştuk

Ondokuz	Mayıs	 Üniversitesi,	 bu	 yıl	 3.’sü	 dü-
zenlenen	Trabzon	Fatih	Sultan	Mehmet	Ana-
dolu	Lisesi	(FSMAL)	Tercih	Fuarı’nda	liseli	öğ-
rencilerle	buluştu.

Türkiye’nin	 farklı	 illerinden	 20	 üniversitenin	
temsilcisinin	bulunduğu	fuarın	açılışına;	Trab-
zon	 Valisi	 Yücel	 Yavuz,	 Ortahisar	 ilçesi	 Kay-
makamı	Numan	Hatipoğlu	ve	Millî	Eğitim	Mü-
dürü	Şükür	Köse,	okul	yönetimi	ile	öğrenciler	
katıldı.

“Tercihim	geleceğimdir,	doğru	tercih	hayatımı	
kolaylaştırır”	 sloganı	 ile	 yola	 çıkılan	 FSMAL	
Tercih	Fuarı’nda	bir	gün	boyunca	tüm	üniver-
siteler,	öğrencilerin	üniversiteleri	ve	bölümle-
rini	eksiksiz	tanıyarak	doğru	seçim	yapmaları	
adına	 birinci	 ağızdan	 bilgilendirmede	 bulun-
dular.	 OMÜ	 standının	 da	 yoğun	 ilgi	 gördüğü	
fuarda	 ayrıca	 akademisyenler	 verdikleri	 se-
minerlerle	meslek	seçiminde	dikkat	edilmesi	
gereken	unsurlar	 ve	bu	konuda	doğru	seçim	
yapabilmenin	kriterlerini	öğrencilerle	paylaş-
tılar.

OMÜ TGRT EU Ekranında
TGRT	EU’da	cumartesi	günleri	yayınlanan	“Şehri	
Gündem”	programına	19	Mayıs	2018	umartesi	
günü	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	konu	oldu.

Programda	Rektör	Prof.	Dr.	Sait	Bilgiç	ile	özel	bir	
röportaj	yer	aldı.	Rektörlük	makamında	gerçek-
leşen	söyleşide	Rektör	Bilgiç,	OMÜ’yü	anlattı.	

Tanıtım
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OMÜ Cumhuriyet Meydanı’nda 
Samsunlularla Buluştu
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) tarafından bu yıl 11.’si gerçekleştirilen 
“Uluslararası Öğrenci Buluşması” ile Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi’nin 13.’sünü düzenledi-
ği “OMÜ Tanıtım Günleri”; Samsun Cumhuriyet 
Meydanı’nda aynı organizasyon içinde büyük bir 
coşku ile kutlandı.

Geniş katılımlı organizasyonda; Samsun Valisi 
Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şa-
hin, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Cey-
han, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Alaçam Belediye 

Başkanı Hadi Uyan, Canik Belediye Başkanı Os-
man Genç, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan 
Tok, il ve ilçe müdürlüklerinin yetkilileri, UDEF 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik, yakın il 
ve ilçelerden çok sayıda öğrenci ve aileleri yer 
aldı.

Ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi

Organizasyon alanında; 32 ülkenin millî kültür-
lerini tanıttıkları stantlar ile OMÜ’nün 20 fakül-
te, 3 yüksekokul ve enstitülerine ait stantlar, 
meraklı ve ilgili katılımcıların yoğun ziyaretiyle 
karşılaştı. 5-6 Mayıs günlerinde Samsun ve çev-
re illerden gelen on binlerce kişi, tanıtım gününü 
şenlendirdi.
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Etkinlik kapsamında uluslararası öğrencilerin 
sergilediği geleneksel dans gösterileri, okuduk-
ları şiirler ve seslendirdikleri şarkılar, Samsun-
luların yoğun ilgisine mazhar olarak büyük be-
ğeni topladı. Fakülte ve meslek yüksekokulları 
tarafından açılan ve akademik-idari personel ile 
öğrencilerin de görev aldığı stantlar ise 2 gün 
boyunca bölümler hakkında bilgi almak isteyen-
lerin uğrak yeri oldu. Bazı fakülte ve bölümlerin 
stantlarında eğitim-öğretim süreçlerinde kazan-
dırılan bilgi ve beceriler uygulamalı olarak da 
katılımcılara gösterildi. 

Etkinliğin başlangıcında Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi Mehter Takımı zevkle izlenen bir gösteri 
gerçekleştirdi. Gösterinin ardından protokol ko-
nuşmalarına geçildi.

Kabadayı “Bu organizasyon üniversite-şehir 
buluşmasının ayaklarından biri”

İlk konuşmayı yapan Samsun Uluslararası Öğ-
renci Derneği Başkanı ve OMÜ Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı “Biz bundan 6 sene 
önce Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğini, 
Samsun’a gelen öğrenci kardeşlerimize yardım-
cı olmak amacıyla kurduk. Uluslararası öğrenci 
buluşmasının Samsun’da 6.’sını gerçekleştiri-
yoruz. Bugün bu sahne; Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin sivil toplum kuruluşlarıyla, Üniver-
sitesiyle, devlet kurumları ve belediyeleriyle ne 
kadar büyük ve ne kadar kucaklayıcı bir ülke ol-
duğunun kanıtıdır.” dedi.

Çelik “Hedef 250 bin uluslararası öğrenci”

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik 
de UDEF’in hedeflerinden bahsederken “Bugün 
11.’sine imza attığımız bu buluşma ülkemizde 
75 il ve dünyada 41 ülkede gerçekleştiriliyor. 
Bugün ülkemizde 203 ülkeden 115 bin ulusla-
rarası öğrencimiz var. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 

bu rakamı 250 bin uluslararası öğrenciye çıkar-
maktır.” diye konuştu.

Rektör Bilgiç “104 ülkeden 3 bin 500’ün 
üzerinde yabancı uyruklu öğrencimiz var”

Uluslararası öğrenci sayısının çokluğundan duy-
duğu mutluluğa vurgu yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ise “OMÜ, Türkiye’deki üniversiteler 
içerisinde uluslararası öğrenci sayısı bakımın-
dan en önde yer alan üniversitelerden birisi. 
Geçen yıl itibariyle eğitim ihracatında Üniversi-
temiz ikincilik ödülünü aldı. 104 ülkeden 3 bin 
500’ün üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bu 
öğrencilerimizin içerisinde bulunduğu ‘Uluslara-
rası Öğrenci Buluşması’na biz de ayrıca Üniver-
site Tanıtım Günleri’ni katarak, buradaki bu gü-
zel tablonun oluşmasını sağlayalım istedik. 104 
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ayrı ülkeden öğrencilerimiz kendi ülkelerine ait 
kültürlerini tanıtırken, bir yandan da Üniversite-
mizi tanımak için gelen lise öğrencileri ve aile-
leriyle de buluşmuş oldular.” şeklinde konuştu. 

Milletvekili Karaaslan “OMÜ bugün köklü 
bir mazi, güçlü bir hafıza demektir”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan da “Üniversitemizin kazan-
dığı uluslararası kimlik, Türkiye’nin önümüzde-
ki dönemde o güçlü iddiasını bilimsel zeminle 
güçlendirecek ve inşallah daha da pekiştirerek 
geleceğe taşıyacaktır. 4 bine yakın uluslararası 
öğrenciden bahsediyoruz. OMÜ bugün köklü bir 
mazi, güçlü bir hafıza demektir. OMÜ tabii ki bu 
şehrin gençlik yapısıyla en önemli değerlerinden 
biri ve önümüzdeki yıl 19 Mayıs’ın 100. yılını ya-
şayacağız. Umut ediyorum ki her geçen yıl coş-
kusunu, katılımını ve niteliğini artıran bu etkinlik, 

2019 yılında doruğa ulaşacaktır. Hem Üniversi-
temizin hem de şehrimizin uluslararası kimliği, 
belki bütün dünyada uluslararası anlamda bir 
karşılık bulacaktır.” dedi.

Vali Kaymak “OMÜ gerçek bir uluslararası 
üniversite niteliğine sahip”

Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kay-
mak ise “Rektörümüze ve Uluslararası Öğrenci 
Derneğimize teşekkür etmek istiyorum. Ulusla-
rarası öğrencileri kabul ederek bize gerçek bir 
uluslararası üniversite niteliği kazandırdılar.” 
dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep 
beraber açılış kurdelesini kesti. Uluslararası öğ-
rencilerin düzenlediği müzik gösterisinin ardın-
dan organizasyondaki stantların hepsini teker 
teker gezerek bilgi alan protokol üyeleri, stant-
taki akademisyen ve öğrencilerle de sohbet et-
tiler.
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OMÜ Antalya’da 18. Yükseköğretim 
Tanıtım ve Eğitim Fuarında

Terme MYO Liselilere
Tanıtıldı

Antalya’da bu yıl 18’incisi gerçekleştiri-
len farklı illerden 52 üniversitenin katıl-
dığı ve 5-7 Nisan günleri arasında düzen-
lenen “Yükseköğretim Tanıtım ve Eğitim 
Fuarı”nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Fuarın açılışı, Cam Piramit Kongre ve 
Fuar Merkezi’nde yapıldı. Fuarda özel-
likle lise son sınıfta okuyan öğrencileri 
bilinçlendirmek onlara Türkiye’de ve yurt 
dışındaki devlet ve vakıf üniversiteleri 
hakkında bilgi vermek amaçlandı. Öğ-
rencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 
stant kuran üniversitelerin halkla ilişki-
ler ve tanıtım birimleri, broşürler dağıttı, 
üniversitelerinin eğitim sistemi ve sağla-
dığı avantajlar hakkında bilgiler sundu.

Fuarda üniversite tercihi yapacak adaylar 
OMÜ standına büyük ilgi gösterdi. OMÜ 
standını ziyaret eden gençler, Kurumsal 
İletişim Birimi Görevlisi Gökhan Çetin ve 
Öğrenci İşleri Sorumlusu Arif Savsar’dan 
bilgiler aldı. 

Terme Meslek Yüksekokulunun, 
Millî Eğitim İlçe Müdürlüğü ile or-
taklaşa düzenlediği program çer-
çevesinde, ilçede bulunan 13 liseye 
yönelik tanıtım faaliyetleri düzen-
lendi. Programın ilk etabında  160 
lise son öğrencisi ve öğretmenleri, 
Terme MYO Müdürü  Doç. Dr. Erol 
Terzi’nin ev sahipliğinde ağırlandı. 

Terme MYO hakkında detaylı bir 
sunum yapan Doç. Dr. Erol Terzi, bu 
tür etkinliklerin yararına değinerek 
lise öğrencilerinin yararına üniversiteye geçişle-
rinde bilinçli tercih yapmalarının önemine vurgu 
yaptı. Erol Terzi, ilçede bulunan ön lisans prog-
ramlarının, firmalara yönelik teknik ve nitelikli 
ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında 
önem taşıdığının altını çizdi.

MYO’da bulunan; Gıda İşleme, Dış Ticaret, Mu-
hasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama Prog-
ramlarının detaylı bir şekilde tanıtıldığı etkinlik-
te öğrenciler, bölüm laboratuvarlarını, anfi ve 
sınıfları, yemekhane, kantin ve sosyal mekanları 
gezerek Terme MYO’yu yerinde tanıma fırsatı 
buldu.
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Altın İmplantla Göz Kapağı Tedavisi
Yüz felci geçirip göz kapağını kapatamayan has-
talar, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde, göz ka-
paklarına takılan altın implantla tedavi ediliyor. 

Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Demir’in uyguladığı yöntem sayesinde hastalar 
bir hafta gibi kısa bir sürede sağlıklarına kavu-
şuyor.

“Artık gözümü kapatabiliyorum” 

Hastalardan Nurcan Çakmak “Geçirdiğim yüz 
felci sonucu göz kapağımda problem oluştu. 
Göz kapağım kapanmıyordu. Gözyaşı kanalım tı-
kalı olduğu için suni gözyaşı ilacı kullanıyordum. 
Tedavi için Prof. Dr. Ahmet Demir’e başvurduk. 
Yapılan tetkiklerden sonra göz kapağıma 22 
ayar 1,5 gram altın implant takıldı. Ameliyatım 
güzel geçti ve şu anda iyiyim. Ameliyat olalı bir 
hafta oldu. Ameliyattan hemen sonra gözümü 

açıp kapatmaya başladım. Tek gözümü kapa-
mam çok farklıydı. Şimdi iki gözümü rahatlıkla 
kapatabiliyorum. Psikolojik olarak da çok daha 
rahatım.” diye konuştu. 

“Gözü ve korneayı korumuş oluyoruz” 

Uygulanan yöntem hakkında bilgi veren Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir “Yüz fel-
ci geçiren hastalarda göz kapağını kapatamama 
problemi olabiliyor. Bu hastaların göz kapağına 
altın implant yerleştirerek göz kapaklarını kapa-
tabilmelerini sağlıyoruz. Hastaya özel hazırla-
nan altın implantları, yer çekimine bağlı olarak 
hastanın göz kapağına yerleştiriyoruz. Bu şekil-
de hasta, gözünü kapatıp açabiliyor. Böylelikle 
hem hastanın gözü ve korneası korunmuş olu-
yor hem de gözün görünümü düzeliyor. Ameliyat 
bittikten sonra hasta gözünü rahatlıkla kullanı-
yor. Hastalarımız bir hafta içerisinde normal ya-
şantılarına geri dönebiliyor.” dedi.
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Gerçeklerin Işığında Gıdada
Kirletilen Bilgiler
“Gerçeklerin Işığında Gıdada Kirletilen Bilgiler” 
konusu ile Türkiye’de çeşitli konferanslar veren 
Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derne-
ğinin (MÜMSAD) bu seferki durağı Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi oldu.

Bu çerçevede Gıda Mühendisliği Bölümünün 
organize ettiği konferansa konuşmacı olarak 
MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurda-
gül ve Dernek Genel Koordinatörü Ebru Akdağ 
katıldı.

Konferansta bilimsel gerçekliğin önemli oldu-
ğunu belirten Metin Yurdagül “Bilgi kirliliğini 
önlemenin tek yolu bilimsel gerçekler ışığında 
ilerlemek, bilimsel araştırmalara dayandırılarak 
yapılan çalışmaları paylaşmaktır. Dernek olarak 
bilim insanlarının görüşleri ve yönlendirmele-
ri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Siz değerli gıda mühendisi adayları, insanların 
doğru beslenmesine katkı sunacak bir mes-
lek grubunda yer alıyorsunuz ve bu yüzden çok 
şanslısınız. Son dönemlerde yapılan bilimsel ça-
lışmalar, doymuş yağların kalp sağlığıyla ilişkisi 
konusunda ezber bozan sonuçları ortaya koyu-
yor. Elbette daha çok araştırmaya ihtiyaç var an-
cak bilim dünyası geliştikçe olağan şüphelileri 
sorgulamamız gerektiği de ortaya çıkıyor.” dedi.

Yurdagül’ün konuşmasının ardından sunumunu 
yapan Genel Koordinatör Gıda Mühendisi Ebru 
Akdağ ise “Gıda sektörüne olduğu kadar, yara-

tılan korkuyla yanlış seçimler yapan tüketicilere 
de ciddi zararlar veren bilgi kirliliğine karşı or-
ganize, stratejisi belirli ve sürdürülebilir bir mü-
cadele gerekiyor. 10 yıldır devam ettiğimiz bu 
mücadelede olmazsa olmazlar; bilimsel gerçek-
ler ve etik kurallar ekseninden ayrılmadan ortak 
hareket bilinciyle ilerlemek. Bu da bizim temel 
prensibimizi tanımlıyor. Ambalajlı gıda güven-
li gıda olup ilgili otoriteden izinlidir. Bu ürünler 
kontrol altında olduğu gibi, etiketlerde bunların; 
üretiminden menşeine kadar bütün özelliklerini 
görebilirsiniz. Açıktan satın alınan bir üründen 
ise bunları bekleyemezsiniz, dolayısıyla böyle 
bir ürün tüketiyorsanız sağlığınıza zarar verme 
riskini kabul ettiğiniz anlamına gelir.” sözlerine 
yer verdi.
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Ulusal Genel Cerrahi Öğrenci Kongresi 
OMÜ’de Toplandı
OMÜ Sağlık Topluluğu tarafından düzenlenen 
Ulusal Genel Cerrahi Öğrenci Kongresi yapıl-
dı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen kongreye; OMÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Türkiye’nin 
farklı bölgesinden akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

“Samsun’da ulusal ve bilimsel bir kongre 
çatısı altında bir aradayız”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Top-
luluğu ve Kongre Başkanı Samet Şahin “OMÜ 
Sağlık Topluluğu olarak en büyük dileklerimiz-
den biri; Türkiye’nin her yerinden alanında ba-
şarılı değerli hocalarımızı ve meslektaşlarımızı 
burada, Gazi Mustafa Atatürk’ün kurtuluş müca-
delesini başlattığı Samsun’da ulusal ve bilimsel 
bir kongre çatısı altında bir arada görmekti. Bu 
süreçte bizden desteğini esirgemeyen herkese 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. Cafer Polat ise katıldığı öğrenci kongrelerin-
de özel bir heyecan duyduğuna vurgu yaptığı 
konuşmasında şunları söyledi: “Bu kongrelerin 
özelliği ve beni mutlu eden yanı, daha siz Tıp 
Fakültesini okurken bilimselliğe yönelmiş olma-
nız. Bu gösteriyor ki sadece tıp doktoru olmak 
peşinde değilsiniz. Bunu bilmek bizi çok mut-
lu ediyor. Öğrencilerimiz mesleğini öğrenirken 
bunun yanında moleküler düzeyde yeni tedavi 

yöntemleri üzerinde çalışmak, bilimsel çalışma-
lar gerçekleştirmek tutkusuna da sahipler. Bu 
kongrelerimizin sayısının çok daha fazla olması-
nı arzuluyor ve hedefliyoruz.”

“Öğrenci merkezli eğitim, öğrencileri 
bilimsel düşünmeye sevk ediyor”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir 
ise “Öğrencilerimizin düzenlediği bu kongreye 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 300 kişilik bir 
katılım oldu. Tıp eğitimi artık çok değişti ve ge-
lişti. Öğrenci merkezli eğitim, öğrencileri bilim-
sel düşünmeye sevk ediyor. Bunun sonucu ola-
rak da bu tarz yararlı kongreler ortaya çıkıyor.” 
diye konuştu.

İki gün boyunca devam eden oturumlarda 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden tıp fakültesi 
öğrencileri ve öğretim üyelerinin sunumları yer 
aldı.  

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ni

sa
n-

Ha
zir

an
  2

01
8

Sa
yı 

72

52

Etkinlikler    Akademik



OMÜ Kritik Analitik Düşünce Topluluğunun dü-
zenlediği “Helal Gıda Sağlıklı Yaşam” konulu pa-
nel, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirildi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Osman Şahin’in oturum başkanlığını yaptığı pa-
nelde; Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Ertuğrul Güçlü ile Dr. Öğr. Üyesi 
Hayrullah Yazar ve Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Başkan Müşaviri Doğan Yazar uzmanlık 
alanlarında birer sunum yaptı.

Panele, TSE Karadeniz Koordinatörü Adnan Ba-
hadır, Kritik Analitik Düşünce Topluluğu akade-
mik danışmanı Veteriner Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. İsmail Kaya, Personel Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Cengiz Çelik, akademisyenler ve 
çok sayıda öğrenci katıldı. 

Açılışta konuşan Prof. Dr. İsmail Kaya, insanı 
diğer canlılardan ayıran aklın, dolayısıyla akıl 
sağlığının önemini vurgulayarak “Akıl sağlığı da 
vücut sağlığıyla ilişkili. Yediklerimiz, içtiklerimiz 
vücut sağlığımız kadar akıl sağlığımızı da etki-
liyor. Temiz ve hijyenik gıdanın gerekliliği günü-
müz biliminde kabul edildiği gibi asırlar öncesin-
de İslam’da da belirtilmiş.” dedi.

“Helal ve sağlıklı yaşam İslam’ın amaçlarıyla 
doğrudan ilişkili”

Panelin konusuyla ilgili genel bir değerlendirme 
yapan oturum başkanı OMÜ İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Şahin de “Helal 

gıda ve sağlıklı yaşam dendiğinde sağlık kısmı 
tıpçıları ilgilendirse de helal kelimesi ilahiyat 
ve İslam hukukunu gerekli kılıyor. Bütün hukuk 
sistemlerinin, toplumda düzeni ve adaleti sağla-
mak gibi temel bir amacı var. İslam dini de bu 
amacı esas edinmekle birlikte üstüne 5 amaç 
daha koyar. Bunlar da dinin, aklın, malın, canın 
ve neslin korunmasıdır. Helal ve sağlıklı yaşamın 
da bu 5 amaçla doğrudan ilişkisi olduğunu görü-
yoruz.” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Hayrullah Kaya’nın “Helal Yaşam Tıbbı”, 
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Ertuğrul Güçlü “Gıda ve Hijyen” ve TSE 
Başkan Müşaviri Doğan Yazar’ın “Ülkemizde ve 
Dünyada Helal Bilgilendirme” konularında yap-
tıkları sunumlarla devam eden panel, fidan ser-
tifikası takdimiyle sona erdi.

Helal Gıda ve Sağlıklı Yaşam Ele Alındı
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Şiddetle Sivil Mücadele Seferberliği  
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde “Şiddet 
ve Sosyal Travmalar” başlıklı uluslararası 
kongre düzenlendi. 

OMÜ UZEM Konferans Salonu’nda 26,27 ve 
28 Nisan tarihinde gerçekleşen kongrenin 
açılışına; Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.

“Türkiye’de ilk kez şiddet ve travmalar 
başlığı altında bir kongre yapılıyor”

Kongrenin açılış konuşmasını Şiddetle Mü-
cadele Vakfı (HEGEM) adına yapan Prof. 
Dr. Adem Solak “Bu konferansta yapılacak 
çalışmaların, ülkemiz için şiddetle sivil mü-
cadele adına bir milat olmasını diliyoruz. 
Türkiye’de ilk kez şiddet ve travmalar baş-
lığı altında bir kongre yapılıyor. Biz bu ça-
lışmanın sonunda uluslararası nitelikte 10 
adet yayın oluşturmayı düşünüyoruz. Bu 
yayınlar sayesinde insanımıza ve insanlığa 
sesimizi daha kuvvetli duyurabiliriz. Bizim 
maksadımız Türkiye’de şiddete karşı bir 
sivil mücadele seferberliği ilan etmektir 
ve bunu neden Samsun’dan oluşturmaya 
başlamayalım? Tıpkı Kızılay ve Yeşilay gibi bir de 
Mavi Ay sistemi kuralım ve bu sistem, şiddetle 
sivil mücadelenin adı ve adresi olsun.“ dedi.

“Üniversite, şehir ve bölgemizde farkındalık 
yaratacak bir kongre”

Kongre içeriğinin; Üniversite, şehir ve bölgede 
bir farkındalık oluşturma konusunda başarılı 
olacağından emin olduğunu ifade eden Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de “Üniversi-
temizin  kongreye ev sahipliği yapmasından çok 
memnunuz. Çünkü üniversitelerin temel ama-
cı, bilimsel çalışmaların topluma sunulmasını 
ve kazandırılmasını sağlamaktır. Bunun için de 
kongreler en önemli araç. Bu anlamda burada 
tartışılacak her konunun çok faydalı olacağına 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 

“Türkiye’de şiddetle sivil mücadele 
seferberliğini başlatmış bulunuyoruz”

Şiddeti ortaya çıkaran sebepleri saklamanın, 
onunla mücadeleyi engelleyerek yeni mağdur-
lar  yaratacağının altını çizen Vali Osman Kay-
mak  ise terörün, ihtilallerin, zorunlu göçlerin, 
uyuşturucu ve intiharlara yönelişteki artışın, 
sanal âlemde maruz kalınan şiddetin de sosyal 

travmalara yol açtığını söyledi. Mücadelenin tek 
bir kişiye bağlı kalmaması gerektiğine de dikkat 
çeken Kaymak, mücadele için kalıcı, şiddeti ön-
leyen ve çözüm üreten sürekli bir yapının olması 
gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen de 
“Şiddet ve Şiddetle Mücadele, OKA’nın Sosyal 
Kalkınma Alanında Çalışmaları” başlığı altında 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Şiddet konusu çeşitli başlıklar altında 
incelendi

3 gün boyunca süren kongrede ilk oturumun 
başkanlığını Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek yaptı.  “Terör ve 
Doğurduğu Sosyal Travmalar, İhtilaller ve Do-
ğurduğu Sosyal Travmalar, Zorunlu Göçler ve 
Doğurduğu Sosyal Travmalar, Uyuşturucu Ba-
ğımlılığı ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, Sanal 
Âlem/Medya Şiddeti ve Doğurduğu Sosyal Trav-
malar, Suç Korkusu/Suç Mağdurları ve Yaşanan 
Sosyal Travmalar, Toplumsal Cinsiyet, İnsan 
Hak ve İhlalleri ve Sosyal Travmalar ve Sosyal 
Travmalarla Mücadelede STK’ların Rolü” olmak 
üzere 8 ana başlık altında yürütülen kongrede, 
250 farklı bildiri sunuldu.OM
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Özel Eğitime Kapsamlı Destek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun Millî 
Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği 
protokolü çerçevesinde OMÜ’nün eğitimin her 
kademesine sunduğu destek devam ediyor.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Salih Rakap’ın önderliğinde, Samsun 
Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Mü-
dürü Serdar Özdemir ve Samsun Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Ali Cengiz Ciğerci’nin 
destek ve katkılarıyla Samsun Millî Eğitim Mü-
dürlüğüne bağlı okullarda görev yapan özel eği-
tim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini des-
teklemek amacıyla bir dizi çalıştay ve semineri 
içeren bir mesleki gelişim programı planlanarak 
uygulamaya koyuldu.

Öğretmenlerin aktif katılımını içeriyor

Öğretmenlerin aktif katılımlarını içeren ve öğret-
menlerin mesleki hayatlarında uygulayabilecek-
leri stratejileri öğretmeyi amaçlayan uygulamalı 
çalıştaylardan ilk ikisi, Samsun ve ilçelerinden 
öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölü-
mü öğretim üyesi Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan 
tarafından sunulan “Orta ve Ağır Düzeyde Ye-
tersizliği Olan Çocukların Davranış Sorunlarıyla 
Başa Çıkma” konulu çalıştayda öğretmenler, 
öncelikli olarak problem davranışlarının tanımı, 
nedeni ve işlevleri konusunda eğitim alırken, ar-
dından öncüle dayalı uygulamalar hakkında uy-
gulamalı eğitime tabi tutuldu. 

Öğretmen adaylarının da mesleki 
gelişimleri desteklendi

Çalıştayları gerçekleştiren akademisyenler, öğ-
retmenler ile bu çalıştayları takip eden Eğitim 
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü lisans öğrencile-
rine program kapsamında seminerler de verildi. 
Bu yolla alanda çalışan öğretmenlere ek olarak, 
öğretmen adaylarının da mesleki gelişimleri 
desteklenmeye çalışıldı.

“Amaç toplumla olan bağları güçlendirmek”

Koordinatör Doç. Dr. Salih Rakap “Gelecek eği-
tim-öğretim yılı içerisinde kapsamı, süresi ve 
sayısı genişletilerek çeşitli eğitim, çalıştay ve 
seminerler yoluyla ilimizde görev yapmakta 
olan özel eğitim öğretmenlerinin ve dolayısıyla 
özel gereksinimli çocuklar ile ailelerinin gelişim-
leri desteklenmeye devam edilecek. Yapılan bu 
etkinlikler, OMÜ’nün kalite anlayışı ve misyonu 
çerçevesinde toplumla olan bağlarını güçlendir-
meyi hedeflemektedir.” dedi. OM
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OMÜ’de Karadeniz’in En Büyük Siber 
Güvenlik Etkinliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgi Teknolojile-
ri ve İletişim Kurumu (BTK) ile OMÜ Siber Gü-
venlik Topluluğunun düzenleyicisi olduğu ve 
Karadeniz’in en büyük siber güvenlik etkinliği 
olan “Samsun Bilgi Güvenliği Zirvesi” yoğun bir 
ilgiyle karşılandı. 2 gün süren zirvede; güvenlik 
sektöründe çalışmakta olan uzman konuşmacı-
lar, siber güvenlikle ilgili birbirinden zengin içerik-
le katılımcıları aydınlattı.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 
hayat bulan ve birçok resmî kurum ve özel şirketin 
sponsorluklarıyla destek verdiği etkinliğe; Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Samsun Vali 
Yardımcısı Sezgin Üçüncü, BTK Samsun Bölge 
Müdürü Mustafa Semerci, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Mustafa 
Seçkinbuz, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erkan Yücedağ, 
Türk Telekom İl Müdürü Baki Günay, Türksat İl 
Müdürü Hüseyin Türktemel, TURKCELL Bölge 
Müdürü Özgür Büyükkaraca, Vodafone Bölge 
Müdürü Gökmen Eyüpoğlu, Avea Teknik Bölge 
Müdürü Zekai Demir, akademisyenler ile çok sa-
yıda öğrenci katıldı.

Açılışta söz alan Samsun Vali Yardımcısı Sezgin 
Üçüncü, bu zirveyi düzenleme cesaretini göste-

ren Siber Güvenlik Topluluğu üyelerini kutlayarak 
zirvenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

“Amacımız ISO Bilgi Güvenliği Sertifikası’nı 
almak”

Ardından konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet 
Ali Cengiz, Üniversite yönetimi olarak bu konuda 
önemli atılımlara başladıklarını belirterek “ISO 
Bilgi Güvenliği Sertifikası için ilk adımları attık ve 
bu çerçevede eğitimlere başlayacağız. Dolayısıy-
la 1 yıl içerisinde Bilgi Güvenliği Sertifikası alma 
planımız var, bununla ilgili girişimlerimizi de yap-
tık. Bu konuda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
önemli bir işleve sahip ve öğrencilerimiz için bu 
zirve ciddi bir fırsat.” diye konuştu. 

“Kalkınma Bakanlığına laboratuvar 
projemizi sunduk”

Bilgi güvenliği ve kriptoloji uzmanı OMÜ öğretim 
üyesi Doç. Dr. Sedat Akleylek de Bilgisayar Mü-
hendisliği olarak hazırladıkları projenin detay-
larını katılımcılarla paylaşarak şöyle konuştu: 
“Bölüm olarak Kalkınma Bakanlığına, Yüksek 
Başarılı Siber Güvenlik ve Kriptoloji Laboratuvarı 
adıyla bir proje önerimiz oldu. Bu proje önerisini 
hazırlarken de bütün Samsun’u kenetlemek adına 
Bilgisayar Mühendisleri Odası, Ticaret ve Sanayi 
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Odası, Organize Bölge ve ilgili kamu kurumlarıyla 
irtibata geçmeye çalıştık. Bu anlamda herkesle 
iş birliği yapmak ve farkındalığı arttırabilmek için 
aynı Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu 
gibi bazı şeyleri Samsun’dan başlatmak amacıyla 
özveride bulunuyoruz.” 

“Samsun, bilgi teknolojileri alanında 14 
farklı şehrin merkezi konumunda”

Siber Güvenlik Topluluğu Başkanı Muhammet Öz-
türk de etkinliği düzenleme amaçlarını “Samsun, 
bilgi teknolojileri alanında Karadeniz’in tamamı 
ve İç Anadolu’nun belli bir kısmı olmak üzere top-
lamda 14 farklı şehrin merkezi konumunda. Biz 
topluluk olarak bu yıl onlarca eğitim, yarışma ve 
farklı etkinlikler düzenledik. Siber güvenlikte far-
kındalığın daha da artmasını hedefliyoruz. Bunun 
için çalışmalarımız devam ediyor. Bilgi güvenliği 
denilince Türkiye’de ulusal anlamda ilk akla ge-
len şehirlerden birinin Samsun olmasını planla-
yarak bu yola baş koyduk.” şeklinde özetledi.

Zirvede selamlama konuşmaları sonrasında otu-
rumlara geçilirken BTK Uzmanı Onur Aktaş “Hac-
ker Mantığı” adlı sunumuyla BTK olarak karşılaş-
tıkları olay ve kişilerin özelliklerine ilişkin bilgiler 
paylaşırken bilgi güvenliği konusunda nelerin na-
sıl yapılacağına dair detayları katılımcılara aktar-
dı. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Erdal Kılıç, vermiş olduğu değerli bilgiler için 
BTK Uzmanı Aktaş’a teşekkür ederek Üniversite-
yi temsilen plaket takdim etti.

2 gün devam eden “Samsun Bilgi Güvenliği 
Zirvesi”nde; kamu kurum temsilcileri, sektörde 
faaliyet gösteren çeşitli firmaların uzmanları ile 

OMÜ öğretim elemanları tarafından yapılan farklı 
başlıklardaki sunumlarla siber güvenlik derinle-
mesine ele alındı.

Zirvede ayrıca ilk gün, eş zamanlı olarak OMÜ 
Teknopark’ta yapılan “Siber Güvenlik Final Yarış-
ması OMUCTF’18”de görev alan Teknopark eki-
binin mesajı da katılımcılara iletildi.

Zirvede gerçekleştirilen çekilişlerle de birbirin-
den güzel hediyeler şanslı katılımcıların oldu.
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OMÜ’ye Organ ve Doku Nakli 
Koordinatörlüğü Eğitiminde Öncü Rol  

Türkiye’de sadece Sağlık Bakanlığı tarafından 
düzenlenen “Organ ve Doku Nakli Koordinatör-
lüğü Sertifikalı Eğitim Programı”, Sağlık Bakan-
lığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş bir-
liğinde ilk kez OMÜ Tıp Fakültesinde verilmeye 
başlandı.  

Eğitim kapsamında; Türkiye genelinden toplam 
26 kişi eğitim alacak. Eğitimde başarılı olan ka-
tılımcılar organ nakli koordinatörü olarak sertifi-
kalandırılacak.

“Organ ve Doku Nakli Sertifikasyon Eğitimi”nin 
açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gür-
büz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağ-
demir, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Muhammet Ali Oruç, OMÜ Böbrek Nakli Merkezi 
Sorumlusu ve kurs başkanı Prof. Dr. Yarkın Kamil 
Yakupoğlu, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak ile 
Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Mer-
kezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak katıldı.

“İlk defa bir devlet üniversitesinde 
yapılıyor“
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Mu-
hammet Ali Oruç, organ naklinin önemine vurgu 
yaparak eğitim programları hakkında bilgi ver-
di. Oruç, sertifikasyon eğitimlerinin normalde 
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlendiğini ve ilk 
defa bir devlet üniversitesinde Sağlık Bakanlığı 
iş birliğiyle yapılmasından dolayı memnuniyet 
duyduklarını vurguladı.
Eğitimde Dr. Mehmet Kazak “Dünyada ve 
Türkiye’de Organ Naklinin Gelişimi”, Türkiye 
Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de 
diğer ülke sistemlerine ilişkin detaylı bilgi payla-
şımında bulundu. 
Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon 
Merkezi Sorumlusu, ONKOD Başkanı Dr. Yavuz 
Selim Çınar “Organ Nakli ve Mevzuatı ve Ka-
davra Verici Tespit Sistemleri”ni; Samsun Baro 
Başkanı Avukat Kerami Gürbüz ise canlı donör 
organizasyonlarında etik kurulların çalışma 
prensipleri ve konunun hukuki yönünü katılım-
cılarla paylaştı. 

Spor Bilimleri Öğrenci Proje Günleri
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Öğrenci Proje Günleri, Fakültenin 
spor salonunda gerçekleştirildi.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taş-
mektepligil etkinlik hakkında bilgi 
vererek “İlkini gerçekleştirdiğimiz 
proje günlerinin akademik gelişime 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve 
bunu geleneksel hâle getireceğiz. 
Katılan tüm personelimize ve öğ-
rencilerimize teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Öğrenci Proje Günleri’nde sonra-
sında poster sunumları gerçekleşti-
rilirken katılımcılara da sertifikaları 
takdim edildi.OM
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Sanatın ve Tıp Biliminin Kesiştiği Sergi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Re-
simleme Anabilim Dalı öğrencilerinin 
Medikal İllüstrasyonlar Sergisi Tıp 
Fakültesi’nde açıldı.  

Tıp Fakültesi Dekanlık Fuayesi’nde 
düzenlenen serginin açılışına; Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağ-
demir ve yardımcıları, Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Metin Eker, Tıp Fakültesi Başhe-
kimi Prof. Dr. Recep Sancak, Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Resimleme 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 
Seylan, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Gü-
zel Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Resimle-
me ABD Başkanı Prof. Dr. Ali Seylan 
“Türkiye’de ilk defa akademik olarak 
eğitimi verilen bir serginin açılışı oldu. 
Bu sergi, Medikal illüstrasyon, sağlık, 
eğitim, üretim ve teknoloji alanlarının 
daha anlaşılır kılınması noktasında 
önemli bir fonksiyonu yerine getir-
mektedir.” dedi.

“Cerrahi operasyonların 
izlenebilmesi sanatçılarımızla 
mümkün olmaktadır”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Üniver-
sitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Resimle-
me Anabilim Dalı içerisinde yüksek lisans öğ-

rencisi olarak bulunan arkadaşlarımızın ürettiği 
eserleri biraz sonra gezeceğiz. Tıp eğitiminde 
gözle görülenlerin çok büyük önemi var. Bugün-
kü teknolojinin olmadığını düşünürsek geçmişte 
tıbbi resimlemenin ne kadar önem arz ettiği-
ni görebiliriz. İnsan vücudunun yapısının hatta 
cerrahi operasyonların görüleninin izlenebilir 
hâle getirilmesi sanatçılarımızın eliyle mümkün 
olmaktadır. Bu güzel eserlerin oluşmasında 
emeği geçen Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 
Seylan’a ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürle-
rimi iletiyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan disiplinle-
rarası bir formasyon olarak açılan medikal il-
lüstrasyon sergisinde; Güzel Sanatlar Enstitüsü 
yüksek lisans öğrencileri Aslı Koç, Mehmet Ke-
penek, Nesrin Yüksel ve Ufuk Köse’nin hazırla-
mış olduğu eserler yer aldı. OM
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Müzik Terapisi Şifa Veriyor
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Nöroloji 
Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Torun, UZEM Konferans 
Salonu’nda “Sağlık Alanında Müzik Terapisi” ko-
nulu bir seminer verdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğre-
tim üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Murat Terzi 
moderatörlüğünde gerçekleşen seminere; Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayhan Dağdemir ile çok sayıda akademisyen ve 
öğrenci katıldı.

“Müziğin sağlığımızdaki yerini anlayacağız”

Seminerin açılış konuşmasını yapan OMÜ Tıp Fa-
kültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. Murat Terzi “Nefes, resim, müzik ve sanat te-
rapileri gibi tamamlayıcı tedaviler şu an güncel 
olan konular. Müzik gibi günlük hayatımızda çok 
sık yer alan sosyal etkinlerinin, sağlık alanında 
ne kadar yeri olduğu ile ilgili bu seminerde bilgi 
sahibi olacağız.” dedi. Terzi, OMÜ’nün müzik te-
rapisine yönelik faaliyetleri hakkında da görsel-
ler eşliğinde paylaşımda bulundu.

“Müzik terapisi bilimsel bir yöntem”

Motor Konuşma ve Yutma Bozuklukları Kliniği 
Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilk Mü-
zik Terapi Ünitesi’nin kurucusu da olan Prof. Dr. 
Şükrü Torun, konuşmasına müzik uygulamaları 
ve müzik terapisi arasındaki farkı açıklayarak 

başladı. Prof. Dr. Şükrü Torun, bu iki kavram ara-
sındaki ayırt edici özelliğin bilimsellik olduğunu 
söyledi. Müzik uygulamalarının da sağlık için 
olumlu etkileri olabileceğini belirten Torun, tıb-
bın tamamlayıcı bir uygulaması olan müzik tera-
pisinin ise ölçülebilir, tanımlanabilir bilimsel bir 
niteliği olduğunun altını çizdi.

Özellikle alzaymır (alzheimer) hastaları üzerin-
de yaptığı müzik terapi uygulamalarını ve has-
talardaki ilerlemeleri içeren video görüntülerini 
katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Torun, çevreyle 
iletişimi kopuk, gerçeklikten uzaklaşmış has-
taların, müzik terapisi sayesinde tekrar hayatla 
bağlantı kurabildiğini örneklerle açıkladı.

“Müzikle beynin müzik dışı alanlarına 
ulaşabilir, bu alanları etkileyebilir ve 
yönetebiliriz”

Müziğin bünyede yarattığı olumlu etkileri, insan-
ların motor faaliyetlerine katkısını ve müzik-be-
yin etkileşimlerini de açıklayan Prof. Dr. Şükrü 
Torun, müzik-beyin etkileşiminin en büyük gös-
tergelerinden birinin ritim olduğunu belirterek 
bu konuda yapılan çalışmalara değindi.

Beynin bölümlerinin, birbiriyle ilişkili ve dinamik 
bir organizasyona sahip olduğunu belirten To-
run “Bu durum bize müzikle, beynin müzik dışı 
alanlarına ulaşma ve bu alanları etkileme imkânı 
veriyor; doğru yapılandırırsak yönetebiliriz de. 
Müzik terapisinin temel hedefi burada açığa çı-
kıyor.” ifadelerini kullandı.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ni

sa
n-

Ha
zir

an
  2

01
8

Sa
yı 

72

60

Etkinlikler    Akademik



“Müzik terapisi sertifikası sağlık ve müzik 
bölümü mezunlarına veriliyor”

Müzik terapisti olabilmek için Sağlık Bakanlığı-
nın yetki verdiğini kaydeden Torun, süreç hak-
kında şu bilgileri verdi: “Bu alanda yetki alan çok 
az kişi var ama uluslararası düzeyde olmasa da 
bu konuda Bakanlığın sertifika programları baş-
ladı. Bu programlara da sağlık ve müzik lisans 
mezunlarını kabul ediyorlar. Müzik terapisi üni-
telerinin sorumluluğu ise sadece hekimlerde. 
Diğer alanlardan gelenler, o ünitenin müzik te-
rapisi çalışmalarında katılımcı çalışmacı olarak 
yetkilendiriliyorlar.”

Rektör Bilgiç “Müzik terapisi mutlaka 
üzerinde çalışılması gereken tamamlayıcı 
bir tıp alanı”

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Tıpta esas olan, zarar 
vermemektir. Konu müzik olduğunda, zarar dü-
şüncesi aklımıza gelmese de hoşa gitmeyen mü-
ziklerin zarar vereceği bir gerçek. Müzik terapisi 

ise tamamlayıcı bir tıp alanı olarak tanımlandı-
ğı için üzerinde mutlaka çalışılması gereken bir 
alan. Geliştirilmesi ve yaygınlaşması sağlığa ya-
rarlı olacaktır.” dedi.

Seminerin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Prof. Dr. Şükrü Torun’a verdiği değerli bilgiler için 
teşekkür ederek adına düzenlenmiş fidan serti-
fikasını takdim etti.

OMÜ 5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci 
Kongresi’nde

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 
Bölümü öğrencileri, Karabük Üni-
versitesinde düzenlenen 5. Ulusal 
Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi’ne 
katıldı.

Bölüm öğrencilerinden Feyza Ya-
şar, Sinem Özdemir, Ayşenur Yıldız, 
Edanur Arslantaşlı, Büşra Özdo-
ğan, Hatice Burgu, Bahar Baş; Öğr. 
Gör. İlkay Göktaş danışmanlığında 
OMÜ’yü temsil ettiler. 

OMÜ ekibi; “Aile Katılımlı Pedofili 
Eğitiminin Okul Öncesi Dönem Ço-
cuklarının Ailelerinin Pedofili Hak-
kındaki Bilgi Düzeyleri Üzerindeki 
Etkisinin İncelenmesi” ve “Okul 
Öncesi Öğretmenlerinin Fen Doğa 
Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin 
ve Eğitim Programında Fen Doğa 
Etkinliklerine Yer Verme Sıklıkları-
nın Belirlenmesi” isimli çalışmaları 
ile kongrede yer aldılar.
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OMÜ’nün Mikrobiyal Gübre Projesine 
TAGEM’den Destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin’in 
yürütücüsü olduğu “Buğdayda Kuraklık Stresine 
Karşı Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal Gübre 
Geliştirilmesi” adını taşıyan TAGEM projesinin 
protokolü imzalandı.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Mü-
dürlüğü (TAGEM) Araştırma Geliştirme Destek 
Programı kapsamında hazırlanan ve yürütücülü-
ğünü OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üye-
si Prof. Dr. Nevzat Şahin’in yaptığı araştırma ve 
geliştirme proje önerisi kabul edildi. TAGEM-18/
AR-GE/53 nolu “Buğdayda Kuraklık Stresine 
Karşı Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal Gübre 
Geliştirilmesi” başlıklı bütçesi arttırılarak kabul 
edilen projenin protokolü, Genel Müdür Vekili H. 
Gazi Kaya’nın katılımıyla 21 Haziran’da Ankara 
TAGEM’de gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Proje Türkiye’nin 2023 vizyonu 
çerçevesinde oluşturulan millî tarım 
politikasına destek verecek

Araştırma geliştirme projesi Türkiye’nin 2023 
vizyonu çerçevesince millî tarım politikasına 
uygun olarak yerli ve millî buğday üretim gücü-
nün arttırılmasına katkı sağlanması ve ülke kö-
kenli ticarileştirilebilir mikrobiyal gübre üretimi 
hedefine odaklanıyor. Projede; yerli buğdayda 
büyümeyi teşvik edici, kök patojenlerine karşı 
antimikrobiyal etkiye sahip, gübre kullanımını 
azaltmak amacıyla topraktaki çözünebilir fosfat 
ve azot özelliklerinin gelişimini destekleyen akti-
nobakteriyal mikroorganizmaların izole edilerek, 
sera denemeleriyle mikrobiyal gübre kombinas-
yonlarının belirlenmesi ve tarla denemelerinde 
verimliliğinin test edilmesi amaçlanıyor. 

Proje ekibini kutlayan OMÜ Rektörü  Prof. Dr. 
Sait Bilgiç şunları söyledi: “Üniversitemizin 
araştırma-geliştirme projelerine verdiği destek 
ve teşvikler meyvesini vermeye başladı. Bilim 
insanlarımızın ürettikleri projeler hem Üniver-
sitemize hem de ülkemize büyük katkı sağlıyor. 
Proje ekibini tebrik ediyor, kendilerine başarılar 
diliyorum.” OM
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Hayatın Sırrı Düzenli Beslenme 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat 
çekmek amacıyla “Sağlık için Beslenme” konulu 
bir konferans düzenledi.

Doç. Dr. Kaya “Beslenmedeki bilgi kirliliği 
diyetisyenlere ekstra sorumluluk getirdi”

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen konferansın açılış konuşmasını yapan Bes-
lenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar 
Sökülmez Kaya beslenmenin, insan yaşamı-
nın her döneminde önem arz ettiğini belirterek 
“Dolayısıyla diyetisyenler olarak hastalarımızın 
hayatına yaptığımız ufacık dokunuşlar, onların 
hayatlarında olumlu değişimlere ve yaşam kali-
telerinin artmasına yol açacaktır.” dedi.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak beslenme 
konusunda bilgi kirliliğinin hızla arttığına dikkat 
çeken Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, bu duru-
mun diyetisyenlere ekstra bir sorumluluk getir-
diğini kaydetti.

Prof. Dr. Kılıç “Hayatın sırrı düzenli 
beslenmektir”

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin en 
önemli ögelerinden birinin beslenme olduğunu 
ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nermin Kılıç da “Pek çok hastalığın önlen-
mesinde ve tedavisinde beslenmenin önemi çok 
fazla. Fiziksel ve mental gelişmenin sağlanması 
için de yeterli ve sağlıklı gıdalarla beslenme te-
mel bir haktır. Hayatın sırrı düzenli beslenmektir 
ve  bunu korumak tedaviden üstündür. Yeterli ve 
dengeli beslenme bir ülkenin gelişmişlik göster-
gelerinden biridir.”

Büyükşehir yaşantısının ve değişen toplumsal 
koşulların beslenme alışkanlıklarını etkilediğine 
işaret eden Dekan Nermin Kılıç “Hareketsiz ya-
şam ve kötü beslenme; obezite, kanser, diyabet 
gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bu konuda diye-
tisyenlere çok iş düşüyor. Bu tür konferansların, 
diyetisyenlik mesleğini ileri taşıyacağına inanı-
yorum.” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kuran “Ne 
yiyorsanız osunuz”

Sağlıklı beslenme konusunda medyadan tüketi-
cilere yönelik çok fazla bilgi akışı olduğunu kay-
deden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ise “Bu bilgilerden hangisi doğru, hangisi yanlış 
bilemiyoruz. Bu nedenle bu eğitim kurumunda 
alacağınız bilgiler, ileride toplumun sağlıklı bes-
lenmesi için son derece önemli. Alanınızda doğ-
ru şeyleri söylemek için kendinizi iyi yetiştirme-
niz lazım. Bu tür etkinlikler de sizin eğitiminize 
büyük katkılar sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Günümüz beslenme anlayışında “Ne Yiyorsanız 
Osunuz” felsefesinin geçerli olduğunu dile geti-
ren Kuran, katılımcılara yediklerinin niteliği ko-
nusunda seçici olmaları tavsiyesinde bulundu. 

Bilimsel araştırmalar sonucu herkesin bünye 
yapısına göre farklı beslenme şekillerinin olması 
gerektiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Kuran 
“Bu nedenle buradan mezun olduğunuzda so-
rumluluğunuz büyük olacak. Sağlıklı beslenme 
için her bireye uygun diyetler bulmanız ve uygu-
lamanız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Gıda güvenliğini; halk sağlığını gıda ve su tüke-
timinden kaynaklanacak tehlikelerden korumak 
olarak tanımlayan Veteriner Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ali Gücükoğlu da genellikle hay-
vansal gıdalardan kaynaklanan gıda enfeksiyon-
ları ve sebepleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Konferansta; Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sevan 
Çetin’in “Sağlığın Korunmasında Beslenme ve 
Diyetisyenin Rolü”; VM Medikal Park Hastane-
si Uzman Diyetisyeni Mine Özkazanç’ın “Moda 
Diyetler” ve Medicana International Samsun 
Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü ve Haber 
Medya Program Yapımcısı Meral Kıvırcı’nın da 
“Basında Beslenme” konulu sunumları yer aldı.
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“Atatürk’ün Samsun ve Havza Günleri”
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı Millî 
Mücadele’nin tarihi önemine vurgu yapmak ve 
süreci akademik bir perspektifle tartışmak ama-
cıyla “Atatürk’ün Samsun ve Havza Günleri” ko-
nulu çalıştay düzenledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Seminer 
Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya; Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bekir Batı, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, 
Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. Nedim 
İpek, Prof. Dr. Serpil Sürmeli ve öğrenciler ka-
tıldı. Çalıştayda ayrıca konu ile ilgili bilgilerinden 
faydalanmak üzere davet edilen gazeteci-yazar 
Osman Kara ile Şakir Demirci de yer aldı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
Samsun’un misyonu ve tarihî rolü çok 
büyük”

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağ-
layan, Samsun’un Millî Mücadele ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından çok önemli 
bir misyona ve tarihî role sahip olduğuna dikkat 
çekerek “OMÜ’lü akademisyenler olarak şeh-
rimizin bu misyonunun bir kez daha akademik 

bilgiler çerçevesinde gün ışığına çıkarılmasına 
katkıda bulunmak istedik. Ayrıca önümüzdeki 
yıl düzenlenecek 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dö-
nümü etkinliklerinin OMÜ’nün de katkısıyla daha 
anlamlı, daha değerli olmasını amaçlıyoruz.” 
dedi.

“Kurtuluş Yolu Projesi’nde aktif rol almak 
istiyoruz”

Samsun’un kültür ve tarihine katkı sağlayacak 
Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı 
Kurtuluş Yolu Projesi gibi projelerde daha ak-
tif rol almak istediklerinin altını çizen Prof. Dr. 
Kaya Tuncer Çağlayan şunları söyledi: “Beledi-
yelerin sırf belediyecilik hizmetleri dışında bu 
tip kültürel hizmetler yapması bizim açımızdan 
büyük değer taşımaktadır. Maddi anlamda ciddi 
yatırımlar yapılan Kurtuluş Yolu Projesi’nin hem 
tarihî gerçeklerle örtüşmesi hem de kültürel açı-
dan şehre kazandırılması biz akademisyenlerin 
de akademik ve vicdani sorumluluğudur.”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in, OMÜ Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin faaliyetlerini yürütmesine her za-
man destek verdiğini de ifade eden Kaya Tun-
cer Çağlayan “Çalıştayın, sonuçları bakımından 
şehrimize katkısı olmasını diliyorum. Ayrıca bu 
vesileyle OMÜ olarak Türk milletinin kurtarıcısı 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı 
minnetimizi ve vicdani mesuliyetimizi yerine ge-
tirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.OM

ÜB
ÜL

TE
N 

Ni
sa

n-
Ha

zir
an

  2
01

8
Sa

yı 
72

64

Etkinlikler    Akademik



“OMÜ olarak 19 Mayıs’la ilgili her türlü 
soruyu doğru bir şekilde cevaplamalıyız”

OMÜ’ye adını veren tarihî bir günün OMÜ’de ele 
alınmasının oldukça anlamlı olduğunu dile geti-
ren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Hepimiz 19 
Mayıs’ın tarihî önemini bildiğimizi düşünüyoruz 
ama o günün Türkiye Cumhuriyeti ve Türk mil-
leti için ne kadar öneme sahip olduğunu, hangi 
süreçlerden geçildiğini, bu çalıştay vesilesiyle 
daha derin ve detaylı bir şekilde öğrenmiş ola-
cağız. Bizim OMÜ olarak bu konuda oluşabile-
cek her soruyu en doğru şekilde cevaplamamız 
gerek. Bunun için de Türkiye ve dünyada, bizi 
bu konunun başvuru merkezi hâline getirecek 
çalışmalara ihtiyacımız var. Kendi tarihimizi ya-
bancı kaynaklardan öğrenmemek için, onlara 
muhtaç olmamak için bizim sağlam bilgi kay-
nakları oluşturmamız lazım. Tarih bilimi, yalanı 
ortadan kaldırarak doğru bilgiyi ortaya koymaya 
muktedirdir. Bu çalıştay sonunda da doğru bilgi-
nin ortaya konmasını bekliyoruz. Bu konuda her 
türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca Üniversi-
temiz dışından çalıştaya katılan konuklarımızın 
da bilgi birikimleriyle önemli katkıları olacağına 
inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, bir yıl süreyle OMÜ’ye emanet edilen 57. 
Alay Sancağı’nın tarihinin ve öneminin konfe-

ranslarla anlatılmasında emeği geçen akade-
misyenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a geliş sü-
recinin genel bir değerlendirilmesiyle başlayan 
çalıştay, Atatürk’ün Samsun ve Havza’da ger-
çekleştirdiği faaliyetlerin tartışılmasıyla devam 
etti.

Çalıştayda ayrıca 19 Mayıs 1919’un 100. yılında 
düzenlenecek etkinliklerle ilgili görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

İletişim’de Odak Grup Çalışması Eğitimi
İletişim Fakültesi ile Organizasyon ve Medya 
Topluluğu iş birliğinde “İletişim Araştırmaların-
da Nitel Yöntem: Odak Grup Çalışması” konulu 
bir eğitim semineri düzenlendi. İletişim Fakülte-
sindeki seminere, Giresun Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Günseli Bayrak-
tutan konuşmacı olarak katıldı. 

İletişim Fakültesi Sinema Salonu’nda gerçekle-
şen seminere; Rektör Danışmanı ve Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, İletişim 
Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Si-
nan Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan, Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Ömer Çakın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz, 
Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Bölüm Baş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Erdem, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kolektif düşünce, ideoloji ve ön yargıları 
ortaya koymak için “odak grup”

Seminerde iletişim alanında odak grup çalışma-
sıyla gerçekleştirilmiş birçok araştırmaya imza 
atan Doç. Dr. Günsel Bayraktutan, odak grup 

çalışmalarının; tarihsel gelişimi, araştırma sü-
reci, teknikleri, veri analizi ve yapılış aşamaları 
hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Bayraktutan söz konusu çalışmalara dair “Odak 
grup çalışmaları kolektif düşünce, ideoloji ve 
ön yargıları ortaya koymak için tercih edilen 
bir yöntemdir. Diğer çalışma yöntemlerine göre 
daha fazla özveri gerektiren; buna karşılık hızlı 
ve maliyetinin az olması, büyük miktarlarda ve-
riler sunması bağlamında tercih edilen bir araş-
tırma yöntemidir.” dedi.
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İnkontinansa Uluslararası Yaklaşım 
Projesi Tamamlandı
Türkiye Koordinatörü olarak Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim 
elemanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ile OMÜ’de 
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 
eğitim gören 5 öğrencinin ülkemizi temsil ettiği 
“İnkontinansa Uluslararası Yaklaşım Projesi” 
tamamlandı. 

Uluslararası bir firma olan TZMO grubu tarafın-
dan finanse edilen “Self-Esteem And Inconti-
nence In Different Age Groups” temalı ulusla-
rarası IP projesi 28 Mayıs-01 Haziran tarihleri 
arasında Macaristan’ın Eger kentin-
de gerçekleşti.

“Benlik saygısı” temalı proje kap-
samında 6 farklı ülkeden gelen öğ-
renciler, inkontinans (idrar ve dışkı 
kaçırma) ve inkontinansın benlik 
saygısı üzerine etkileri ve çözüm 
önerileri hakkında tartışarak konu-
ya uluslararası anlamda farklı bir 
bakış açısı sunmaya çalıştı.

Projeye Finlandiya, Polonya, Al-
manya, Macaristan, Avusturya ve 
Türkiye’den beşer öğrenci olmak 
üzere 30 lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencisi, 6 öğretim ele-
manı ve TZMO grubunu temsilen 6 
personel katıldı.

Proje’de Türkiye Koordinatörü olarak Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi öğretim elemanı Prof. Dr. İlknur Aydın 
Avcı ile OMÜ’de lisans, yüksek lisans ve dok-
tora düzeylerinde eğitim gören 5 öğrenci ülke-
mizi temsil etti. Ekim 2017’de başlayan proje 1 
Haziran’da tamamlandı.

OMÜ öğretim elemanları TZMO şirket yöneticile-
riyle yaptığı görüşmelerde 2019 yılında projenin 
devam etmesine karar vererek yeni proje üze-
rinde çalışmalara başladı.
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Samsun Teknopark, 2018 ilk döneminde açılan 
“1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Progra-
mı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş” çağrısına yap-
tığı başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla, yılın 
ikinci yarısında açılacak BİGG (Bireysel Genç 
Girişimci) çağrısında 1. aşama süreçlerini yürü-
tecek arayüz kuruluşları arasındaki yerini aldı.

Samsun Teknopark BİGG çağrısı kapsamında; 
girişimcilerin iş fikirlerini ve başvurularını de-
ğerlendirecek, uygun bulunan iş fikirlerini ön 
kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerin-
den geçirecek ve iş planlarının hazırlanmasında 
girişimcilere destek olacak.

2018 verimli geçiyor

Samsun Teknopark ve OMÜ Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO); 2018 yılının ilk günlerinde “TÜBİ-
TAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Ka-
pasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” 
için hazırlanan “Teknoloji Transfer Ofislerine 
Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı 
Sağlanması ve Uygulanması” projesinin des-
teklendiğini duyurmuş ve iki buçuk yıllığına 1 
milyon 750 bin TL destek almıştı. Samsun Tek-
nopark ayrıca mayıs ayında katıldığı 6. Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde ise “En İyi Ge-
lişme Gösteren TGB’ler” (Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri) kategorisinde üçüncülük ödülü kaza-
narak başarılarına yenisini eklemişti.

OMÜ-TTO ve Samsun Teknopark’ın sinerjisi 
sanayiye yansıyor

OMÜ-TTO ve Samsun Teknopark proje hazır-
lama konusundaki bilgi ve tecrübesini, bölge 
kalkınması için önem arz eden Medikal Sanayi 
İnovasyon Kümesi (MEDİKÜM) Derneği için ha-
zırlanan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 16 milyon TL hibe alan proje ile de 
gösterdi. Bölgenin çeşitli kurum ve kuruluşlarına 
yönelik proje hazırlama ve girişimcilik alanların-
daki eğitim ve desteklerini devam ettiren OMÜ-
TTO; bir taraftan üniversite-sanayi iş birlikleri 
kurarken öte yandan yeni projelerin bölgeye ka-
zandırılması konusunda da önemli rol oynuyor.

Bu başarıların ve projelerin ardından “BİGG Uy-
gulayıcı Kuruluşu” olan Samsun Teknopark, iler-
leyen süreçte girişimcilik, inovasyon ve tekno-
loji konularında bölgenin lider kuruluşu olmaya 
aday bir profil sergiliyor.

Samsun Teknopark Başarılarına Bir 
Yenisini Daha Ekledi
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“Kur’an ve Hayat” Sempozyumu
İlahiyat Fakültesi koordinatörlüğünde gerçek-
leştirilen “Kur’an ve Hayat 15. Tefsir Anabilim 
Dalı Koordinasyon Toplantısı’nın” açılışı yapıldı.

Açılışa; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, Canik Belediye Başkanı Osman 
Genç, İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Okuyan, farklı üniver-
sitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Vahiy ile hayat ayrılamaz”

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen toplantı, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Kara’nın Kur’an tilaveti ile başladı.  top-
lantının açılış konuşmasını yapan Tefsir Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Okuyan “Bu  
toplantının konusunu özellikle ‘Kur’an ve Hayat’ 
olarak belirledik. Buradaki kastımız vahiy ile 
hayatın ayrılmazlığına yeniden dikkat çekmek 
ve Kur’an’ın hayatla buluşmasındaki asıl indiri-
liş gayesine küçük de olsa bir katkı vermektir. 
Din eğer doğru öğrenilirse ve anlatılırsa hiçbir 
fıtratın ve vicdanın onu yadırgamayacağı gerçe-
ğinden hareketle tefsir alanına dair önce öğreni-
mimizi, sonra öğretimimizi nasıl daha doğru ve 
sonuç alıcı şekle dönüştüreceğimizi konuşaca-
ğız.” dedi.

“Kur’an’ın tam olarak anlaşılabilmesi 
sizlerin ürettiği bilgi, görüş ve 
tefsirlerinizle mümkün”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise toplantıya ver-
dikleri öneme vurgu yaparak “Kur’an’ın doğru 
anlaşılması, doğru anlatılması, hayata doğru 
yansıtılmasında çok önemli katkıları olan önem-

li değerlerin bir araya geldiği böylesine bir top-
lantının OMÜ’de gerçekleşmesi, bizim için son 
derece önemli. Kur’an ve hayat deyince nere-
deyse dokunmayacağınız hiçbir şey kalmaya-
cak. İnşallah dokunduğunuz yerlerde güzellikler 
yeşerecektir. Kur’an’ın tam olarak anlaşılabil-
mesi sizlerin ürettiği bilgi, görüş ve tefsirlerinizle 
mümkün. Bu nedenle sizlerin çalışmalarının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Pek çok sorunun temelinde inançsızlık 
yatıyor”

Son olarak konuşan Vali Osman Kaymak ise “Di-
nimizden uzaklaşmak, toplumda yaşadığımız 
pek çok sorun şüphesiz Kur’an’ı okumamak ve 
yaşamamaktan kaynaklanıyor. Ülkemizde öyle 
suç unsurları var ki cinayetler, intiharlar, şid-
det, uyuşturucu kullanımları; bütün bunların 
temelinde inançsızlık yatıyor. İnsanlarımızı dine 
çağırma, dini doğru yaşama konusunda hocala-
rımız samimiyetle bu işi yapmazlarsa insanlar 
yanlış yollara saparlar. Hocalarımız, duru İslam’ı 
hakkıyla anlatmak konusunda bize yol gösterir-
lerse toplumumuzda birlik ve beraberlik daha 
kuvvetli olacaktır.” dedi.

Konuşmalarının ardından toplantının açılış kon-
feransını, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu “Be-
lagat İlmi ve Kuran” başlıklı sunumuyla gerçek-
leştirdi. 11 Mayıs’ta başlayan ve 12 Mayıs’ta 
toplantıda “Tarih ve Günümüzde Kur’an Algısın-
da İnsan Faktörü” ve “İlahiyat Fakültelerindeki 
Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Sonuçları” başlıklı 
oturumlar yer aldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yürüttüğü “TÜBİ-
TAK 1601 Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik 
Eğitimi” konulu proje kapsamında uluslararası 
öğrenciler için hazırlanan “Girişimcilik Sertifi-
ka Programı”, düzenlenen sertifika töreni ile ta-
mamlandı.

16 farklı ülkeden OMÜ’nün 7 farklı akademik bi-
riminde öğrenim gören 30 uluslararası lisans ve 
lisansüstü öğrenci, 10 hafta süren ve İngilizce 
olarak verilen girişimcilik sertifika programını ba-
şarı ile tamamladı.

Ziraat Fakültesi Tarımsal Ön Kuluçka Merkezi’nde 
düzenlenen eğitim programında; Proje Yürütücü-
sü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Prof. Dr. Alper 
Güzel, Prof. Dr. Mehmet Serhat Oda-
baş, Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita, Arş. 
Gör. Nur İlkay Abacı ve Arş. Gör. Belgin 
Bal İncebacak eğitmen olarak yer aldı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü 
Demirsoy’un yaptığı açılış konuşma-
sının ardından sertifika töreni, eğitime 
katılan öğrencilerin proje sunumlarıy-
la devam etti. Daha sonra proje pazarı 
çerçevesinde Çevre Mühendisliği Bölü-
mü öğretim üyesi  Doç. Dr. Emre Burcu 
Güngör ile programa özel olarak davet 
edilen konuşmacılar Japon Hazama 
Ando Şirketi Yöneticisi İnşaat ve Dep-
rem Yüksek Mühendisi Yoshinori Mo-
riwaki, Tahran Üniversitesi Girişimcilik 

Fakültesi akademisyenleri Dr. Babak Ziyae ve Dr. 
Seyed Mojtaba Sajadi ise öğrencilerin proje su-
numlarını değerlendirdi.

Programın sonunda konuşan Proje Yürütücüsü 
Prof. Dr. Kürşat Demiryürek “Konuk katılımcılar 
ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gi-
rişimcilik eğitimleri boyunca geliştirilen iş birliği 
ortamı, ilerleyen zamanda ortak proje yürütme ve 
ticarileşme konusunda yapılabilecek faaliyetlerle 
sürdürülebilir. Bu çerçevede katılımcı öğrenciler 
ve yürütücüler tarafından başvurusu gerçekleş-
tirilen ERASMUS + K105 projelerinin çıkmasıyla 
sosyal girişimcilik ve iş birliği çalışmaları devam 
edecektir.” dedi.

Uluslararası Öğrenciler İçin TÜBİTAK 
Girişimcilik Sertifika Programı
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Hemşireler: İnsanın Sağlık Hakkı İçin 
Öncü Bir Ses 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün 
ev sahipliğinde, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası 
kapsamında düzenlenen “II. Hemşireliği Güç-
lendirme Sempozyumu” Atatürk Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde yapıldı.

Samsun’un önde gelen sağlık kurumlarının iş 
birliğiyle gerçekleşen sempozyuma; Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Samsun İl Sağlık 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Özen Kulakaç, Sağlık Bilimleri Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umut Aykut, 
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(SUVAM) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şebnem 
Kayan, kamu kurum temsilcileri, akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda; aka-
demisyenler, hemşireler ve öğrenci hemşireler, 
Uluslararası Hemşireler Birliğinin (ICN) 2018 yılı 
için belirlediği “Hemşireler İnsanın Sağlık Hakkı 
İçin Öncü Bir Ses” teması üzerinde tartışmalar-
da bulundu.

“İnsan merkezli olmayan sağlık yaklaşımı 
sağlık hakkı erişimine engeldir”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. Özen Kulakaç, sağlığın herkesin ulaşma-
sı gereken en temel haklardan biri olduğunun 
altını çizerek şunları söyledi: “Sağlığın herkes 
tarafından elde edilmesini kısıtlayan sorunun 
temel kaynağı, insan merkezli olmayan sağlık 
yaklaşımıdır. Sağlığı yalnız biyolojik ve patolojik 

bir durum olarak gören bakış açısı, insanların 
sağlık hizmetlerine erişmesinin önüne set çek-
mektedir. Bu bakış açısı bireyi bir bütün olarak 
ele almaya olanak vermeyerek insanları vakala-
ra ve olgulara dönüştürmektedir. Sonuç olarak 
insanları müşteri olarak gören ve ticarethaneye 
dönüşen sağlık kurum ve kuruluşları giderek 
artmaktadır.”

“Medyaya yansıyan yoğun bakım 
hastalarına yönelik olumsuz davranışta 
bulunanların çoğu hemşire değil”

Sağlık hakkının aynı zamanda hemşireleri de 
kapsadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özen Kulakaç 
“Hemşirelerin daha iyi kalitede sağlık hizmeti 
sunması için pozitif ve güvenli bir iş ortamında 
çalışması, yeterli maaşa ve kaynaklara erişe-
bilmesi, iyi eğitim alması ve politika oluşturma-
uygulama sürecinde aktif rol oynamaları gerek-
mektedir. Ayrıca Türk Hemşireler Derneğinin 
araştırmalarına göre son zamanlarda medyaya 
yansıyan, sağlık çalışanlarının yoğun bakım has-
talarına yönelik olumsuz davranışlarının çoğu, 
hemşire olmayan ancak hemşire gibi çalıştırı-
lanlara aittir. Bu tür haberler, hemşirelik mesle-
ğinde derin yaralar açmaktadır.” dedi.

Hemşirelerin sağlık hakları için mücadele ede-
bilmesinin bireysel ve mesleki olarak güçlenme-
lerine bağlı olduğunu kaydeden Özen Kulakaç, 
tüm koşullara rağmen hemşirelerin; mesleğin 
varlık nedeni, bakımın evrensel ve ahlaki sorum-
luluğundan hareketle toplumun sağlık hakkına 
sahip çıkacağını vurguladı.OM
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“OMÜ SUVAM’ın açtığı kadrolarla 
daha çok hasta merkezli çalışma 
gerçekleştirebileceğiz”

Samsun’un tüm sağlık kuruluşları adına konuş-
tuğunu ifade eden OMÜ SUVAM Hemşirelik Hiz-
metleri Müdürü Şebnem Kayan da sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ortaklaşa düzenlediğimiz sempoz-
yumla hizmet verdiğimiz gruplara hak ettikleri 
kalitede hizmet vermeyi, hemşirelik mesleğini 
daha iyi anlatmayı ve bu yolda kendimizi daha 
da geliştirmeyi amaçladık. Ortaklığımız; diğer 
sağlık kurumlarıyla birbirimizi daha iyi tanıya-
rak daha iyi ilişkiler kurmamızı, çok sesli olabil-
memizi, sorunları daha hızlı fark edebilmemizi 
ve doğru çözümler üretebilmemizi sağlamıştır. 
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
tüm sağlık gruplarında açtığı kadrolarla da he-
deflediğimiz hasta merkezli çalışmayı gerçek-
leştirebileceğimizi umuyoruz.”

“Hemşirelik kutsal bir meslektir”

Hemşireliğin; insan sevgisi, sabır, şefkat, özveri 
ve hoşgörüyle donatılmış kutsal bir meslek ol-
duğunu dile getiren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise “Bu mesleğin 
zorlukları, avantajları ve dezavantajları olduğu-
nu biliyoruz. Ümit ediyorum ki bu yıldan sonra 
hemşirelerimiz, daha  huzurlu bir çalışma orta-
mında mesleklerini daha çok sevecekler, çok 
daha iyi yerlere geleceklerdir.” diye konuştu.

“Sağlık personelinin yaptığı iş hem dünyalık 
hem de ahiretlik”

Hemşirelik mesleğinin zorluklarına rağmen bir 
takım güzellikleri de barındırdığına dikkat çe-
ken Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de 
“Hastaların ve hasta yakınlarının duasının verdi-
ği keyif her meslekte yok. Mesleğinizin zorlukları 
var ama sağlık personelinin yaptığı iş hem dün-
yalık hem de ahiretlik. Bu nedenle bu kadar kut-
sal bir meslek.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür sempozyumların, 
öğretim elemanları ve öğ-
rencilere çok şey kattığını 
kaydeden Rektör Vekili 
Mehmet Ali Cengiz, emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı tarafından hazırlanan 
müzik dinletisi beğeniyle 
dinlendi. 

Sempozyumda Dr. Öğr. 
Üyesi Seval Ağaçdiken Al-

kan  ICN’in 2018 teması olan “Hemşireler İnsa-
nın Sağlık Hakkı İçin Öncü Bir Ses” konu başlıklı 
bir sunum yaptı. Daha sonra gerçekleşen “Hem-
şirelerin Sağlık Hakkını Talep Etmede Varoluşsal 
Alanın Güçlendirilmesi” konulu panelde; İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Süreyya Karagöz “Hem-
şirelerde Varoluşsal Alanın Güçlendirilmesi ve 
Sağlık Hakkını Talep Etme”; Akdeniz Üniversi-
tesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlkay 
Boz “Bakım Çağrısı, Vicdan ve İyilik Arasındaki 
İlişki”; Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakülte-
si Dr. Öğr. Üyesi Emine Kol ise “Bakım Liderliği 
ve Manevi Doyum” konulu sunumlarını yaptılar. 
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Karahan da “İnsan 
Hayatında Biyoritim, Uyku Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” konulu bir konferans verdi.

Öğleden sonraki oturumda ise iki panel düzen-
lendi. “Sağlık Hakkının Farklı Boyutları” konulu 
ilk panelde Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakülte-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Süheyla Özsoy “Sağlık, 
İnsan Gücü ve Eşitsizlik” konulu, Ankara Üniver-
sitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Yalın 
ise “Güleryüz bir Sağlık Hakkı mıdır?” konulu 
birer konferans verdi.

“Sağlık Hakkına Ulaşmada Engel: Şiddet”  konu-
lu ikinci panelde de OMÜ Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ömer Böke “Sağlık Çalışanları, 
Hastalar ve Kurumun Şiddetten Korunması; Şid-
detsiz Ortam” konulu, OMÜ Sağlık Bilimleri Dr. 
Öğr. Üyesi Aynur Arslan “Yazılı-Görsel Medya ve 
Sağlıkta Şiddet” konulu, Sağlık Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hemşiresi Aybike 
Köse “Beyaz Kod Uygulamaları - Samsun İli Ör-
neği” konulu, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Serap Güleç de “Şiddet ya da Agres-
yon Gösteren Bireyin Yönetimi” konulu sunum-
larıyla yer aldı.

Oturumların ardından “Fark Yaratan Öyküler Ya-
rışması” ve “Poster Bildirisi” ödül töreni gerçek-
leştirilerek kazananlara ödülleri takdim edildi.
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GSF Resim Bölümünün İlk Mezuniyet 
Sergisi
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümün-
den 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle 
mezun olacak son sınıf öğrencileri, “Mezuniyet 
Sergisi” açtı.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan GSF Resim 
Bölümünde, Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney’in ko-
ordinatörlüğünde atölye çalışmalarını tamamla-
yan 18 mezun adayı öğrenci, interaktif çalışma-
ları bünyesinde taşıyan eserleriyle göz doldurdu. 
Mezun adayı öğrencilerin; resim, enstalasyon 
(yerleştirme) ve içinde yazılım barındıran yeni 
medya çalışmalarının yer aldığı Mezuniyet Ser-
gisi kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla 
açıldı.

GSF Sanat Galerisi’ndeki açılışa; GSF Dekanı 
Prof. Dr. Metin Eker, Endüstriyel Tasarım Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin, Dr. Öğr. 
Üyesi Engin Güney, GSF öğretim üyeleri, öğren-
ciler ve aileleri katıldı.

İlk mezun olmak bir ayrıcalık ve statü 
göstergesidir

sergide yaptığı konuşmada ilk mezun olmanın 
bir ayrıcalık ve statü göstergesi olduğunu belir-
ten Dekan Prof. Dr. Metin Eker “Fakülte olarak 

bu noktaya gelmemizde tüm hocalarımızın şüp-
hesiz katkısı var. Sanat çok dinamik bir süreç; 
kesintisizliği ile ön plana çıkan ve süreklilik ile 
kendini karakterize eden bir olgu. Dolayısıyla 
sanatçı zihni ne kadar üretken olursa sanatın 
da karakteri o kadar dinamiklik sergiler. Sanat 
yolunda mezun genç arkadaşlarımıza başarılar 
diliyoruz ve önemli başarılara imza atmalarını 
temenni ediyoruz.” dedi.

“Sanat ciddi bir iş; sınırı konamayacak bir 
yolda yürüyeceksiniz”

Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Memduh Erkin de GSF’nin; akademisyen kadro-
su, vizyonu, yaptıkları ve yapacakları ile çok özel 
bir fakülte olduğunu belirtti. Prof. Dr. Erkin “Sa-
nat çok ciddi bir iş; sınırı konamayacak bir yol-
da yürüyeceksiniz. Bu işte ‘oldum’ ya da ‘oldu’ 
denemeyeceğini sizlere hatırlatmak isterim. 
Sanatta öteler var, ötelerden öteler var, ondan 
öteler var.” sözleriyle de öğrencileri selamladı. 

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak 
mezun adayı öğrencilerin yeteneklerini sergile-
diği eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Öğretim Üyelerinden 43. Yıla Özel 
Karma Sergi
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim üyeleri-
nin eserlerinin yer aldığı “43. Yıl Karma Sergi”si 
13-20 Nisan haftasında sanatseverlerle buluş-
tu.

OMÜ’nün kurluşunun 43. yılı vesileyle Güzel Sa-
natlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde açılan sergi-
de, 20 öğretim üyesinin eserleri yer aldı. Kendi-
lerine özgü üslupları ve farklı sanat disiplinlerini 
kullanarak yetenek ve tecrübelerini gözler önü-
ne seren öğretim üyelerinin eserleri beğeniyle 
karşılandı.

Sergi serisi devam edecek

Açılış öncesi Fakültenin ileriye dönük etkinlik 
ve projeleri hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker “Deri, se-
ramik, cam, grafik tasarımı, yağlı boya gibi çalış-
malardan oluşan sergimizi açıyoruz. Bu serginin 
devamında Fakültemizin çeşitli etkinlikleri ola-
cak. 10 Mayıs’ta Bolu’da karma sergi açacağız. 
Nisan ve mayıs ayında mezuniyet sergilerimiz 
olacak. Fakültemiz Seramik Cam Bölümü ve 
KOSGEB ortaklığı ile Avrupa’dan seramik ve cam 
sanatçılarını ağırlayacağız. 3 günlük bir etkinlik 
sonunda yine bir sergimiz olacak.” şeklinde ko-
nuştu. 

Ardından söz alan GSF öğretim üyesi Prof. Dr. 
Memduh Erkin de sanat ve sanatçılığa dair izle-
nimlerini kısaca paylaşırken emeği olan öğretim 
üyelerine şükranlarını sundu. Konuşmaların ar-
dından serginin açılışı yapıldı.

Sergideki eserleri inceleyen sanatseverler, eser 
sahibi akademisyenlerle de sohbet imkânı bul-
du.
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Şair-Yazar Ersin Erge “Şiir Has 
Olmalıdır!”
Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen “Kül-
tür, Bilim ve Sanat Söyleşileri” programına şair-
yazar Ersin Erge konuk oldu. 

“Şiirimizde Akımlar ve Üçüncü Yeni Şiir Hareke-
ti” konulu söyleşide konuşan Ersin Erge; Türk şiir 
yaklaşımları ve anlayışları ışığında, katılımcıları 
geçmişten Cumhuriyet Dönemi ve günümüze 
kadar uzanan bir yolculuğa çıkardı. 

12 Maddelik Üçüncü Yeni Şiiri Manifestosu  

Programda, İkinci Yeni Şiiri’ni anlamsız bul-
duğunu belirten şair-yazar Erge, kendi yazdığı 
Üçüncü Yeni Şiir Hareketi’nin 12 maddelik ma-
nifestosunu katılımcılarla paylaştı. Söyleşisinde 
sahip olduğu şiir anlayışı doğrultusunda “anlam-
cı şiiri” savunan Erge “Şiir, has olmalıdır” diye-
rek Üçüncü Yeni Şiiri’nin yapısal özellikleri ve 
üslubunun detaylarını aktardı.

“Ulusal kültür-sanat bileşimi ile 
evrenselliğe varmalıyız” 

Erge şiire bakışını “Şiir, duyguların dışa vuru-
munun en güzel ve en ahenkli ifade şekillerin-
den biri. Dilimizde bağlaçları kullanmadan şiir 
yazmak, Üçüncü Yeni Şiir Hareketimizin özel-
liklerindendir. Duygu, düşünce ve imgelerle ku-

racağımız şiirde estetik düzeyi en üstte tutalım 
ki has şiirin tadına varalım, yanı sıra da söze 
döktüklerimizi mantıksal süzgeçten geçirerek 
anlamlı şiirin evrenselliğine ulaşalım. Çünkü şiir, 
ulusal sanatın çağrışımlı dilidir. Bu dilde hedef, 
evrenselliktir. Söz konusu çağdaş, anlamlı, has 
ve cana can katan şiirler için şairler, ‘benim ev-
renimdir’ diyebilirler. Bu da adına anlamlılık de-
diğim has şiirle mümkündür. Onun için ülkemizin 
tüm değerlerinin oluşumuyla ulusal kültür-sanat 
bileşimine varmalıyız ve bunu çağdaş yöntem-
lerle yapmalıyız. Nihayetinde de ulusal kültür-
sanat bileşimi ile evrenselliğe varmalıyız.” söz-
leriyle dile getirdi.

“Esinlenmem olaylara bağlı olarak gelişiyor”

Şiiri yazma deneyimlerini ve ilham kaynaklarına 
ilişkin ayrıntılara da değinen Ersin Erge söyleşi-
sinde ayrıca; “Tut ki” ve “Vardiya” adlı kitapla-
rından şiirleri kendine has üslubuyla seslendirir-
ken katılımcı öğrencilere ve akademisyenlere de 
kitaplarını imzaladı. 

Söyleşinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Metin Eker adına Prof. Dr. Mem-
duh Erkin ve Doç. Dr. Tarık Yazar, Ersin Erge’ye 
katılım ve katkısı için teşekkür belgesi takdim 
etti.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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OMÜ GSF Bir Dizi Etkinlik için Bolu’da
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF); gelenekselleş-
tirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. GSF; 
her yıl Anadolu’dan bir güzel sanatlar fakültesi 
ile karşılıklı iş birliği anlaşmaları çerçevesinde 
yürüttüğü bilimsel-sanatsal etkinliklerin sonun-
cusunu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile 
birlikte gerçekleştirdi.

“Farklı akademik iş birliklerini de gündeme 
getirdik”

Söz konusu etkinlikler hakkında bilgi veren 
OMÜ GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Eker bu 
süreci “Her yıl bir üniversite ile iş birliği yapıyo-
ruz. Daha önce Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bek-
taş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri 
ile karşılıklı etkinliklere imza atmıştık. Bu yıl da 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesinin konuğu olduk. Onlar da ekim 
ayında bizim misafirimiz olacaklar. Abant İzzet 
Baysal Üniversitesindeki etkinliklerimiz ‘İzzet 
Baysal Şükran Günleri’ kapsamında her iki Gü-
zel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının 
katıldığı ‘karma sanat-tasarım sergisi’ ve ‘panel’ 
biçiminde gerçekleşti. 2 gün süren etkinliklerde 
Samsun ve Bolu arasında başka akademik iş bir-
likleri de gündeme getirildi. Bu vesileyle başta 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya, GSF 
Dekanı Sayın Prof. Dr. Nesrin Kalyoncu’ya ve Ge-

nel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz’e teşek-
kür ediyoruz.” sözleriyle dile getirdi.

“İkinci adres olarak İtalya üzerinde 
çalışıyoruz”

Prof. Dr. Metin Eker ayrıca ileriye dönük çalışma-
lar ve projelere dair “Ulusal iş birliklerinin yanın-
da uluslararası üniversitelerle de paydaşlığı faz-
lasıyla önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilkini Batum 
Art State University ile gerçekleştirdiğimiz çalış-
maların ikincisi adresi için İtalya’yı düşünüyoruz 
ve bu yönde adımlar attık. Ulusal anlamda ise 
Selçuk Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniver-
sitesi ile temaslarımız sürüyor.” diye konuştu.
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Hayattan Kareler Fotoğraflarla Hayat 
Buldu
“Hayattan Kareler-4” fotoğraf sergisi, İletişim 
Fakültesinde fotoğraf tutkunlarıyla buluştu. 
Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla bu sene 
dördüncüsü düzenlenen sergi, fotoğrafseverle-
rin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına; Çarşamba Kaymakamı Mustafa 
Güney, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ünal, 
Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Volkan 
Toptaş, OMÜ Rektör Danışmanı ve Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, İleti-
şim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet Oktan, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya, Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğr. 

Üyesi Ömer Çakın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Recep Yılmaz, Yeni 
Medya ve İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Nur Erdem, öğretim elemanları ve öğ-
renciler katıldı.

Serginin açılışını yapan Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Oktan “Fotoğraf sergisinin 
geleneksel hâle gelmesi, öğrenciler için motive 
edici. Katılım sağlayan tüm konuklarımıza ve öğ-
rencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Sergide, Fotoğrafçılık Topluluğundan 13 öğren-
cinin kadrajına takılan fotoğraflar yer aldı.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Okul Öncesi Öğrencilerinin Mesleki 
Tutkuları Materyallere Yansıdı
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. 
sınıf öğrencileri “materyal geliştirme” dersinde 
hazırladıkları oyuncak ve materyalleri, açtıkları 
sergiyle gözler önüne serdi.  

Eğitim Fakültesi B Blok Fuaye Alanı’nda düzen-
lenen serginin açılışı; müzik eğitimi dersi Öğr. 
Gör. Ömer Kanca ve öğrencileri tarafından ha-
zırlanan müzikli drama gösterisiyle başladı. Ay-
rıca Ali Ertürk’ün yönlendirdiği Sınıf Öğretmen-
liği öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sergiye 
renk kattı.

“Öğrencilerimiz mesleki tutkularını ve 
çocuk sevgilerini gösterdiler”

Öğr. Gör. Münevver Biçer, ülkemizin en çok ih-
tiyaç duyduğu bölümlerden birinin okul önce-
si öğretmenliği olduğuna işaret ederek eğitim 
gören 3. sınıf öğrencilerinin söz konusu derse 
yönelik ürettikleri materyallerin farklı konuları 
kapsadığını söyledi. Öğr. Gör. Biçer öğrencileri-
ne teşekkür ederken “Öğrencilerimizin sergile-
diği ürünler; okul öncesi çocukların dersleri ve 
ilgili konuları daha iyi kavramalarını sağlayıp, 
sınıf ortamını daha eğlenceli ve zevkli hâle geti-
recek. Geleceğin okul öncesi öğretmeni öğren-
cilerimiz, özverileriyle meslek tutkularını ve bu 
mesleğin ruhunda olan çocuk sevgisini göster-
diler. Her yıl öğrencilerle birlikte hazırladığımız 
ürünleri sergiliyoruz. Öğrencilerimizin deneyim-
leri her geçen yıl daha da artıyor.” diye konuştu.
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OMÜ 24. Ulusal Tiyatro Festivali
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 24. Ulusal Tiyatro 
Festivali, perdelerini Güzel Sanatlar Kampüsü 
OMÜ Sahnesi’nde “İbiş’in Rüyası” adlı oyunla 
açtı.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bün-
yesinde, öğrencilerin ders dışı boş zamanlarını 
değerlendirme amacıyla 1990 yılında kurulan 
80 topluluktan biri olan Tiyatro Topluluğu, 24 
senedir gelenekselleştirdiği bu festivali aralıksız 
sürdürüyor. 

Rektör Bilgiç Tiyatrocularla

Oyun öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ 
Tiyatro Topluluğu öğrencilerini ziyaret ederek 
Türk üniversiteleri içerisinde en uzun soluklu 
olan festival hakkında bilgiler aldı.

Rektör Bilgiç, tiyatronun önemine değinerek ba-
şarıyla gerçekleşen festival için öğrencilere te-
şekkür etti.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bö-
lümü ile Sanayi Odası Samsun Avrupa Birliği 
Merkezi’nin iş birliğinde ve Avrupa Kültürel Mi-
ras yılı çerçevesinde gerçekleştirilen “Ateşin 
Ucundaki Sanat-Cam Üfleme Sanatı ile Kültürle-
rin Buluşması” konulu etkinlik,  atölye çalışma-
larında meydana getirilen eserlerin sergilenme-
siyle sona erdi.

GSF Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açı-
lışına; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, GSF De-
kanı Prof. Dr. Metin Eker, Proje Koordinatörü 
GSF Seramik Cam Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Tamer Aslan, Çek Cumhuriyeti’nden gelen cam 
sanatçıları Ondrej Novotny ile Douwe Christia-
an Maas, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
 

Salih Zeki Murzioğlu “Önemli bir kültürel değer 
olan cam üfleme sanatının; uygulamasıyla, fel-
sefesiyle, gelişimiyle, kısacası her yönüyle ele 
alındığı bu etkinliğin gerçekleşmesinde öncülük 
etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 
süreçte bizlerle iş birliğinde olan Rektörümüz 
Bilgiç’e, GSF Dekanı Prof. Dr. Metin Eker’e ve 
akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“Cama nasıl can verildiğini göreceğiz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Etkinlik sayesinde 
cam sanatçılarımız hem ailelerine yeni sanat-
çılar katarak onların becerilerini geliştirmişler 
hem de onların eliyle camdan ürettikleri güzel-
likleri ortaya koymuşlar. Bu iş birliğiyle ortaya 
çıkan güzel sonuç nedeniyle Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odasına, Üniversitemizin Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanına ve çalışma arkadaşlarına te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Ateşin Ucundaki Sanat Sergilendi
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Türk Sanat Müziğiyle Bahar Karşılaması
OMÜ Türk Sanat Müziği Topluluğu, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde verdiği “Türk Sa-
nat Müziği Bahar Konseri” ile davetlilere sanat 
müziği ziyafeti sundu.

Yoğun bir izleyici topluluğunun takip ettiği kon-
serde, gönülleri ısıtan şarkılarla bahara mer-
haba diyen Türk Sanat Müziği Topluluğu; klasik 
eserlerden popüler şarkılara uzanan kapsamlı 
repertuvarıyla izleyicilere her yıl olduğu gibi bu 
yıl da unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde Şef Dr. Halis Korur’un usta yönetimiy-
le hünerlerini sergileyen topluluk üyeleri, gönül-

lerde yer eden şarkıları koro ve solo olarak icra 
etti. Salonu dolduran Türk sanat müziği hayran-
ları da zaman zaman şarkılara tek bir ağızdan 
eşlik ederken güzel ve renkli anların oluşmasına 
vesile oldular.

Konser sonrası Şef Dr. Halis Korur, Türk sanat 
müziğinin millî kimliğimizin önemli ögelerinden 
biri olduğunu vurgulayarak bu tür konserlerle 
musiki kültürümüzü ve birikimimizi canlı tutma-
ya ve yeni kuşaklara aktarmaya çalıştıklarına 
dikkat çekti. Korur, katılımlarıyla kendilerini yal-
nız bırakmayan dinleyicilere gönül dolusu teşek-
kürlerini iletti.

Samsun MYO’dan Fotoğraf Sergisi
Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından “Temel 
Fotoğrafçılık” dersi kapsamında fotoğraf sergisi 
düzenlendi.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sam-
sun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray 
Erener, Meslek Yüksekokulunun tüm bölümleri-
nin bu gibi etkinlikleriyle hem stres atıldığını hem 
de yapılan işlerin gün yüzüne çıktığını ifade etti. 
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle fotoğrafın 
hayatımızın bir parçası olduğunu belirten Prof. 
Dr. Erener “Her ne kadar gündelik hayatta bizler 
cep telefonlarıyla fotoğraflar çeksek de derste 
anlatılan bilgiler ışığında, çekim teknikleri bili-
nerek yapılan çekimler görsellik ve sanatsal açı-
dan daha etkili oluyor.” şeklinde konuştu. Prof. 
Dr. Erener ayrıca serginin gerçekleştirilmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide ayrıca, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölü-
mü 2. sınıf öğrencilerinin mezuniyet pastası da 
kesildi. Gün boyu açık kalan sergide akademis-
yenler öğrencilerin objektiflerine yansıyan fo-
toğrafları ilgiyle inceledi.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Eğitim Fakültesi Türkü Dostlarını 
Buluşturdu
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencileri-
nin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Türk 
Halk Müziği Konseri, dinleyenlere keyifli bir ak-
şam yaşattı.

Öğr. Gör. İlyas Şenel yönetimindeki Müzik Eğiti-
mi Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencileri repertuvarla-
rında; Sivas’tan Giresun’a, Balıkesir’den Hatay’a 
kadar ülkemizin farklı yörelerinden derlenmiş 
ve toplumsal belleğimizde yaşayan birbirinden 

güzel ezgilere yer verirken koro ve solo perfor-
manslarıyla katılımcıların beğenisini kazandı.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ya-
kup Alper Varış konser sonrası; “Türk kültürün-
de kendine özgü özellikleriyle ayrı bir yeri olan 
türkülerimizi başarıyla icra eden öğrencilerimizi 
gönülden kutluyorum. Koromuzu başarıyla yö-
neten Öğr. Gör. İlyas Şenel emeği geçen tüm 
paydaşlarımıza ve siz değerli konuklara sonsuz 
saygılarımı sunuyorum.” dedi.
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Ruha Dokunan Sevda Şarkıları
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 
tarafından organize edilen “Türk Müziği Sevda 
Şarkıları Konseri” sanat müziği tutkunlarına mü-
zik şöleni yaşattı.

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Ko-
rosunun sahne aldığı ve Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup 
Alper Varış’ın hazırlayıp yönettiği konser, müzik-
severleri Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
buluşturdu.

Sanat müziği ziyafetinin yaşandığı konsere; Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Nalan Kızıltan, Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mediha Mangır, aka-
demik ve idari personel, Öğrenci Konseyi Baş-
kanı Muhsin Oğul ve öğrenciler ile Türk sanat 
müziğine gönül veren farklı kuşaklardan Sam-
sunlular katıldı.

Konserde müzik öğretmenleri adayları; rast, hi-
caz, segâh, muhayyer kürdi, nihavent ve hüzzam 
makamında eserlerden oluşan repertuvarlarıyla 
izleyicilerin karşısına çıktı. Türk sanat müziğin-
de klasikleşmiş birbirinden özel ve değerli şar-
kıların koro ve solo olarak icra edildiği konserde, 
koronun titiz ve özverili çalışmaları ile ortaya 
koyduğu performans yoğun ilgiyle karşılanırken 

dinleyicilerin zaman zaman şarkılara eşlik et-
mesi, keyifli ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. 
Seçkilerinde yer alan sanat müziğinin unutul-
maz ve kalplere işleyen parçalarını heyecan ve 
coşkuyla seslendiren koro dinleyicilerin takdirini 
kazanarak büyük alkış aldı.

Konserin bitiminde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
koro şefi Doç. Dr. Yakup Alper Varış’a perfor-
mansından ötürü çiçek takdiminde bulunurken 
sesleri ve enstrümanlarıyla gönüllere dokunan 
koro ve ekibe ise şükranlarını sundu. 
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Lisansüstü Öğrencileri Birikimlerini 
Tablolaştırdı

Eğitim Fakültesi Öğrencileri Şiir 
Dizelerine Can Verdi

OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğ-
rencilerinin “Anasanat Atölye Dersi”nde ortaya 
koydukları çalışmaları kapsayan “Resim Ana-
sanat Atölye Sergisi” Eğitim Fakültesi Sergi 
Salonu’nda açıldı.

Eğitim Fakültesi Resim-İş Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan’ın koor-
dinatörlüğünde gerçekleştirilen sergide lisan-
süstü öğrenciler, ilham aldıkları figürleri ve kav-
ramları tablolarla somutlaştırarak bu eserlerini 
ziyaretçilerin beğenisine sundular. 

Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan sergiye dair 
yaptığı açıklamada sanatın birleştiren ve bir ara-
ya getiren yönüne vurgu yaparak figüratif ve so-
yut eserlerden oluşan bu sergiyle anabilim dalı 
olarak öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkar-
mak istediklerini ve bu tür çalışmalara devam 
edeceklerini dile getirdi. 

9 Nisan’da başlayan “Resim Anasanat Atölye 
Sergisi” 20 Nisan’a kadar ziyaretçiler tarafından 
gezildi.

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf 
öğrencileri “Ömür Sandığım” başlıklı bir şiir din-
letisi gerçekleştirdiler.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür merkezi’ndeki şiir 
dinletisine; akademisyenler, idari personel, öğ-
renciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Yaşlı bir kadının eski sandığından çıkan ve ha-
yatının farklı dönemlerine dair anıları üzerine 
kurgulanan şiir dinletisinde pek çok ünlü Türk 
şairinin şiirleri seslendirildi.

Ziya Osman Saba’dan Ahmet Telli’ye, Beh-
çet Necatigil’den Ümit Yaşar Oğuzcan’a, Rıfat 
Ilgaz’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Orhan Veli 
Kanık’tan Ülkü Tamer ve Cemal Safi’ye kadar 
farklı dönemlere ait ünlü Türk şairlerinin şiirleri 
öğrencilerin ağzından tekrar can buldu.

Aynı zamanda bestelenmiş bazı şiirlerin şarkı-
larını da seslendiren öğrenciler duygusal ve ke-
yifli anların yaşanmasına sebep oldu. Şehit öğ-
retmenler ve Atatürk üzerine okunan şiirler ise 
özellikle ayakta alkışlandı. OM
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Mühendislik Fakültesi Binası Renklendi

El Sanatları Bölümü Çalışmalarını 
Sergiledi

Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmen-
liği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sena Sen-
gir ve öğrencileri, “Topluma Hizmet 
Uygulamaları Dersi” kapsamında Mü-
hendislik Fakültesi binasının iç mekân 
duvarlarını mühendislik temalı resim 
çalışmaları ile renklendirdi.

Öğrenciler ve personel tarafından il-
giyle incelenerek beğeni toplayan 
çalışmaları yapan Dr. Öğr. Üyesi Sena 
Sengir ve öğrencilerini makamında 
ağırlayan Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Birol Elevli, emekleri için 
Sengir ve öğrencileri kutlayarak ken-
dilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölü-
mü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğren-
cileri, ders programları kapsamında yaptıkları 
çalışmaları Samsun Meslek Yüksekokulu Fuaye 
Alanı’nda sergiledi.

Serginin açılışında; Müdür Prof. Dr. Güray Ere-
ner, Alaçam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Kürşat Demiryürek, Kavak Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Menek,  Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Prof. Dr. İbra-
him Halil Türker, akademisyenler, öğrenciler ve 
veliler katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Prof. Dr. Güray 
Erener, sanatın önemini vurgulayarak sergide 
emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencilere 
teşekkür etti.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ni

sa
n-

Ha
zir

an
  2

01
8

Sa
yı 

72

84

Etkinlikler    Kültür-Sanat



Rockçılar Kampüsü Coşturdu 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Modern 
Müzik Topluluğu, Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 80’li ve 90’lı yılla-
rın parçalarından oluşan konser verdi.

Rock müziği gurubunun coşkuyu hep 
zirvede tuttuğu konserde “The Ecs-
tacy of Gold”, “Wicked Game”, “Bre-
aking The Law”, “Don’t Cry”, “Higway 
to Hell”, “T.N.T”, “Mourn”, “Parano-
id”, “So Far Away”, “Fade to Black”, 
“Sweet Child O’ Mine”, “Sharp Dres-
sed Man” gibi 80’li ve 90’lı yılların ef-
sane parçaları seslendirildi.

Bir Asır Öteden Gelen Ses: Tamburi 
Cemil Bey
Klasik Türk musikisinin dehalarından biri olan 
Tamburi Cemil Bey, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Gele-
neksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalının dü-
zenlediği etkinlikle anıldı.

“Tamburi Cemil Bey Eserleri Dinletisi” adı altında 
OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda 
gerçekleştirilen dinletiye akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.

Emre Tektaş tarafından hazırlanan ve danış-
manlığını Öğr. Gör. Dr. Emre Pınarbaşı’nın yap-

tığı dinletide; solist olarak Remzi Orhun Erde-
mir, tamburda Emre Tektaş, udda Can Kandaz, 
neyde Zeynep Ergüden, kontrbasta Hasan Çağrı 
Mert ve klasik kemençede Burak Koşumcu yer 
aldı.

Dinletide; Türk tambur, yaylı tambur, klasik ke-
mençe, alto kemençe, viyolonsel ve lavta üstadı 
olan Tamburi Cemil Bey’in sazlı ve sözlü eser-
lerini yorumlayan Devlet Konservatuvarı ekibi, 
dinleyicilerin gönül teline dokunarak Türk müzi-
ğinin demirbaşı olan bestekârı ve icracısına kar-
şı vefalarını göstermiş oldular.
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Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
Mezuniyet Sergisi
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarı-
mı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin yıl sonu sergisi 
büyük ilgi gördü. Sergide 17 öğrencinin tasarla-
dığı 55 grafik tasarım ürünü, ziyaretçilerin beğe-
nisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde açı-
lışı gerçekleştirilen sergiye; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Görsel İleti-
şim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Tomak, 
İlhan Bilge’nin “Sanatçı mısınız, tasarımcı mı?” 
makalesinden alıntı yaparak başladığı sözlerine 
şöyle devam etti: “Tasarımcının da özgürlüğe ih-
tiyacı vardır ama bu sanatçınınkine benzemez. 
Ona, aynı konuda çalışan tasarımcılara verilen 
konu verilir, aynı sınırlar çizilir ve farklı bir şey 
üretmesi istenir. Tasarımcının yaptığı, mayın 
tarlasında yürümek gibidir. Bu tarladan mayına 
basmadan -verili sınırları çiğnemeden- geçmek 
kolay değildir ama ondan beklenen biraz daha 
fazlasıdır; yürümesi değil, dans etmesi ve dan-
sıyla izleyicileri etkilemesi istenmektedir ve el-
bette izleyici, sahnenin altında mayın olduğunu 
hiçbir şekilde hissetmemelidir. (Bu, dansı çok 
sıkıcı bir gösteriye dönüştürür). Tasarımcı ça-
lışmaya başlarken tüm mayınların yerlerini bil-
melidir. Önce gereksiz mayınları kaldırmak için 
işverenlerle tartışacak, sonra, kalan mayınlara 

basmayacağı bir koreografi tasarlayacaktır. Ve 
öyle dans edecektir ki mayınları oraya koyanlar 
bile onların varlığını unutacak, sahnedekinin bir 
sanatçı olduğunu, o mayınlar orada olmasaydı 
bile zaten öyle dans edeceğini düşünecekler-
dir.” Prof. Tomak sözlerini “Ben öğrencilerime 
mesleki yaşantılarında başarılar diliyor ve hepi-
nize saygılar sunuyorum” diyerek bitirdi. 

Kurdeleyi keserek sergiyi açan Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise katılımlarından 
dolayı öğretim üyelerine teşekkür ederek sergi-
nin hayırlı olmasını diledi.
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Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim 
Elemanlarından Karma Sergi
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim eleman-
ları karma sergi açtı.

Eğitim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleşen 
açılışa; Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay 
İnam Karahan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Grafik tasarım, resim, baskı resim, fotoğraf, 
heykel eserlerinin bulunduğu sergide; Ata Yakup 
Kaptan, Atanur Sevim, Benan Çokokumuş, Ça-
ğatay İnam Karahan, İbrahim Halil Türker, Hülya 
Demir, Mahir Yerlikaya, Murat Ağçiçek, Neslihan 
Dilşad Dinç, Ramazan Tilki, Selma Karaahmet 
Balcı, Sena Sengir, Sevgi Koyuncu ve Tezcan 
Bahar’ın çalışmaları yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ça-
ğatay İnam Karahan “Yarın 19 Mayıs, kurtuluşu-
muzun  ilk adımının atıldığı gün. Biz de bugüne 
ithafen sergimizi düzenledik. Şimdiden herkesin 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nı 
kutluyor ve aynı zamanda tüm gazi ve şehitleri-
mizi minnetle anıyoruz.” dedi.

“Eğitimle birleştirilmiş bir sanatın değeri 
çok daha kıymetli”

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Ve-
kili Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise 19 Mayıs tarihinin; 

ülke, şehir ve Üniversite adına önemine vurgu 
yaparak “Bu anlamda serginizin bugünle bir-
leştirilmesi çok önemli ve anlamlı olmuş. Emeği 
geçenlere teker teker teşekkür ediyorum. Sanat 
gerçekten çok önemli; hele eğitimle birleştiril-
miş bir sanatın değeri çok daha kıymetli. Sanat-
sız bir toplumun ilerlemesi ise mümkün değil.” 
diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Ocakverdi de Prof. Dr. 
Ceyhan’a, yaptığı kara kalem portre çalışmasını 
takdim etti.
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Millî Mücadele’nin İlk Kıvılcımı Film 
Oldu
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü 2. sınıf öğrencisi Alaattin Fıstık’ın yö-
netmenliği yaptığı “İlk Kıvılcım” adlı belgesel fil-
min galası, Fakültenin konferans salonunda ger-
çekleştirildi. Havza Genelgesi’ni ve Atatürk’ün 
o dönemde yaşadıklarını konu alan belgesel 
filmin galasına; gazeteci Osman Kara, İletişim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan 
Kaya, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur 
Bekiroğlu, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın, öğretim ele-
manları ve öğrenciler katıldı. 

“İlk Kıvılcım” adlı belgesel filmde Havza’dan 
görüntüler, Atatürk’ün Havza’da kaldığı ev, kul-
landığı eşyalar, hutbe okuttuğu cami, Havza 
Genelgesi’nin anlatıldığı sahneler yer aldı. Film-
de Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculu-
ğu, gerekçeleri, Samsun ve Havza’da yaşanan 
süreç, duayen gazeteci Osman Kara tarafından 
anlatıldı. 

“Belgeseli çekerken o dönemin tarihî 
dokusundan ilham aldık”

Gösterimin ardından filmin senaryo yazarı ve 
yönetmeni Radyo Televizyon ve Sinema Bölü-
mü öğrencisi Alaattin Fıstık “Filmi çekmekteki 
amacımız; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurul-
duğunu, yapılan fedakârlıkları ve yaşanılanları 
anlatmak. Belgeseli çekerken o dönemin tarihî 
dokusundan ilham aldık. Atatürk’ün bıraktığı mi-

rasa sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.” 
şeklinde konuştu. 

“Türk Millî Mücadelesi mazlum milletlerin 
de umudu olmuştur”

Belgeselde Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi dö-
neminde yaptıklarını anlatan gazeteci Osman 
Kara ise “Yanımda bulunan 5 genci tanıma şansı 
veren, onları yönlendiren hocalarımıza şükran-
larımı sunuyorum. Onları tanımak benim için 
mutluluktu. Sizlerin bir gün desteğe ihtiyacınız 
olursa bilin ki ben sizin emrinizdeyim. Her mille-
tin gıptayla baktığı Türk milletinin tarihinde olan 
Millî Mücadele konusunda yapacağınız her çalış-
mada size destek olmak, benim için bir millî hay-
siyet ve namus görevidir. Türk Millî Mücadelesi 
sadece 780 bin kilometrekarelik bir alanda öz-
gürlük mücadelesi veren bir ulusun değil, Asya 
ve Avrupa’da bağımsızlığını kazanan mazlum 
milletlerin de öncüsü ve umudu olmuştur. Türk 
milletinin bu mücadelesine yön veren kahraman 
komutanlarıdır ve elbette Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa’dır.” dedi.

Tamamı öğrenciler tarafından hazırlanan “Kı-
vılcım” filminin görüntü yönetmenliğini Çiğdem 
Dönmez ve yardımcı yönetmenliğini Osman Ra-
miz Yılmaz yaptı. Ses ve teknik bölümde Tahsin 
Özmüş yer alırken filmin senaryo danışmanlığını 
ise yerel tarihçi Şenol Katkat üstlendi.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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OMÜ’lü Tiyatrocular Rektör Bilgiç ile 
Kahvaltıda Buluştu
Rektörlükçe düzenlenen kahvaltı programında; 
OMÜ Geleneksel 24. Ulusal Tiyatro Festivali 
kapsamında farklı şehirlerden Samsun’a gelen 
OMÜ’nün eski tiyatrocuları, Üniversitede hâlen 
farklı bölümlerde öğrenim hayatlarına devam 
eden yeni tiyatrocu gençlerle tanışıp kaynaşma 
fırsatı buldu.

Rektörlük Yemekhanesi’nde gerçekleştirilen 
programa; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekre-
ter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Güngör Kural ile OMÜ men-
subu eski ve yeni nesil genç tiyatro oyuncuları 
katıldı.

“Mezunlarımızla irtibatı canlı tutmak için 
çaba gösteriyoruz”

Kahvaltıda programın anlamına binaen tiyat-
ro oyuncularına seslenen Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, mezun ve mevcut öğrencilere önem ver-
diklerini belirterek “Mezunlarımızın Üniversi-
temizin tanıtımında, bilinmesinde ve saygınlık 
kazanmasında önemli ve değerli bir rolleri ol-
duğunu biliyoruz. Bundan ötürü mezunlarımızla 
irtibatımızı koparmamak için Mezunlar Koordi-
natörlüğümüz faaliyet gösteriyor. Biz yönetim 
olarak da bu ilişkinin ve diyaloğun canlı kalması 
ve mezunlarımızın, Üniversitemizin adını daha 
yukarılara taşıması için çaba gösteriyoruz.” 
dedi.

“Üniversitemizin önemi mezunlarımızın 
toplum tarafından takdir edilmesiyle 
büyüyecektir”

Mezunların başarılarının OMÜ’ye pozitif yansı-
maları olacağını kaydeden Rektör Bilgiç sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Mezunlarımız ne kadar ba-
şarılı olurlarsa, mensubu oldukları kurumu ne 
kadar çok severlerse bizlerin buradaki çaba ve 
çalışmaları da o kadar karşılık bulacaktır. Sev-
gili mezunlarımızın bu anlamda Üniversiteyle 
olan bağlarını sürdürmesini istiyoruz. OMÜ’nün; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve ilk 
adımlarının gerçekleştiği Samsun gibi değerli ve 
simge bir şehirde bulunması zaten başlı başına 
bir önem arz ediyor. 43 yıllık mazisiyle ön pla-
na çıkan Üniversitemizin önemi, aynı zamanda 
mezunlarımızın toplum tarafından kabul ve tak-
dir edilmesiyle büyüyecektir. Aynı şekilde, farklı 
alanlardaki mezunlarımız bulunduğu yörede, 
bölgede beğenilip tercih ediliyorsa bu durum 
OMÜ’nün takdir görmesi demektir. Bu, bir yan-
dan da güçlü bir üniversitenin güçlü nesiller ye-
tiştirmesine vesile olacaktır. İnşallah mezunlar 
günümüzde de sizleri tekrar aramızda görürüz.”

Topluluk 30 yıldır köy ve kasabalarda 
çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Kahvaltıda mezunlar da 10 bine yakın üyesiyle 
Türkiye’nin en üretken topluluğu olan OMÜ Ti-
yatro Topluluğunun aynı zamanda çocuk tiyatro-
ları ile ön plana çıktığını, köy ve kasabalarda 30 
yıldır çocukları tiyatro ile buluşturduğuna vurgu 
yaparak Üniversite yönetiminin gösterdiği des-
tek için Rektör Bilgiç’e şükranlarını sundular.
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Öğrenciler Yemekhane Duvarlarını 
Rölyeflerle Süsledi
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Samsun MYO El Sa-
natları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Prog-
ramı öğrencileri “OMÜ Yaşam Merkezi İç Mekân 
Renkli Rölyef Çalışmaları” isimli proje kapsa-
mında yaptıkları çalışmaları Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ile paylaştı.

Proje ekibi aynı zamanda, Rektörlüğün kendileri 
adına düzenlediği yemekte de Rektör Sait Bilgiç 
ile bir araya geldiler. OMÜ Yaşam Merkezinde 
gerçekleşen etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Ku-
ral, proje sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Engin Gü-
ney, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre ve Öğr. Gör. Ab-
dulkerim Turkaya, Prof. Dr. Ali Seylan ve projeye 
destek veren 25 öğrenci katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney “Öğrencilerimizin de 
içinde bulunduğu projemiz 15 Mayıs 2017’de 

başlayarak tam bir yıl sonra 15 Mayıs 2018 tari-
hinde tamamlandı. Yutonglarla oyularak yapılan 
çalışmalar, sonradan renklendirildi. Projemizde 
25 öğrencimiz yer aldı. Öğrencilerimizin çalış-
malarıyla ortaya çıkan bu tarz projelerin deva-
mını getirmeyi planlıyor ve umut ediyoruz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise projede yer alan 
akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ede-
rek özellikle bu tarz projelerin öğrencilerin emek 
ve çalışmalarını sergileyebilmeleri ve paylaşa-
bilmeleri adına anlamlı ve güzel olduğunu söy-
ledi.

Konuşmasının ardından Rektör Bilgiç, proje 
kapsamında gerçekleştirilen tasarım ve uygula-
malarda emeği geçen öğretim elemanları ve 25 
öğrenciye tek tek teşekkür belgelerini sundu. 

Etkinlikler    Kültür-Sanat
OM

ÜB
ÜL

TE
N 

Ni
sa

n-
Ha

zir
an

  2
01

8
Sa

yı 
72

90



Psikolojik Harp ve Dijital Dünya

“Dostluk ve Vefa” Ödülleri Dağıtıldı

OMÜ Öğrenci Konseyi ile Akademik Düşünce 
Eğitim Medeniyet (ADEM) Topluluğu ortaklı-
ğında düzenlenen ‘’Dijital Dünya ve Psikolojik 
Harp’’ konulu konferansta, Türkiye Haber Mer-
kezi Genel Yayın Yönetmeni ve araştırmacı Ab-
durrahman Uzun davetli konuşmacı olarak yer 
aldı.

OMÜ UZEM Konferans Salonu’nda düzenlenen, 
İlahiyat Fakültesi öğrencisinin Kur’an-ı Kerim ti-
lavetiyle başlayan programın devamında ADEM 

Topluluğu Başkanı Fahreddin Yüksel açılış ko-
nuşması yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ardından son zamanlarda özellikle Afrin Ope-
rasyonu ile ilgili çıkışlarla gündeme gelen ve 
sosyal medyada tıklanma rekorları kıran Abdur-
rahman Uzun, “Dijital Dünya ve Psikolojik Harp” 
konulu sunumuyla sosyal medya ve algıyı yöne-
tebilmenin önemini, geçmişteki tarihî olayları da 
ele alarak bu konuda yaptığı analizleri ve edindi-
ği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Akademik Düşünce Eğitim Mede-
niyet Topluluğu (ADEM) Topluluğu 
tarafından Üstat Fethi Gemuhluoğ-
lu anısına düzenlenen “Dostluk ve 
Vefa” konulu deneme yarışmasının 
ödül töreni, Eğitim Fakültesi Semi-
ner Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan 
ADEM Topluluğu Başkanı Fahred-
din Yüksel’in ardından Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Prof. Dr. 
Yavuz Bayram, dostluk temalı birer 
konuşma yaparak Üstat Fethi Ge-
muhluoğlu ve eserlerine değindiler.

“Dostluk ve Vefa” konulu deneme yarışmasında 
birinci olan Ömer Tarkan Kaleli, ödülünü Eğitim 

Bir Sen Şube Başkanı Yılmaz Taşova’dan alırken, 
ikinci olan Umut Uzun’a ödülünü Eğitim Fakülte-
si Sekreteri Tevfik Yılmaz Demir, üçüncü olan 
Ecrin Aybat’a ise ADEM Topluluğu Başkanı Fah-
reddin Yüksel takdim etti.

Etkinlikler    Öğrenci Topluluğu
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“Bir Dilim, Bilim” Yolculuğunun Yeni 
Durağı OMÜ Vakfı Koleji

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yük-
sekokulu (YDYO) Öğrenci Danışmanlık ve Genç-
lik Çalışmaları Ofisi’nin girişimiyle oluşturulan 
Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG), topluluk olarak 
hayata geçirdikleri “Bir Dilim, Bilim” projesinin 
ikinci ve üçüncü aşamalarını Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Vakfı Kolejinde tamamladılar.

Proje kapsamında bir günlerini ilkokul öğrenci-
leriyle geçiren SBG üyeleri farklı disiplinler ve 
konular hakkında sunumlar ve atölye çalışmala-
rı yapıp ardından ortaokul sınıflarındaki öğrenci-
lerle bir araya geldiler.

Bütün etkinlikler boyunca Vakıf Koleji öğren-
cileri; heyecanı, ilgileri ve katılımlarıyla dikkat 
çekerken Üniversiteye bağlı Vakıf Kolejinin öğ-
rencisi olmalarının ayrıcalığını ve bilime ne denli 
ilgili olduklarını da hissettirdiler.

Vakıf Yönetimi ve öğretmenleri ise SBG ekibini 
ağırlamaktan duydukları keyfi ve memnuniyeti 
dile getirerek Vakfın “Bir Dilim, Bilim” Projesi’nin 
ikinci mekânı olmasının kendilerini onurlandır-
dığını vurguladılar.

Bilim gönüllülerinden kitap bağışı

Öte yandan Vakıf Koleji, YDYO Öğrenci Danış-
manlık ve Gençlik Çalışmaları Ofisi ve Samsun 
Bilim Gönüllüleri; bir süredir devam ettirdikleri 
kitap bağışı kampanyasından elden edilen ki-
tapları bağışlamak ve projelerinin bir sonra-
ki aşamasını gerçekleştirmek üzere 13 Nisan 
2018’de Alaçam ilçesi Yenice köyünde bulunan 
Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulunu ziyaret 
etti.

Otizm ve Sen
Çarşamba İlçe Millî Eğitim Müdürlü-
ğüne bağlı Atatürk İlkokulunun Reh-
berlik ve Psikolojik Danışmanlık Ser-
visi tarafından hazırlanan “Otizm ve 
Sen” projesi kapsamında ilk etkinlik, 
İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Öğren-
ci Temsilciliği desteği ve katkılarıyla 
otizm sınıfında düzenlendi.

İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilcili-
ği aracılığıyla gönüllü olarak seçilen 
öğrenciler etkinlikte, otizmli öğrencilerin eğle-
nerek öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla 
renkli kartonların üzerlerine daha önceden se-
çilmiş nesne şekillerini çizmelerine ve çizilen şe-
killeri tekrar karton üzerinde yerleştirmelerine 
yardımcı oldu.

Projeyle ilgili bilgi veren Atatürk İlkokulu Reh-
berlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi öğret-

meni Nurten Yılmaz, hayata geçirdikleri proje ile 
toplum tarafından çok bilinmeyen ya da yanlış 
bilinen otizm hakkında toplumu bilinçlendirmeyi 
ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

İletişim Fakültesi öğrenci temsilcisi Onur Şen ise  
projeye İletişim Fakültesi olarak dâhil olmaktan 
gurur duyduklarını ifade ederek otizmli öğrenci-
lerle vakit geçirmenin  iletişimcilere farklı bakış 
açısı kazandırdığını belirtti.
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İletişim’de Kariyer Planlama Semineri
İletişim Fakültesinde İşe Alım ve Yetenek Yö-
netim Direktörü Uğur Karaboğa’nın sunumuyla 
Mental Talks adlı seminer düzenlendi.

 “Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle iş 
birliği yapıyoruz”

Konuşmasında “Genelde ülkemizde kariyer 
planlamasından bahsederken evlenmenin ve 
çocuk yapmanın kariyere engel olduğu var sayı-
lır” diyen İşe Alım ve Yetenek Yönetim Direktö-
rü Uğur Karaboğa devamında medya insan kay-
naklarının amacından söz ederek “Türkiye’deki 
yetenekli insan kaynaklarının işle buluşmasında 
yaşanan sıkıntıları gidermek, insanların kendile-
rindeki eksikleri tespit etmeleri ve bu sıkıntıları 
gidermeleri için gayret gösterdik. Türkiye’nin 
önde gelen yaklaşık 100 şirketi ile iş birliği yap-
maktayız. Bunların arasında TURKCELL, Türk 
Telekom, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, TRT 
ve Turkuaz Medya gibi şirketlerle çalışıyoruz. 
Amerika ve İngiltere’de de bazı konularda faali-
yet gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Amacımız iş tecrübesi kazandırmak ve dil 
öğretmek”

Yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan 
Karaboğa, Malezya’da gerçekleştirdikleri prog-
ramı anlattı.  Daha sonra yapılacak program-
lardan da bahseden Karaboğa “Önümüzdeki 

dönem Körfez ülkelerinde, Balkanlar’da ve Av-
rasya Bölgesi olmak üzere bu tür projeleri ha-
yata geçirmeye devam edeceğiz. Şu anki hede-
fimiz Katar’da böyle bir proje gerçekleştirmek. 
Hedefimiz yıllık 10 bin arkadaşımızı Türkiye’den 
Katar’a götürmek. Orada hem iş tecrübesi ka-
zanmalarını, hem de dil öğrenmelerini hedefli-
yoruz.” diye konuştu. 

40 kişiye İstanbul’da medya gezisi

Konuşmasına OMÜ öğrencileri için ufak bir 
sürprizle devam eden Karaboğa şu müjdeyi 
verdi: “Buradan bir otobüs OMÜ öğrencisiy-
le İstanbul’da TRT Stüdyoları, Turkuaz Med-
ya Stüdyoları, gazetelerin matbaalarını ziyaret 
edeceğiz. Televizyonda gördükleri gazeteci ve 
yazarlarla sohbet edip akşam yemeğinde bir 
araya gelecekler.”

Seminerde kura ile belirlenen 40 şanslı OMÜ 
öğrencisi, İstanbul’da düzenlenecek geziye ka-
tılma hakkı kazandı.

Ayrıca öğrencilerle canlı mülakat yapıldı ve mü-
lakatın kurallarından bahsedildi.

Seminerin sonunda OMÜ Öğrenci Konsey Baş-
kanı Muhsin Oğul ve İletişim Fakültesi Öğrenci 
Temsilcisi Onur Şen konuk Uğur Karaboğa’ya 
üniversite adına fidan sertfikası ve teşekkür pla-
keti takdim ettiler.
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Metin Külünk Türkiye’nin Gelecek 
Vizyonunu Paylaştı

OMÜ Öğrenci Konseyinin davetlisi olarak 
Samsun’a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk, OMÜ Hukuk Fakültesi Konferans 
Salonu’nda öğrencilerle buluştu.

Bu kapsamda düzenlenen “Gelecek Yüzyılın 
Türkiyesi” konulu konferansa; Çarşamba Bele-
diye Başkanı Hüseyin Dündar, OMÜ Genel Sek-
reteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, öğretim üye-
leri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, se-
lamlama konuşmasında Metin Külünk’e davete 
icabeti için Üniversite ve öğrenciler adına teşek-
kürlerini sundu.

“Ülke olarak dünyada bir beklentinin odağı 
hâline geldik”

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ko-
nuk Milletvekili Metin Külünk’e teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Tür-
kiye zor günlerden geçiyor, bulunduğumuz coğ-
rafya itibariyle de dünyanın gözleri üzerimizde. 
Bizler toplum olarak aslında dünyada bir bek-
lentinin odağı hâline geldik. Bu gerçeği görmek, 
bu doğrultuda eğitim almak ve bunun farkına va-
rarak yetişmek lazım.” dedi. 

Konferansının başlangıcında Samsun’u İstiklal 
Savaşı’nın şifre şehri olarak tanımlayan Millet-
vekili Külünk ise “Zira önümüzdeki yeni yüzyılın 
yeni denge sisteminde Türkiye’nin rolü nedir, 
ülkemiz nerede olacaktır sorusunun cevabını 
bulduğunuzda, direkt olarak şifre şehirlerden bi-
risinin Samsun olduğunu göreceksiniz. Samsun 

şimdi olduğu gibi gelecekte de Türkiye’nin en 
stratejik şehirlerinden biri olacaktır. Dolayısıy-
la Samsun’un yerel olarak ülkemizin geleceğini 
çok iyi okuması gerekmektedir.” dedi.

“Dünyayı artık çok kutuplu olarak okumak 
zorundayız”

Konuşmasında bugünü anlamak için düne bakıl-
ması gerektiğine işaret eden Milletvekili Külünk, 
Müslümanların aklını dondurarak aklen mağlup 
olduğunu dile getirdi.  

Metin Külünk Çin’in, 2000 yılında dünya sistemi-
ne itiraz etmekten vazgeçip bu sisteme entegre 
olmaya karar verdiğine dikkat çekerek devamın-
da “Bu sürecin adı; gücün Batı’dan Doğu’ya kay-
masıdır. Bu durum da çok kutuplu bir dünya dü-
zenini getirecek önümüze ve dünyayı da bu tablo 
üzerinden okumamız gerekecek. 2013 yılında 
alınan kararla 1 trilyon dolara yakın maliyetli 
Pekin - Londra İpekyolu Projesi gündeme gel-
di. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünya, çelik 
üzerinden bir kez daha büyük bir dönüşümü ve 
küreselleşmeyi yaşayacak. Dün küreselleşme, 
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Batı’nın ticaret egemenliği üzerinden konuşulur-
ken bugün çelik üzerinden İpek Yolu vasıtasıyla 
konuşulacak. Dolayısıyla dünya ticaret sistemi 
derinden etkilenecek.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

 “Türkiye dünyanın stratejik ve lojistik üssü 
olacaktır”

“Coğrafya kaderdir” diyen Metin Külünk ülke 
olarak yaşanan bu gelişmeler karşısında 
Türkiye’nin rolü ve neler yapılması gerektiğine 
dair ise şunları dile getirdi: “Suriye’de aslında 1. 
Dünya Savaşı devam ediyor. Orada yeni dünya 
sisteminin hesapları yapılıyor. Anadolu toprak-
ları bizim kaderimiz. Bu topraklarda millet ve 
devlet olmak bir ayrıcalıktır. Zira dünya Anado-
lusuz şekillenmez, dünya sistemi bu coğrafya 
olmaksızın kurgulanamaz, dünya denge sistemi 
Anadolu olmadan planlanamaz. Dünyanın kal-
bi Orta Doğu’dur, Orta Doğu’nun güç merkezi 
Anadolu’dur, Anadolu’nun kilidi de İstanbul’dur. 
Anadolu’da devlet ve millet olmanın stratejik ve 
lojistik üstünlüğü söz konusu ve Türkiye bu alan-
larda dünyanın üssü olacaktır. Türkiye son yıl-
larda hava alanı, kara ve demir yolları projeleri, 
altyapı çalışmaları ve daha nice adımlarıyla ge-
lecek yüzyıla hazırlanıyor. Samsun da doğu-batı 
hattında bu anlamda en stratejik ve lojistik liman 

şehirlerinden biri olacak. Kendimizi ona göre ha-
zırlamamız lazım.”

Konferansında dünyada yaşanan diğer değişim-
lere de değinen Külünk, ulus-devletler sürecinin 
bittiğine işaret ederken bununla birlikte supra-
nasyonel (uluslarüstü) bir sürecin başladığını ve 
buna robotik bir devrim sürecinin de eşlik ettiği-
ni söyledi.

Konferans sonrası Genel Sekreter Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı, Milletvekili Metin Külünk’e 
adına düzenlenmiş fidan sertifikasını, Öğrenci 
Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ise günün anısını 
yaşatacak plaketi takdim etti. Çarşamba Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Dündar da konuk milletveki-
line ilçenin simgelerinden Çarşamba ayakkabısı 
hediye etti.

Hedef Türkiye Şampiyonluğu
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 
24 ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirdiği Türkiye Halk Oyun-
ları Şampiyonası’nda, Samsun’u Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu temsil etti.

“Türkiye’nin en başarılı ekiplerinin başında 
OMÜ geliyor”

Türkiye’nin en başarılı halk oyunları toplulukla-
rından birisinin de OMÜ Halk Oyunları Toplulu-
ğu olduğunu söyleyen Başantrenör Barış Pador, 
“Halk oyunlarına gönül vermiş dev bir öğrenci 
kadromuz var. Çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Okulumuzun verdiği büyük des-

tek, ekibimizin ortaya koyduğu özveri ile birle-
şince daha bir güçlü oluyoruz.” dedi. 

“Türkiye Şampiyonu olmaya hazırız”

OMÜ Halk Oyunları Kulübü Başkanı Ahmet Sey-
han da “Farklı şehirlerimizden Samsun’a gelmiş 
ve eğitimlerini Türkiye’nin en önemli üniversi-
telerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinde sürdüren halk oyunu sevdalısı öğren-
cilerden oluşan bir kulübüz. Başarıya inanmış, 
yetenekleri ile camianın takdirini almış olan 
OMÜ Halk Oyunları Topluluğu, ileride daha bü-
yük başarılara imza atacaktır.” diye konuştu. 
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Osmanlıdan Günümüze Din Anlayışı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Topluluğu, dü-
zenlediği “Osmanlı’dan Günümüze Din Anlayışı: 
Gelişme ve Değişmeler” konulu konferans ile 
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Harun 
Yıldız’ı konuk etti.

Konferansın açılış konuşması yapan Tarih Toplu-
luğu Başkanı Zekeriya Şentürk, Tarih Topluluğu 
olarak gerçekleştirdikleri tüm etkinliklerde ver-
mek istedikleri mühim mesajın “tarihin önemi” 
olduğuna dikkat çekerek bu etkinlikte de tarihin 
önemini somut olarak görme fırsatı bulacakla-
rını ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tarih Topluluğu akademik danışmanı Prof. Dr. 
Kaya Tuncer Çağlayan da dinin; fertlerin, toplu-
mun ve devletin hayatında az ya da çok etkiye 
sahip olduğunu belirttiği konuşmasında “Geç-
mişte çok daha büyük yaptırım gücüne sahip 
olan din anlayışı günümüzde de varlığını kuvvetli 

olarak hissettirmektedir.” dedi. Çağlayan, katkı-
ları için Prof. Dr. Harun Yıldız’a teşekkür etti. 

“Osmanlıda hâkim olan din anlayışı şartlara 
göre kendini sürekli geliştirmiştir”

Ardından konferansını veren İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Yıldız Osmanlı’daki 
din anlayışı ve dinî düşünce tarihinin İslam ilim 
ve fikir mirası üzerine oturduğunu ve İmparator-
luğun bu mirastan çok yönlü olarak beslenerek 
kendini geliştirdiğini dile getirdi. Prof. Dr. Yıldız 
bu anlayışın, sonraki süreçte yaşanan sosyo-
politik ve dinî-kültürel gelişme ve değişmelere 
bağlı olarak yeni boyutlar kazandığına işaret 
ederek “Kuruluşundan yıkıldığı döneme kadar 
Osmanlı toplumunda hâkim olan din anlayışı, hiç 
değişmeyen, tekdüze bir çizgi takip etmeyip si-
yasal ve toplumsal şartlara göre kendini sürekli 
geliştirmiştir.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü 
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şehit olan 
askerler için farkındalık oluşturmak amacıyla 
lokum dağıttı.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüs 
Kantini’nde kurulan stantta; Afrin’de şehit 
düşen askerlerimiz ve hâlen orada görevde 
bulunan Mehmetçik hakkında bilgiler verildi. 
Etkinlikte, öğrencilere vize sınavları öncesi 
lokum da ikram edildi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Öğ-
renci Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim 

Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Onur Şen, bu gibi 
etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladık-
larını belirtti. 

Öğrenci Konseyinden Afrin için Anlamlı 
Etkinlik
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Veteriner Hekimlik ve Sorunları 
Konuşuldu

Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu; Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Yüksek 
Haysiyet Divanı Üyesi Sebahattin Yazıcı ve 
Mat Media Genel Müdürü Barış Kolgu’nun ka-
tılımıyla bir söyleşiye imza attı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen söyleşiye; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Baş-
kanı Mahmut Çetinkaya, Trabzon Veteriner 
Sınır Kontrol Noktası Müdür Yardımcısı Okan 
Barutçu, Veteriner Hekim Önder Karadeniz, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Fırsatlar önünüze çıktığında hazırlıklı 
olun”

Söyleşi, TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi ve 
Veteriner Hekim Sebahattin Yazıcı’nın “Mezun 
Olduktan Sonra Bizi Neler Bekliyor?” konulu su-
numuyla başladı. Geleceğin veterinerleri olacak 
öğrencilere, meslek hayatında edindiği tecrübe-
lere dayanarak bir takım tavsiyelerde bulunan 
Sebahattin Yazıcı “Mesleğinizle ilgili önünüze 
fırsatlar çıktığında hazırlıklı olmanız gerekiyor. 
Deneyimlerinden yararlanıp bir yol haritası çize-
bilenler başarılı olacaktır. Veteriner hekimliğin 
hangi alanında, mevkiinde çalışacağınıza şim-
diden karar vermeniz lazım. Veteriner hekimlik 
çok geniş bir alana hitap ediyor. Bu geniş alanda 
yerinizi bilmezseniz, sektörde kabul edilebilme-
niz çok zor.” dedi.

Uygulamalı eğitimin önemine de dikkat çeken 
Yazıcı “Hayvanla karşılaşan hekim önce o hay-

vanı tanıyacak, anlayacak ve sorunlarını çözmek 
için teşhis etmeye çalışacak. Bu teşhis için de 
laboratuvar, röntgen, MR gibi hızlı değişen tek-
nolojik araçların gelişimini takip edecek ve me-
zun olduğunda ‘Ben veteriner hekimim ve bu 
konuya hâkim olan benim’ diyebilecek. Bunun 
için yılın 20 gününü kendinize ayırın ama kalan 
zamanı geleceğiniz için feda edin. Zamanınızı 
feda etmezseniz, geleceğinizi feda edersiniz. 
Elinizdekilerle yetinmeyin, günceli takip edin.” 
şeklinde konuştu.

Veteriner Fakültesi öğrencilerine 6343 sayılı 
kanunu bilmeden klinik açmamaları tavsiyesin-
de bulunan Sebahattin Yazıcı, meslek odalarına 
üye olmanın ve insanlarla iyi iletişim kurmanın 
meslek hayatına getireceği kazanımlara da dik-
kat çekti.

Söyleşide Mat Media Genel Müdürü Barış Kolgu 
da “Bize Anlatan Birileri Var” başlıklı bir sunum 
yaptı. 
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Kan ve Kök Hücre Bağışıyla “Öne Çık, 
Hayat Kurtar”

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin davetlisi olarak 
Samsun’a gelen Türk Kızılayı Genel Başkan Ve-
kili İsmail Hakkı Turunç, verdiği “Türk Kızılayı 
Kan ve Kök Hücre Bağışı” konferansıyla üniver-
site gençliğinin bu konudaki algı ve farkındalığı-
na katkıda bulundu.

Üniversitenin Öğrenci Konseyi, Genç Kızılay Top-
luluğu ve Tıp Öğrencileri Birliğinin ortaklığı ve 
“Öne Çık, Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlediği 
etkinlik, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Etkinliğe; Türk Kızılayı Samsun 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Habib Demi-
rel ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılayı Genel 
Merkezi yetkilileri, Türk Kızılayı Orta Karadeniz 
Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, 
kök hücre bağışçısı Melike Ersayın Güven, aka-
demisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri 
ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

Öğrenciler kan bağışladı

Etkinlik öncesi öğrenciler, Kızılay’ın Fakültede-
ki kan bağış noktalarında kan vererek örnek bir 
davranış sergileyip ihtiyaç sahiplerine umut ol-
dular.

Açılış konuşmasında söz alan Türk Kızılayı Sam-
sun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Habib 
Demirel de kan ve kök hücre bağışının, âdeta 
bedenimizin zekâtı olarak düşünülmesi gerekti-
ğine işaret ederek bu konuda duyarlılık gösteren 
herkese gönül dolusu teşekkürlerini iletti.

“Hedef 500 bin gönüllü bağışçı”

Ardından kan ve kök hücre bağışı bekleyen 
hastalara umut olabilmenin ne kadar kolay ol-
duğunu aktarmak için katılımcılara hitap eden 
Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merke-
zi Müdürü ve aynı zamanda OMÜ Tıp Fakültesi 
mezunu Dr. Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı olarak 
“Kızılay, Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” 
ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını, 
yanı sıra da “TÜRKÖK Projesi” kapsamında ül-
kemizde en az 500 bin gönüllü bağışçıyı sisteme 
entegre etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Dr. 
Yıldırım bu süreci “Türkiye’de kök hücre nakille-
ri genelde hasta yakınlarının bağışıyla yapılıyor. 
Bu anlamda bu işi çözmek için ulusal veri banka-
sına ihtiyaç vardı ve TÜRKÖK ile de bu süreç ve 
yapılanma başlamış oldu.” sözleriyle özetledi.

Samsunlu Ferah bebeğin yaşama 
tutunmasını sağladı

Kök hücre bağışıyla bir hastaya umut olup onun 
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sağlığına kavuşmasını sağlayan Melike Ersayın 
Güven de kök hücre nakli konusundaki farkın-
dalığa sosyal mecra üzerinden sahip olduğunu 
belirttiği konuşmasında, Samsunlu Ferah adlı 
bebeğin hayata tutunmasındaki fedakârlığını ve 
yaşadıklarını katılımcılara aktardı.

“Milletimizin genetiğinde var olan 
yardımlaşma ve paylaşma duygusuyla 
insanlara ulaşıyoruz” 

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı 
Turunç ise konuşmasında, Kızılayın Türk milleti 
adına iyilik hareketine yıllarca devam edeceğine 
vurgu yaptı. Dünyanın neresinde bir mazlum ve 
ihtiyaç sahibi insanlar varsa onların dinine, dili-
ne, ırkına, etnik kökenine bakmadan iyilik hare-
ketini samimi ve iyi niyetle sürdürdüklerini kay-
deden Başkan Vekili Turunç “Bizler milletimizin 
genetiğinde var olan yardımlaşma, paylaşma 
duygusu ve anlayışıyla insanlara ulaşmaya çalı-
şıyoruz. Son 20 yılın en büyük felaketlerinde biz-
zat ekip başkanı olarak bulundum. Hem Kızılay 
olarak hem de Türkiye’den birçok sivil toplum ve 
yardım kuruluşlarıyla seferber olduk. Bizim an-
layışımız, ruhumuz, duygularımız; ne sayarsanız 
sayın, bunların hepsinin başında iyilik ve güzellik 

var. Tabii bu hasletler bütün insanlık için geçer-
li. Binlerce gönüllümüz var ve bu güzel insan-
lar çoğu zaman cebinden harcayarak dünyanın 
farklı ülkelerinde insanlık namına görev alıyor.” 
diye konuştu.

 “Türkiye’de kan bağışı oranı yüzde 15-16 
seviyelerinde”

Avrupa’da kan bağışı oranının yüzde 43’ler 
seviyesinde, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 
15-16’larda olduğuna dikkat çeken Turunç “Lüt-
fen bu konuda hassas davranalım çünkü kan 
size de lazım, sevdiklerimize de lazım. Her an 
muhtaç olabileceğimizi aklımızdan çıkarmama-
lıyız. Başınıza geldikten sonra nerede bu Kızılay, 
nerede bu devlet dememek için doğru ve güzel 
olan şey, sağlayacağınız katkılardır. Sadece ba-
ğışçı olarak değil, Kızılayın farklı faaliyetlerinde 
görev alarak Kızılayımızı daha da güçlendirelim. 
Çünkü bizlere yakışan ve yaraşan budur. Orga-
nizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan Üni-
versitemize, yönetici arkadaşlarımıza, topluluk-
larda yer alan genç kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum, iyi ki varsınız, iyi ki Kızılay ve Türki-
ye var” diyerek sözlerini noktaladı.
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Otizm Bir Engel Değil
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (HİT) 
Bölümü tarafından sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında otizmli çocuklara yönelik 23 Nisan 
etkinliği düzenlendi. Çarşamba Belediyesi, OMÜ 
Öğrenci Konseyi, Çarşamba Gençlik Merkezi ve 
Özel Yılmazlar İlkumut Özel Eğitim ve Rehabili-
tasyon Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen et-
kinlikte çocuklar doyasıya eğlendiler. 

Otizmli çocuklara dair farkındalık yaratmak için 
yola çıkan HİT 3. sınıf öğrencileri tarafından 
Adapark’ta düzenlenen etkinliğe; Çarşamba 
Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba 

Gençlik Merkezi 
Müdürü Rama-
zan Katoğlu, İle-
tişim Fakültesi 
Dekan Yardımcı-
ları Dr. Öğr. Üye-
si Sinan Kaya ve 
Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet Oktan, 
İletişim Fakül-

tesi Öğr. Gör. Emine Ceng, İlkumut Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri, otizmli 
çocuklar ve aileleri katıldı.

Hedefleri 12’den vurdular 

Etkinlikte müzik eşliğinde palyaçolarla eğle-
nen çocukların mutlulukları Çarşamba Belediye 
Başkanı Hüseyin Dündar tarafından verilen he-
diyelerle de katlanarak arttı. Etkinlik kapsamın-
da çeşitli oyunlar ile çocukları eğlendiren HİT 3 
öğrencileri, çocuklarla beraber şarkılar söyleye-
rek gönüllerince eğlendiler. 

Etkinlikte konuşan İlkumut Özel Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezi Müdürü Ulaş Tırıç, İletişim 
Fakültesi HİT 3. sınıf öğrencileri tarafından ya-
pılan sosyal sorumluluk projesinden büyük bir 
m e m n u -
niyet duy-
duklarını 
ifade etti. 
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OMÜ’nün Çevreci Öğrencileri Sinop’ta 
Sarıkum’u Temizledi 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Gülten İmamoğlu önderliğindeki bir grup Resim 
Bölümü öğrencisi, Sinop’un doğal güzellik hari-
kası Sarıkum Plajı’nda ‘çevre temizliği’ yaptı.

Sinop Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de 
katıldığı etkinlikte OMÜ’lü öğrenciler “Böyle bir 
cennetin kirletilmesi inanılır gibi değil. Doğal gü-
zelliklerimize sahip çıkmak zorundayız.” dediler.

“Çılgın tüketim ve bozulan doğa”

Prof. Dr. Gülten İmamoğlu etkinlikle ilgili şunla-
rı söyledi: “Mesleğimiz ne olursa olsun yaşama 

dair tüm çıktıların doğaya ve diğer türlere zarar 
vermesi noktasında hepimiz sorumluyuz. Bizler 
bu sorumluluğun tüketici halkası olarak Sarıkum 
Sahili’ndeki tüm ambalaj atıklarını toplayıp tüm 
öğrenciler ile beraber sanatsal bir forma dönüş-
türdük. Sarıkum Plajı’nı hem sahildeki güzellik-
leri gölgeleyerek çevreye zarar veren atıklardan 
arındırmış olacağız hem de bu plajın, ortaya 
çıkan sanat eseri ile her kesime örnek olmasını 
sağlayacağız. OMÜ ve Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü olarak bu projelerin yaygınlaş-
masını istiyor ve bu tür inisiyatiflerin, vatan sev-
gimizi göstermenin en iyi yollarından biri oldu-
ğuna inanıyoruz.”
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Türkiye’de 30 Bin Hasta Organ Bekliyor 
Veteriner Fakültesi tarafından “Organ Bağışı Bil-
gilendirme Konferansı” düzenlendi. Konferansta 
konuşan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve 
Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorum-
lusu Dr. Mehmet Kazak, Türkiye’de yaklaşık 30 
bin hastanın organ beklediğini söyledi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel, 
akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konfe-
ransın konuşmacısı Dr. Mehmet Kazak, Samsun 
İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışçısı sa-
yısını arttırabilmek, organ bağışı ve nakli konu-
sunda farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik 
düzenlediklerini, halkı bilgilendirme toplantıları, 
duyurular, eğitimler ve çeşitli aktivi-
teler yaptıklarını örneklerle anlattı. 

Kazak sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu konuda duyarlı davranmak he-
pimizin toplumsal sorumluluğudur. 
Organ bağışının hayat kurtaran çok 
önemli ve basit bir yol olduğunu 
unutmamalıyız. Herhangi bir neden-
le organ yetmezliğine giren hasta-
ların tek geçerli ve sağlıklı tedavi 
yöntemi organ naklidir. Yaklaşık 30 
bin kişi herhangi bir organa ihtiyacı 
olarak beklemektedir ve bu hasta-
larımızın bir yıl içinde yaklaşık 2 bin 
500’ü ihtiyaçları olan organ buluna-
madığı için hayatlarını kaybetmekte-
dir.”

“Türkiye’deki organ nakli yetersizliğinin en 
önemli nedeni organ bağışı azlığıdır”

Organ naklinin yaşayan ve hayatını kaybeden 
insanlardan yapılabildiğini belirten Dr. Mehmet 
Kazak “Organ naklinde cinsiyet, ırk, yaş, din ve 
dil ayrımı yoktur. Türkiye’deki organ nakli ye-
tersizliğinin en önemli nedeni organ bağışı az-
lığıdır.” dedi. Organ bağışının az olmasının ne-
denlerine değinen Kazak bu konudaki çözümün; 
kişinin hayattayken serbest iradesiyle karar 
vermesi, tıbben yaşamı sona erdikten sonra da 
başka hastaların tedavisi için organlarının kulla-
nılmasına izin vermesi ile mümkün olabileceğini 
dile getirdi.
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Söylemden Öte Engelsiz Yaşam Etkinliği

Havza MYO’da Bahar Şenliği

Yabancı Diller Yüksekokulu “Söylemden Öte 
Engelsiz Yaşam” konulu bir etkinlik düzen-
ledi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen ve koordina-
törlüğünü Engelli Öğrenci - Akademik Birim 
Temsilcisi ve Öğrenci Danışmanlık ve Genç-
lik Ofisi Koordinatörü Nazan Şimşek’in yaptı-
ğı etkinliğe, Samsun Engelliler Federasyonu, 
Samsun Engelli Kadınlar Derneği ve Atakum 
İşitme Engelliler Derneği de katkı sağladı.

Engellilik kavramı, engelliliği ele alan 
yaklaşımlar (Medikal Model, Sosyal Model, 

Biyopsikososyal Model), yasalarda engelli 
hakları, erişilebilirlik ve toplumsal cinsiyet 
konularının ele alındığı etkinlikte; engelli 
kadınların eğitim ve istihdam sorunları, engellilik 
kültürü, ön yargılar ve bu ön yargıları değiştirme 
yöntemleri konuşuldu.

Engelli Kadınlar Derneği Başkanı Selma Gün-
doğdu, engelli kadınların yaptığı el sanatları 
sergisine ait fotoğrafları ve engelli kadın istihda-
mına yönelik dernek faaliyetlerini katılımcılarla 
paylaştı.

Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), sınav önce-
si öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek ve 
Havza’daki ortaöğretim okullarına OMÜ’nün bö-
lüm ve programları tanıtmak amacıyla  “Bahar 
Şenliği” düzenledi.

Havza MYO’nun bahçesinde gerçekleşen şenli-
ğe; Müdür Prof. Dr. Adem Asan, Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Fen 
Lisesi Müdürü Köksal Çelikdemir, Havza Beledi-
yesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörek-
çioğlu, Gençlik Merkezi çalışanları, Havza Fen 
Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Havza MYO 
personeli ve öğrencileri katıldı.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün de “Ko-
şabiliyorken Koş Projesi” kapsamında destek ver-
diği şenlikte; ok atma, halat çekme, çuvalla koşma, 
kaşıkta yumurta taşıma, sulu balon, bilek güreşi, 
badminton (tüytop), dart (oklama), sokak tenisi, 
sandalye kapma ve bocce (iri metal güllelerle oy-
nanan oyun) yarışmaları düzenlenerek dereceye 

girenlere madalya verildi. Yüksekokul Müdür Yar-
dımcısı Öğr. Gör. Cem Dincerol ise Havza Fen Lise-
si öğrencilerine Havza MYO’yu gezdirerek okul ve 
OMÜ hakkında bilgi verdi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
vesilesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gündüz 
Bakımevi’nin 3-6 yaş öğrencileri, yıl boyunca 
yaptıkları etkinlikleri ve hazırlamış oldukları re-
simler ile el işi ürünleri sergilediler.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen etkinliklerde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanı Güngör Kural, öğretmenler, öğrenci velileri 
ile davetliler de geleceğin doktoru, öğretmeni, 
akademisyeni, mimarı olacak olan minik öğren-

cilerin hünerleriyle ortaya çıkan eserleri ve ser-
giledikleri performansı büyük bir ilgi ve keyifle 
takip ettiler.

Etkinlikler koro performansıyla başlarken kü-
çük öğrenciler, öğrendikleri 23 Nisan şarkılarını 
coşku ve heyecanla söyleyerek aileleri ve diğer 
katılımcılardan büyük alkış aldı. Ardından bir-
birinden güzel 23 Nisan özel gösterilerine imza 
atan miniklerin mutlu gününde yanlarında olan 
aileleri de onların bu özel anlarını cep telefonları 
ile kayıt altına aldılar. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, “Oyun-
cak Arkadaşım Projesi” kapsamında Sam-
sun Atakum Kamalı İlkokulu ve Ortaokulu ile 
Samsun’un köy okullarını ziyaret ederek öğren-
cilere oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye 
etti.

Bir olma duygusunun aşılanması, yardımlaşma 
ve paylaşmanın öneminin kavranması amacıyla 
gerçekleştirilen ziyaretlere; Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fa-
ruk Tan, Öğr. Gör. Asuman Şener, Öğr. Gör. Tuğ-
ba Çınarlı ve 50 kişilik İlk ve Acil Yardım Progra-
mı öğrencileri katıldı.

İlk ve Acil Yardım Programının öneminin ve 
mesleksel tanımının anlatıldığı ziyaretlerde, İlk 
ve Acil Yardım Programı öğrencileri, gelecekteki 
mesleklerini de tanıtma imkânı sağladı.

Gündüz Bakımevi Öğrencileri Eser ve 
Hünerlerini Sergiledi

Sağlık Hizmetleri MYO’dan “Oyuncak 
Arkadaşım Projesi”ne Destek
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi 
Programı öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencilerine yönelik ‘’Çevre Koruma 
ve Geri Dönüşüm Bilinci Uyandırma” konulu bir 
etkinlik düzenledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencile-
rine hitaben, çevre kirliliğinin olumsuz etkileri 
ve geri dönüşümün önemine ilişkin farkındalık 
oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik; İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Mutlu ve idari personel Önder 
Gürsel’in desteği ile Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, 
Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, Öğr. Gör. Tuğba Çınarlı 
ve Anestezi Programı öğrencilerince gerçekleş-
tirildi.

Öğrenciler etkinlik kapsamında, gelecekte ya-
şanılabilir bir çevrenin devamlılığı için öncelikle 
çevre kirliliğine neden olan etmenler, çevre kir-
liliğinin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri ve 
sağlıklı bir çevre için geri dönüşümün önemine 
dikkat çekti.  

Bilinçlendirme sunumunun ardından okulda, 
öğrencilerin yoğun olarak kullandığı alanlara 
geri dönüşüm kutuları yerleştirildi ve atık pet şi-
şeler kullanılarak bowling turnuvası düzenlendi. 
Turnuvada birinci olan öğrenci grubu adına tüm 
öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştiril-
di.

Çevre ve geri dönüşüm konusunda üniversite 
gençliğinin daha duyarlı ve bilinçli olması te-
menni edilerek etkinlik sonlandırıldı.

Sağlık Hizmetleri MYO’dan Çevreci 
Etkinlik
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Liseliler Üniversiteyi Yaşayarak Tanıdı 
Samsun Maarif Hareketi kapsamında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi ve İlkadım İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Liseliler 
Bilim Yolunda” projesi, kapanış töreni ile sona 
erdi.

Proje kapsamında bir hafta süresince OMÜ’den 
eğitim ve rehberlik hizmeti alarak bölüm ve 
programları yakından tanıma fırsatı bulan lise-
li gençler, geleceklerine yön verecek meslekler 
hakkında yaparak ve yaşayarak fikir edinmiş ol-
dular.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe 
Salon’da düzenlenen kapanış programında kür-
süye davet edilen öğrenciler bir hafta boyunca 
yaşadıkları duygu, deneyim ve izlenimleri akta-
rarak projenin kendileri açısından kazanımlarını 
ve avantajlarını paylaştılar.

“Gençlerimizin geleceğine ışık tutmak 
birinci hedefimiz”

Ardından konuşan İlkadım İlçe Millî Eğitim Mü-
dür Vekili Hıdır Okçu, söz konusu projenin önü-
müzdeki yıllarda da devam edeceğini müjdele-
di. Müdür Vekili Okçu “Üniversitemizle iş birliği 
yapmak hakikaten mutluluk verici bir olay. Liseli 
gençlerimize mihmandarlık yapan değerli üni-
versiteli genç arkadaşlarıma ve projenin yürü-
tülmesinde emeği geçen tüm OMÜ mensupları-
na gönül dolusu teşekkür ederim.” diye konuştu.

“Kendi özelliklerinize uygun mesleklere 
yönelin ve mutlaka sosyal olun”

Projeye dair duygu ve düşüncelerini paylaşan 
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ise 
liseye devam eden bir gencin babası olduğunu 
dile getirip salondaki liseli öğrencilerle empati 
kurdu. Doç. Dr. Kabadayı OMÜ’nün Türkiye’nin 
en büyük ve en köklü üniversiteleri arasında 
olduğunu vurgulayarak gençlere şu tavsiyeler-
de bulundu: “Lütfen mutlu olacağınızı hissede-
ceğiniz bir mesleği seçin. Mutlaka sosyal olun. 
Mutlaka ama mutlaka bir spor branşıyla uğra-
şın, yahut bir müzik ve tiyatro organizasyonunun 
içerisinde bulunun. Mutlaka bir sivil toplum ku-
ruluşuna üye olun; karşılıksız insanlara yardım 
etmenin ve bir şeyler üretmenin verdiği o hazzı 
yaşayın.”
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Turizm Haftası Etkinlikleri Yöresel 
Yemek Yarışmasıyla Başladı 
Turizm Fakültesi; 15-22 Nisan Turizm Haftası et-
kinlikleri kapsamında “Yöresel Yemek Yarışma-
sı” düzenledi.

Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kır-
calı, Samsun Büyüşehir Belediye Başkanı Zihni 
Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Veki-
li Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Bafra Kaymakamı Ali 
Fuat Türkel, Turizm Fakültesi ile yapımı devam 
eden İşletme Fakültesinin bağışçıları iş adamla-
rı Kaya Aşçı ve Akif Arslan, ilçe protokolü, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

Turizm Fakültesinde düzenlenen yemek yarış-
masına katılan 39 yarışmacı tarafından yapılan 
birbirinden güzel yemekler, Karadenizli  Aşçılar 
ve Turizm Birliği üyeleri tarafından oluşturulan 
jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlen-
dirme sonucunda Nuran Güngör isimli yarışmacı 
birinci seçilirken, ikinciliği Asuman Beyazpınar 
ve üçüncülüğü de Nurcihan Güneşdoğdu elde 
etti.

“Amaç Türk mutfak kültürünün gelişmesine 
katkıda bulunmak”

Turizm Fakültesinin çalışmaları hakkında bilgi 
veren Dekan Prof. Dr. Fatma Aydın, Türk mutfak 
kültürünün gelişmesine katkı sağlamak, gele-
neklerini yaşatmak amacıyla Bafra Belediyesi-
nin desteğiylea yemek yarışması düzenledikle-
rini söyledi. 

Başkan Zihni Şahin ise “Bafra, tarihî ve kültü-
rel değerleriyle cennetten bir köşe. Kentimizi, 

yaptığımız çalışmalarla istediğimiz noktaya hep 
beraber taşıyacağız.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

“Turizm sadece ekonomik boyutu olan bir 
sektör değil”

OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan da 
“Turizme ekonomik açıdan değil de başka bir 
açıdan baktığınız için teşekkür ediyorum. Tu-
rizm Türkiye’ye sadece milyon dolarlar kazandı-
ran bir sektör değil. Sahip olduğumuz değerlerin 
farkına varabilmeyi sağlayan, kültürlerin diyalog 
içerisine girmesine fırsat veren, iletişimimizi 
arttıran, aynı zamanda insan olarak gelişmemi-
zin önünü açan bir sektör. Değerli gençler, öğ-
renciler, turizm gerçekten zor bir meslek. Zor bir 
mesleği seçtiğiniz için sizi de tebrik ediyorum.” 
sözlerine yer verdi.

“Samsun olarak turizmden payımıza düşeni 
almalıyız”

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise 
“Biz Samsun olarak bacasız sanayi olan turizm-
den payımıza düşenin en iyisini almak zorunda-
yız. Burada bizlere çok büyük vazifeler düşüyor. 
Bir araya gelelim, Bafra’yı konuşalım, Samsun’u 
konuşalım.” dedi.

Tören, teşekkür belgesi takdimi ve misafir ko-
leksiyoner Hatice Çiçeksever’in “Mendil ve Ka-
şık” ve “Fotoğraflarla Bafra” sergisinin gezilme-
siyle son buldu.
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Samsun Uluslararası Öğrenci 
Derneğinin Yeni Hizmet Binası Hazır
Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Yeni Hiz-
met Binası, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 
İsmet İnönü Bulvarı’nda hizmete açıldı.

Açılışa; Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun 
Milletvekili Hasan Basri Kurt, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, AK Parti İl Başkanı Av. 
Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı 
Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak 
Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, İHH 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kredi ve Yurt Ku-
rumu İl Müdürü İ. Hakkı Kasapoğlu, uluslararası 
öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Kaymak “Birbirimizi tanıdıkça daha çok 
seveceğiz”

Yabancı öğrencilerin şehirler için farklı bir kül-
türel kimlik olduğunun altını çizen Samsun Va-
lisi Osman Kaymak “Yabancı öğrenciler şeh-
rimize güzellik katıyorlar. Sizleri ülkemizde 
ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Samsun’un 
imkânlarından yararlanmanızı istiyoruz. Beledi-
ye Başkanımızın ailelerinizi davet etmesini ben 
de destekliyorum. Gidince anlatıyorsunuz ama 
aileleriniz de gelip buranın güzelliklerini görsün-
ler. Birbirimizi tanıdıkça daha çok seveceğiz. Bu 
vesile ile derneğin kurulmasına vesile olan her-
kese teşekkür ediyorum. Derneğimiz hayırlı ol-
sun.” diye konuştu.
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Başkan Yılmaz “Ailelerinizi Samsun’a 
çağırın, bütün masrafları bizden”

Şehirlerin tanıtılması için yabancı öğrencilerin 
çok büyük bir imkân olduğunu vurgulayan Sam-
sun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz “OMÜ’nün 3 bin 500’e yakın uluslararası 
öğrencisi bulunuyor. Samsun ölçekli bir şehirde 
3 bin 500 yabancı öğrenci, büyük bir potansi-
yel ve büyük bir şans demektir. Böyle bir şansı 
oluşturan herkese şükranlarımızı iletiyorum. Bir 
şehrin tanıtılması için bundan daha büyük bir 
şans olamaz. Sizlere çağrıda bulunuyorum. An-
nelerinize ve babalarınıza, ailelerinize mektup 
yazın. Onları Samsun’a davet edin. Samsun Bü-
yükşehir Belediyesinin misafiri olarak burada ne 
kadar kalmak istiyorlarsa biz o kadar ev sahipliği 
yapacağız… Burada oldukları sürece masrafla-
rının tümü bize ait olacak. Hiçbir şekilde sıkıntı 
etmesinler.” şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç “Yabancı öğrenci sayısında 
Türkiye ikincisiyiz”

Yabancı öğrenci sayısında Türkiye’nin önde ge-
len üniversitelerinden biri olduklarına dikkat 
çeken OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç “OMÜ, 
uluslararasılaşma bakımından Türkiye’nin en 
önemli üniversitelerinden birisi. Bu yıl 2017 yılı 
değerlendirmesinde  OMÜ, eğitim ihracatında 
Türkiye’de ODTÜ’den sonra 2. sırada yer aldı. 
Ödülümüzü de aldık. 104 ülkeden 3 bin 500 ya-
bancı öğrencimiz bulunuyor. Bu sene üniversite-
mize girmek isteyen yabancı öğrencilerin sayısı 5 
bini geçti. Dünyada 28 bölgede sınav yapıyoruz. 
Bu sene yabancı öğrenci sayımız, 4 bin 500’e 
kadar yükselecek diye düşünüyorum. Türkiye’de 
uluslararası öğrenci oranı mevcut öğrenci sayısı 
içerisinde yüzde 1,5 civarında. Bizim üniversite-
mizde ise bu oran yüzde 6 seviyesinde. Biz ulus-
lararası öğrencilerimizi çok değerli bir misafir 
olarak değerlendiriyoruz. Buralı olmak farklı bir 
şey ama Türk milleti, misafirlerine ayrı bir önem 
gösterir. Biz de uluslararası öğrencilerimizi bu 
özenle değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Kabadayı “Büyük hizmetler 
veriyoruz”

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı 
ve OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı ise şunları söyledi : “Bu derneği kurdu-
ğumuzda, nasıl yapalım diye yola çıkmıştık. Bir 
yola çıktık, herkes bize destek verdi. O günden 
bugüne geldik. Bugün ise büyük hizmetler veri-
yoruz. Uluslararası öğrenciler, ülkemize eğitim 
hicreti ettiler. Bu kardeşleri ağırlamamızda bizim 
hiçbir gelirimiz yok. Bizlere katkı veren herkese 
şükran duyuyoruz. Biz bir millet ve ümmetiz. Bu 
kardeşlerimizi burada ağırlayıp, gönüllü bir elçi 
olarak ülkelerine uğurlayacağız.” dedi.
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Çocuk Hastalar için Fakülteler
El Ele

OMÜ Öğrenci Konseyi İftar Yemeği 
Düzenledi

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölümü ile Lösemili ve Kan 
Hastalıklı Çocuklar Derneğinin (LÖSAM) 
proje ortaklığını üstlendiği “İnovatif Tasa-
rımlar Sergisi”nin açılışı gerçekleşti.
Tıp Fakültesi Dekanlık Fuaye Alanı’nda 
düzenlenen serginin açılışına; Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, 
Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep 
Sancak, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalık-
ları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Canan 
Albayrak, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. 
Üyesi Mediha Mangır, Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. 
Dr. Yakup Kaptan, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. 

“OMÜ’ de Çocuk Hastalar için Fakülteler El Ele” 
projesi kapsamında; Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji ve On-
koloji Servisleri’nde uzun dönem tedavi gören 
çocukların tedaviye uyumlarını arttırmak için 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
öğrencilerinin yaratıcı fikirleriyle ortaya çıkmış 
inovatif tasarımlar yer aldı.

Öğrenci Konseyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
öğrencilerini iftarda bir araya getirdi. OMÜ Ya-
şam Merkezi’nde düzenlenen iftar organizas-
yonuna; Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, 
öğretim elemanları ve öğrenciler  katıldı.

Yaklaşık bine yakın öğrencinin iftar yaptığı 
buluşmada konuşan Öğrenci Konseyi Başka-
nı Muhsin Oğul “OMÜ Öğrenci Konseyi olarak 

bugüne kadar daima öğrenci arkadaşlarımız 
için sosyal ve kültürel birçok program yapma-
ya çalıştık. Rahmetin, huzurun, bereketin adı 
olan Ramazan ayında bizleri aynı sofrada birlik 
beraberlik içinde OMÜ öğrencileri olarak buluş-
turan Allah’a hamdolsun. Desteklerinden ötürü 
Büyükşehir Belediyesi ve OMÜ Rektörlüğümüze 
teşekkür ederim.” dedi.
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Uluslararası Öğrenciler Engellilerle 
Hayatı Paylaştı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim gören 
uluslararası öğrenciler, 10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası vesilesiyle düzenlenen “Benimle 5 Da-
kika” etkinliğinde, her yaştan engelli bireylerin 
yaşamına dokunup hep birlikte engellerin aşı-
labileceğini göstermek adına örnek bir davranış 
sergilediler.

Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ta-
rafından organize edilen ve Samsun Büyükşehir 
Belediyesine ait Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme 
ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki “Benimle 5 Da-
kika” adlı sosyal etkinliğe; davetli grubunun yanı 
sıra OMÜ’nün Azerbaycan, Türkmenistan ve Af-
ganistan uyruklu uluslararası öğrencileri de ka-

tılarak engelli bireylerin hayata olan bağlılığına 
ortak oldular. Etkinliğe ayrıca OMÜ Uluslararası 
İlişkiler Biriminden Sündüz Cengiz de iştirak etti.

Etkinlikte, engelli çocuk ve yetişkinlerle kısa 
sürede kaynaşan OMÜ’nün uluslararası öğren-
cileri, onlarla gün boyu bir taraftan şiirler oku-
yup şarkılar söylerken diğer yandan dans edip 
mensup oldukları ülkelerin yöresel danslarıyla 
da sevgiyi ve mutluluğu paylaştılar. Engelli bi-
reylerle her şeyin beraber yapılabileceğini âdeta 
gözler önüne seren, engellerin zihinlerde oldu-
ğuna dikkat çekilen etkinlikte “birlikteyken çok 
daha güçlü ve mutluyuz” mesajı verildi.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ni

sa
n-

Ha
zir

an
  2

01
8

Sa
yı 

72

111



OMÜ’lü Öğrencilerden Alkışlanacak 
Proje
OMÜ öğrencileri, “Bir Projemiz Var” başlığı adı 
altında, 15 gün içerisinde 2 köy okulunun fiziksel 
şartlarını iyileştirdi.

“Bir Projemiz Var” temasıyla çeşitli aktivite ve 
partiler düzenleyerek girişlerde bilet yerine ki-
tap ve kedi-köpek maması alan öğrenciler, top-
ladıkları kitaplar ile Havza ilçesindeki Naciye 
Öngel Ortaokulunda kütüphane kurdu.

Öğrenciler ayrıca, kedi-köpek mamalarıyla evsiz 
hayvanların yardımına koştu. 75 öğrenci, okulla-
rın fiziksel şartlarını iyileştirmek için canla başla 
çalıştı. Havza’dan sonra hız kesmeden çalışma-

larına devam eden öğrenciler, Vezirköprü’de bu-
lunan bir köy okulu için de etkinlik düzenledi. 26 
mevcudu olan okuldaki öğrencilere bu kapsam-
da çanta ve özel hediyeler ulaştırıldı.

“Çocukların yüzlerindeki gülümseme her 
şeye bedeldi”

Üniversiteli gençler adına konuşma yapan Nihan 
Kaya “Bu küçük hediyeler için Atakent Kur’an 
Kursu’nda bulunan ablalarıma desteğinden do-
layı sonsuz teşekkür ediyorum. Çocukların yü-
zündeki gülümseme her şeye bedeldi.” dedi.
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İletişimcilerden İlköğretim 
Öğrencilerine Kitap Şenliği
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
(HİT) Bölümü 3. sınıf öğrencileri; “Bir Kitap Bin 
Nesil Şenliği” adlı sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Çarşamba ilçesine bağlı Köroğlu 
köyündeki öğrencilerle bir araya geldi.

“Bir Kitap Bin Nesil” adlı etkinliğe; İlçe Kayma-
kamı Mustafa Güney, İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Jandarma Ko-
mutanı Binbaşı Ramazan Ünal, İletişim Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya, 
İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Emine Ceng, Köroğlu 
köyü Muhtarı Bahri Özdemir, öğrenciler ve aile-
leri katıldı.

“Minik kalplere ışık tutan bir etkinlik”

Etkinlikte söz alan Kaymakam Güney “Üniversi-
teli genç arkadaşlarımız sonraki nesillere örnek 
olabilecek bir projeyi gerçekleştirdiler. Uzak bir 
köy okulunda yaptıkları bu etkinlikle küçükleri-
mize kitap okumanın önemini aşıladılar. Bu an-
lamlı projede yer aldıkları için İletişim Fakültesi 
öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Umuyo-
rum ki bu parlak nesil de büyüdükleri zaman, bu 
güzel etkinliği hatırlayacak ve kendileri gibi mi-
nik kalplere ışık tutmak için çabalayacaklardır.” 
dedi.

“Bir araya gelmemizin sebebi okumak”

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir de 
“Öncelikle bu etkinlikte bulunduğumuz için çok 
mutluyuz. Öğrencilerimiz ve bizler için unutul-
mayacak bir organizasyona şahitlik ediyoruz. 

Kitap okumanın önemini her zaman dile getirdik 
ve okumak için herkesi teşvik ediyoruz. Gelece-
ğin gençleri olarak siz öğrencilerimiz her zaman 
okumak için gayret gösterin.” diye konuştu.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üye-
si Sinan Kaya ise bu sosyal sorumluluk projesi-
ni gerçekleştirip böyle bir etkinliğine imza atan 
öğrencilere ve katılımcılara teşekkür ederek bu 
tarz projeleri Fakülte olarak her zaman için des-
teklediklerini söyledi.

“Kolay olanı herkes yapıyor, biz zor olanı 
seçtik”

“Bir Kitap Bin Nesil” adlı projeyi gerçekleştir-
mek için Köroğlu İlkokulu ve Köroğlu Damat İl-
kokulundaki öğrencileri bir araya getiren Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri ise 
projeye dair bağlılıklarını “Kolay olanı herkes ya-
pıyor, biz zor olanı başarmak için Çarşamba’nın 
en uzak köylerinden birini seçerek oradaki minik 
kalplere gelecekte hatırlamaları için güzel bir 
anı bırakmak istedik.” sözleriyle dile getirdiler.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini 
okurken “Hacivat ve Karagöz” tiyatro oyunu ve 
“Gelin Kaynana” adlı gösteri de katılımcıların 
beğenisine sunuldu. Gösterilerin ardından öğ-
rencilerle birlikte kitaplık açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğin sonunda davetliler, köy halkı ve öğren-
ciler şarkılar eşliğinde palyaço ile eğlendiler ve 
okullarının duvarlarını el baskılarıyla renklendi-
rerek geleceğe bir imza bıraktılar.
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Koç Spor Fest Üniversite Oyunları 
Bayrak Devir Teslim Töreni Yapıldı
Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları’nın 
bayrak devir teslim töreni, Çukurova Üniversite-
sinde gerçekleşti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluşun ilk adımını 
attığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapılacak Koç 
Spor Fest Organizasyonu’nun bayrağını Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı teslim 
aldı.

Üniversite gençlerine yönelik spor, müzik ve 
eğlenceyi bir araya getiren etkinliğin bu seneki 
finalleri Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksun-
gur Spor Salonu’nda yapıldı. 101 üniversiteden 
katılan sporcuların yer aldığı oyunlar, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej 
yürüyüşüyle başladı.

 “Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında 
Samsun’da”

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Baş-
kanı Kemal Tamer, üniversitelerle ilgili bütün 
alanlarda sportif etkinliklerin düzenlendiğini 
ve birçok faaliyeti de Koç Grubu’nun sponsor-
luğunda gerçekleştirdiklerini söyledi. Tamer, 
16. Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları’nın, 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında, 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçek-
leştirileceğini kaydetti.

 “En büyük gücümüz gençlerimizdir”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın 

konuşmalarının ardından bayrağı teslim alan 
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı 
ise gelecek yıl Koç Spor Fest Finalleri’nin; Millî 
Mücadele’nin başladığı Samsun’da ve Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışının 100. yılında OMÜ’de yapıl-
masının kendilerini memnun ettiğini ve çıtayı 
düşürmeden daha kapsamlı bir organizasyon 
gerçekleştireceklerini belirtti. 

Koç Spor Fest kapsamında 9 gün boyunca fut-
boldan masa tenisine, hentboldan yüzmeye 
kadar çok sayıda branşta mücadele edecek 5 
bine yakın sporcunun Samsun’da en iyi şekilde 
ağırlanacağını ifade eden Doç. Dr. Kabadayı “En 
büyük gücümüz gençlerimizdir. Sizleri çağımızın 
gerektirdiği bilgi ve teknolojiyle donatırken sa-
natsal, sportif ve kültürel faaliyetleri icra ede-
ceğiniz ortamları oluşturmak, bununla beraber 
fiziksel ve ruhsal anlamda geleceğin dünyasına 
en iyi şekilde hazırlamak bizlerin görevidir.” diye 
konuştu.
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OMÜ’nün Kapıları Halka Açık
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi kurslarını 
halka açık olarak düzenliyor.  

Yüzme, masa tenisi, okçuluk ve tenis kurslarını 
halka açan OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fa-
kültesi, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Yaşar 
Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görev-
lisi olan millî antrenör ve millî sporcular tarafın-
dan verilen eğitimler; Samsunlu çocuklar için iyi 
bir spor eğitimi alma fırsatı sunuyor. 4 branşla 
kurslara başlayan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fa-
kültesi, ilerleyen günlerde branş sayısını artır-
mayı hedefliyor.

“Spor eğitimin bir parçasıdır”

Kurslar hakkında bilgi veren Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yal-
çın Taşmektepligil “Birinci görevimiz öğrenci 
yetiştirmek. İkinci görevimiz de toplumla bü-

tünleşerek spor dallarının halkımız tarafından 
benimsenmesini sağlamak. Bu amaçla birkaç 
branşta temel eğitim kursları düzenliyoruz. İle-
ride bu kursların sayısını artırmayı hedefliyoruz. 
Kurs için cüzi ücretler alınıyor. Kurslar, cumarte-
si ve pazar günleri oluyor. Eğitimleri, alanlarında 
profesyonel akademisyenlerimiz veriyor. Spor 
eğitimin bir parçasıdır. İnsanların spor yapması, 
sosyal, mental gelişim ve sağlık açısından çok 
önemli. Güzel bir başlangıç yaptık. Çocuklarımı-
zın bir spor dalı ile ilgilenerek geleceğe sağlıklı 
bir şekilde hazırlanmalarını istiyoruz.” dedi.

Bu kapsamda çocuklarını kurslara getiren aileler 
de Üniversitenin bu tarz kurslar açmasının çok 
önemli olduğunu belirtti. Çocuklarının profesyo-
nel bir spor eğitimi aldıklarını belirten aileler, ço-
cuklarının yeteneklerine göre bu eğitimle ileride 
başarılı sporcular olabileceklerini söylediler. 
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Şampiyonlar Ödüllerini Aldı
Bu yıl 33.’sü düzenlenen “Üniversite İçi Spor 
Şenlikleri”nde şampiyonlar kupalarını aldı.   

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde-
ki halı sahada gerçekleştirilen ödül töreninde, 9 
Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında yapılan 3 farklı 
branştaki mücadeleler sonunda birinci ve ikinci 
olan takımlar ödüllerini aldı.

Futsal’da Tıp Fakültesi şampiyon olurken Sam-
sun MYO ikinci oldu. Erkekler voleybol karşı-
laşmalarında Tıp Fakültesi şampiyonluğa ula-
şırken ikinciliği Mühendislik Fakültesi; kadınlar 
voleybol müsabakalarında şampiyonluğu Eğitim 

Fakültesi, ikinciliği Tıp Fakültesi elde etti. Erkek 
basketbol mücadelelerinde ise İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi şampiyonluğu göğüslerken 
Eğitim Fakültesi ikinci oldu.

Tüm takımlara ödül ve madalyalarını; İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül 
Muhsin Doğan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanı Güngör Kural ve öğretim üyeleri verdi.

Şenlikte; erkekler voleybol müsabakalarında 8 
takım, kadın voleybol müsabakalarında 6 takım, 
erkekler basketbol müsabakalarında 14 takım 
ve Futsal’da (salon futbolu) ise 11 takım yer aldı.
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OMÜ’nün Millî Takım Hocasına
Yeni Görev

OMÜ Bayan Futsal Takımı Türkiye 
Üçüncüsü Oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Vedat 
Erim, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
(TÜSF) Teknik Kurul Başkanlığı ve TÜSF Masa 
Tenisi Teknik Direktörlüğü görevine atandı. 

TÜSF’nin çiçeği burnunda başkanı ve hocası Dr. 
Vedat Erim, ekibiyle beraber Azerbaycan’ın baş-
kenti Bakü’de bu yıl ilk kez düzenlenen “Türk 
Konseyi Birinci Üniversite Spor Oyunları”nda da 
büyük bir başarı gösterdi.

Turnuvada başarısını perçinledi

Başarılı teknik direktör ve takımı “Türk Konse-
yi Birinci Üniversite Spor Oyunları”nda, masa 

tenisinde erkeklerde şampiyon olurken ka-
dınlarda ikinci oldu. Ferdî müsabakalarda ise 
Batuhan Ulucak ve kadınlarda İpek Özdemir 
üçüncülüğü elde etti. Kazandıkları kupa ile 
objektiflere poz veren Masa Tenisi Takımı, 
asker selamı vererek Afrin’deki Mehmetçiği 
unutmadılar.

“Hedefimiz daha büyük başarılara imza 
atmak”

Oyunlardaki asıl amacın kardeşlik bağlarını 
güçlendirmek olduğunu belirten TÜSF Masa 
Tenisi Teknik Direktörü Erim, duyguları ve 
hedeflerini “Buraya bir ekip olarak geldik. 
Kazandığımız başarı için mutluyum. Takımımı 
ve burada mücadele eden bütün arkadaşları 
tebrik ediyorum. Başarılarımızın devamı ge-
lecek. Çünkü çok yetenekli arkadaşlarla ça-
lışıyoruz. Bakü’de çok güzel bir organizasyon 
oldu. Umarım her yıl devam eder. Takım olarak 
çalışıp daha büyük başarılar elde etmek isti-

yoruz. Hedefimiz Dünya Üniversite Oyunları’nda 
başarıya uzanmak.” sözleriyle anlattı.

Türk Konseyi Birinci Üniversite Spor Oyunları; 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk 
Konseyi) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik 
ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 5-10 Nisan 2018 
tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirildi. Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den 
yaklaşık 400 üniversite sporcusu ve antrenörün 
katıldığı organizasyonda; ortak tarih, medeniyet 
ve kültür mirasına sahip ülke gençlerinin, sporun 
birleştirici gücüyle kardeşlik bağlarını güçlen-
dirmek amaçlandı.

Kocaeli’de yapılan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) 
Türkiye Finalleri’nde Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Bayan Futsal Takımı Türkiye’nin en iyi 8 üni-
versitesi ile verdiği mücadele sonunda Türkiye 
3.’sü oldu.

29 Nisan - 3 Mayıs 2018 tarihleri arasında ger-
çekleşen müsabakalar hakkında konuşan takım 
antrenörleri Doç. Dr. Özgür Bostancı ve Arş. Gör. 
İzzet İslamoğlu başarılı bir sezon geçirdiklerini 
ve tüm ekip olarak emeklerinin karşılığını alma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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Yaptığı haberlerle Türkiye’de gündem oluşturan, 
başarılarla dolu kariyerinde onlarca ödüle uza-
narak duruşu ve tavırlarıyla fark yaratan, ekran-
ların beğenilen yüzü Star TV Haber Genel Yayın 
Yönetmeni Nazlı Çelik, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinin konuğu oldu.

OMÜ’de 2 ayda bir düzenlenen Ondokuz Mayıs 
Söyleşileri kapsamında İletişim Fakültesinin da-
vetlisi olarak öğrencilerle buluşan ünlü haberci 
Nazlı Çelik; teması “medya” olan ve “Nazlı Çelik 
ile Haberin Ötesi” başlığıyla gerçekleştirilen bu 
ayki söyleşide; çocukluğundan meslek yaşamın-
da tanık olduğu olaylara, kişisel özelliklerinden 
hayata bakışına kadar onlarca konuyu katılımcı-
larla paylaştı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyen-
ler ile salonu tamamen dolduran öğrencilerin 
katılımcı olarak yer aldığı söyleşide Nazlı Çelik 
büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı.

Sunuculuğunu İletişim Fakültesi öğrencilerinin 
yaptığı söyleşide Nazlı Çelik, Kurtuluş Savaşı’nın 
sembol şehri Samsun’da öğrencilerle bir araya 
gelmenin kendisi için çok büyük gurur ve mutlu-
luk olduğunu vurgulayarak katılım gösterenlere 
teşekkürlerini sundu.

“Aslında bir anlamda hayatı kovaladık”

Söyleşisinde birey olarak hep bir meraka ve 
araştırmacı bir ruha sahip olduğuna işaret eden 
ünlü spiker ve haberci Çelik, muhabir olarak po-
lis-adliye alanında uzmanlaştığını belirterek “Bu 
alanların, içimdeki araştırmacı ruhu beslediğini 
düşünüyorum. Çok kritik davalar takip ettik o 
dönemde, öte yandan çatışmalar, bombalama-
lar ve diğer olaylar arasında aslında bir anlamda 
hayatı kovaladık. Bir yandan da insanların ha-
yatına temas etmiş olduk. NTV ve CNBC-e gibi 
tematik kanallarda ajans mantığıyla hareket et-
tiğimiz için canlı bir muhabirlik hayatımız vardı. 
Ancak Star TV’ye geçmem ile birlikte hayatımda 
yeni bir dönem başladı. Hazırladığım gece ha-
berlerinde biraz bocaladım çünkü çok geniş bir 
yelpazede konukları ağırlıyorduk. Sonrasında 
haberin her alanında bulundum.” şeklinde ko-
nuştu.

“Kadınların kalbine, güçlerine ve bakış 
açılarına güveniyorum” 

Konuşmasında iletişim öğrencilerine telkin ve 
tavsiyelerde bulunan Nazlı Çelik “Bu meslekte 
gecemiz gündüzümüz yok. Çok yoğun bir tempo 
içindeyiz. Kamu dairesi gibi değil, bu işin saati 
yok. Ben hiçbir yılbaşını ya da bayramı ailemle 
geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bu meslekte kadın 

Ünlü Haberci Nazlı Çelik ile Dopdolu 
Medya Söyleşisi  
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erkek ayrımı söz konusu değil, o güç ve cesaret 
sizin yüreğinizde. Ben kadınların kalbine, güçle-
rine, kalemlerine güveniyorum. Elbette erkekle-
rin de bültenimize yaptığı katkılar yadsınamaz 
ama kadınların bakış açılarıyla hazırladıkları ha-
berlerin farklı olduğunu düşünüyorum.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“Vatanınızı, milletinizi ve bayrağınızı 
sevmek partilerüstü bir durum”

Meslek hayatında birçok yaftalama ile karşı 
karşıya kaldığına dikkat çeken ve hâlâ birçok 
davadan yargılandığına işaret eden Nazlı Çe-
lik devamında “Kutuplaşmanın bu kadar yoğun 
hissedildiği bir dönemde herkesin sizi bir yerle-
re çekmesi çok kolay. Her mesleğin bir zorluğu 
vardır, bunlar da bizim mesleğin bir sınavı. Bir 
şeyler yapıyorsanız, elbette birilerinin hoşuna 
gitmeyecek. Ama her zaman söylüyorum: Hangi 
partiye oy verirseniz verin, hangi düşünceyi be-
nimserseniz benimseyin ama vatanınızı, ülkeni-
zi, milletinizi, bayrağınızı sevmek partilerüstü bir 
durum. Çünkü bizlerin, bu ülkenin topraklarında 
doğup büyüyen ve yaşayan bireyler olarak her 
zaman o vefa borcumuzu kalbimizde taşıyor ol-
mamız lazım.” diye konuştu.

Söyleşiye, öğrencilerin sorularını alarak inte-
raktif bir şekilde devam eden ünlü haberci Nazlı 
Çelik hayata bir kez daha gelmiş olsa yine ga-
zeteciliği tercih edeceğini belirtirken insanların 
hayatlarına dokunmuş olabilmenin bile kendi-
si için çok önemli ve değerli olduğunu kaydet-
ti. Ünlü sunucu, hayata bakışını da “Benim en 
önemli hayalim, bugünü dünden daha verimli 
kılmaktır. Hep içe dönük bir rekabet yaşarım.” 
sözleriyle özetledi.

 “Siyaset uzaktan seyredince çok daha 
keyifli”

Nazlı Çelik siyasete girip girmeyeceğine yönelik 
soruyu da “Evet siyasete girmek için teklifler al-
dım ancak bu alana girmeyi hiç düşünmüyorum. 
Mesleki kariyerimde, planlamamda siyaset hiç 
olmadı. Sanıyorum siyaset uzaktan seyredince 
çok daha keyifli, içinde olmak istemiyorum.” 
şeklinde değerlendirdi.

Keyifli ve dopdolu geçen söyleşinin ardından 
söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise böylesi-
ne güzel bir sohbetin gerçekleşmesinde emeği 
olan çalışma arkadaşlarına şükranlarını sunarak 
“Bu kadar yoğun temposu içerisinde gelip biz-
lerle bu anlamlı ve samimi söyleşiye imza atan 
Nazlı Çelik’e çok teşekkür ediyorum. Biz bugün 
burada özgür bir şekilde toplanabiliyorsak üze-
rinde yaşadığımız toprakları vatan hâline getiren 
nice şehitlerimiz sayesindedir. Aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum. Dileğim şudur ki 

kahramanlarımız hep ölerek olmasın. Düşma-
nımızın elindeki silah güçlü olduğu müddetçe 
ne kadar kınarsak kınayalım, ne kadar lanetle 
anarsak analım o silahlar üzerimize hep doğrul-
tulacak. Onların geri püskürtülmesinin tek yolu; 
bizim hem birlik-beraberlik içerisinde olmamız-
dan hem de çok çalışmamızdan geçiyor. Bunun 
gereğini yerine getirdiğimizde inşallah bu salon-
larda kahramanlarımız denildiğinde, gecesini 
gündüzüne katarak nice buluşlar gerçekleştiren 
bilim insanlarını ve toplumun nice başarılı ön-
derlerini anmış olacağız.” sözlerine yer verdi.

Rektör Bilgiç sonrasında, konuk Nazlı Çelik’e 
adını Üniversitede yaşatacak fidanın sertifikası-
nı teslim edip çiçek takdim etti. Eğitim Fakültesi 
Resim-İş Öğretmenliği öğrencisi Emirhan Bıçak-
çı ise küçük bir sürpriz yaparak ünlü haber spi-
kerini resmettiği kara kalem çalışmasını Nazlı 
Çelik’e hediye etti.  
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Personel Da-
ire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi, Toplum 
Yararına Program kapsamında İŞKUR’dan gelen 
işçilere yönelik “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” 
konulu hizmet içi eğitim programı düzenledi.

İnsan Kaynakları Birimi, düzenledikleri eğitim 
programıyla; Üniversitede yeni çalışmaya baş-
layan işçileri iş sağlığı ve güvenliği hakkında 
bilinçlendirmeyi, onlara OMÜ’nün misyon ve 
vizyonunu benimsetmeyi, hizmetlerin tam ve 
zamanında ulaşımını sağlayacak eğitimi verme-
yi amaçladıklarını belirtti.

Dr. Işın Kılıç Cıkla yapmış olduğu sunumda; iş 
sağlığı ve güvenliğinin önemi ve amacı, çalışma 
mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumluluk-
ları, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik teknik ko-
nular, meslek hastalıkları ve ilk yardım ile ilgili 
bilgiler verdi. 

Eğitmen Kılıç sunumunda yanı sıra, hastalıktan 
korunma yollarını, meslek hastalıklarının ne-
denlerini, biyolojik ve psiko-sosyal risk unsurla-
rını, iş sağlığı ve güvenlik kültürünün yerleşmesi 
ve kalıcılaşmasını sağlayan faktörleri katılımcı 
işçilerle paylaştı.

İşçilere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi Verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel 
Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Biri-
mi, hazırlamış olduğu “İlk Yardım, Yan-
gınla Mücadele ve Elektrik Tedbirleri” 
başlıklı programıyla hizmet içi eğitimle-
rine bir yenisini daha ekledi.

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşen ve Havza 
Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri 
Musa Şahin ile Halil Yamak’ın konuş-
macı olarak yer aldığı hizmet içi eğiti-
me; UZEM Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça, 
Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
Cengiz Çelik ve idari personel katıldı.

İlk Yardım Hayat Kurtarır 
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Samsun’da 19 Mayıs’ın 99. yılı kut-
lamaları kapsamında ilk tören Anıt 
Park’ta Atatürk Anıtı önünde ya-
pıldı. Törende, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve silah arkadaşları 
için saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı söylendi. Daha son-
ra Samsun Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ahmet Güral Kara-
yılmaz tarafından Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunuldu. Tören Atatürk’ün 
Samsun’a ilk adımını attığı Tütün 
İskelesi’nde devam etti.

Protokol üyeleri Panorama 1919 
Müzesi’ni gezerek Samsun Valili-
ği önündeki bayram alanına geldi. 
Kalabalık vatandaş topluluğunun 
da takip ettiği bayram töreninde, 
19 Mayıs Yarı Maratonu’nda dere-
ceye giren sporculara madalya ve 
ödülleri protokol üyeleri tarafından 
verildi.

Samsunlular 1919 metrelik Türk bayrağı 
altında bir araya geldi

19 Mayıs kutlamaları, Bayrak Yürüyüşü kapsa-
mında açılan 1919 metrelik devasa Türk bayrağı 
ile taçlandı. Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğünün düzenlediği ve Atakum Sahi-
li Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirilen 
Bayrak Yürüyüşü’nde 1919 metrelik Türk bayra-
ğını gençler ve vatandaşlar taşıdı.

Yürüyüşe; Samsun Valisi Osman Kaymak, AK 
Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Kara-
duman, askerî erkân, sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri, sporcular, izciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş bitiminde müzik grubu Türk Armoni 
Yıldızları’nın (TÜRKAY) konseri etkinliğe renk 
katarken vatandaşlar seslendirilen şarkılara eş-
lik etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı Kutladık
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Kadroya Geçen İşçilerin Promosyon 
Sevinci

Kadrolu olan İşçilerden Rektör Bilgiç’e 
Teşekkür Yemeği
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Orman 
ve Çevre Düzenleme Biriminde çalışan ve 2 
Nisan’dan itibaren kadro alan işçiler, kadroya 
geçiş sürecinde göstermiş olduğu ilgi ve des-
teklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
ve yönetimine teşekkür yemeği verdi.

Yemeğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yanı 
sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, ÖSYM Samsun İl Koor-
dinatörü Prof. Dr. Nevzat Şahin, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş ve davetli-
ler katıldı.

Orman ve Çevre Düzenleme Biriminin yemek-
hanesinde düzenlenen programda konuşma ya-
pan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Tüm işçilerimize 
kadroları hayırlı ve uğurlu olsun. Yoğun bir tem-
poda çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum. 
Sizlerin aile dayanışması içinde çalışması, emek 

vermesi Üniversitemizde örnek olarak gösteril-
mektedir. Bundan sonraki süreçte de başarılı 
çalışmalarınızın devamını diliyorum.” sözlerine 
yer verdi.

Ardından çalışma sürecini tamamlayıp emekliye 
ayrılan işçiler Ferhat Balcı ve Nevzat Arslan’a, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından teşekkür 
belgesi ve fidan sertifikası verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) taşeron 
işçisi olarak çalışan 1802 kişinin kadroya geçiş 
sürecinin tamamlanmasının ardından Garanti 
Bankası ile 35 aylık maaş protokolü imzalandı. 

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kaba-
dayı ve Garanti Bankası Samsun Şube Müdürü 

Serhat Özkolay’ın imzaladığı protokole göre işçi-
ler 1312 TL maaş promosyonu ödemesi almaya 
hak kazandı.

Genel Sekreter Kabadayı, imza sonrası maaş 
promosyonunun kadroya geçen tüm işçilere ha-
yırlı ve uğurlu olmasını diledi. 
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Siber Güvenlik 
Eğitimine Yoğun 
İlgi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu-
nun düzenlediği ikinci ulusal Hacker Camp eğiti-
mi tamamlandı. 

100’ün üzerinde öğrencinin eğitim aldığı kamp 
21 ve 22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Hac-
ker Camp, 2 gün boyunca ikişer ayrı oturumda, 
bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilirken 
eğitimde Çarşamba ve Samsun başta olmak üze-
re Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılar yer 
aldı. 400’ün üzerinde başvurunun olduğu kampa 
100 öğrenci sınavla kabul edildi. Öğr.  Gör. Ha-
kan Can Altunay ile Öğr. Gör. Emre Engin’in ko-
ordinasyonuyla gerçekleşen etkinlikte “Uygula-
malı Sızma Testi”, “Mobil Uygulama Güvenliği”, 
“Tersine Mühendislik” ve “Kablosuz Ağ Güvenli-
ği” eğitimleri uygulamalı olarak verildi. 

Hacker Camp’ı değerlendiren Öğr. Gör. Hakan 
Can Altunay, proje ile siber güvenlik alanındaki 
yeni gelişmelerin öğrencilere uygulamalı tanıtıl-
ması, bu alanla ilgili farkındalık oluşturulmasının 
amaçlandığını söyledi. 

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir de “Şehrimizde 
misafir ettiğimiz eğitimcilerimize ve katılımcı öğrenci arkadaşlarımıza, koordinatörlerimize bu ve-
sileyle teşekkür ediyor, kampımızın; verilen bilgilerle öğrencilerimizin ufkunu açması ve bu alana 
değer katmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

OMÜ ile YTB Arasında İş Birliği 
Protokolü
OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (OMÜ TÜRKÇE) ile 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) arasında, Türkiye’de 
eğitim gören uluslararası öğrenciler için 
destekleyici Türkçe öğretim programı 
düzenlenmesini öngören iş birliği proto-
kolü imzalandı.

Protokol vesilesiyle OMÜ Rektörlüğü-
nü ziyaret eden YTB Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Gündoğar, OMÜ TÜRKÇE Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Ömer Saraç’ın eşliğinde Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ile bir araya geldi. 

Görüşme sonrası, iki kurum arasındaki ortak çalış-
ma alanları, uluslararası öğrencilere Türkçe öğre-
timi, OMÜ bünyesinde YTB ofisinin açılması ve iş 
birliğini içeren protokole Rektör Prof. Dr. Bilgiç ile 
birlikte YTB Başkan Yardımcısı Gündoğar ve OMÜ 

Türkçe Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Saraç imza attı.

İmza töreninde YTB Uzmanı Orhan Ocakdan ve 
OMÜ TÜRKÇE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Seyful-
lah Öztürk de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından YTB temsilcileri OMÜ Türk-
çe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni de ziyaret ederek in-
celemelerde bulundu.
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Yatılı Hastane Hizmeti ile Buzağı 
Kayıpları Yüzde 80 Engelleniyor 
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi tarafından 
çiftlik hayvanları için sunulan ‘hospitalizasyon’ 
(yatılı hastane) hizmeti ile buzağı kayıplarının yüz-
de 80’i önleniyor.

Karadeniz Bölgesi’nde hizmet veren tek hayvan 
hastanesi olan OMÜ Hayvan Hastanesi 7/24 acil 
servis hizmeti de veriyor. Çiftlik hayvanları, at, 
kedi, köpek ve yabanıl hayvan hastalıklarında teş-
his ve tedavi hizmetleri veren OMÜ Hayvan Has-
tanesi; Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Amasya 
ve Tokat gibi pek çok ilden gelen hastaya tedavi 
imkânı sunuyor.

Birçok alanda tecrübeli kadrosu ile çalışmaları-
nı sürdüren OMÜ Hayvan Hastanesi, buzağı ka-
yıplarının önlenmesi amacıyla ‘hospitalizasyon’ 
sistemini hayata geçirdi. Hayvan sahiplerinin bil-
gi eksikliğinden veya çeşitli nedenlerden ötürü 
hasta olan buzağılara verilen hastane hizmeti ile 
10 buzağıdan 8’i kurtarılıyor. Hastaneye getirilen 
buzağılar, poliklinikte yapılan kontrollerin ardın-
dan ihtiyaç duyulduğu takdirde Hospitalizasyon 
Bölümü’ne alınıyor. Burada 24 saat gözetim al-
tında tutulan ve bütün tedavileri yapılan buzağı-
lar, iyileşme süresine göre hastanede yatılı olarak 
kalabiliyor. Verilen hizmetle; hem buzağı ölümleri 
büyük oranda önleniyor hem de bu ölümlerden 
kaynaklanan ekonomik kaybın önüne geçiliyor.

“Hastanemize getirilen her 10 buzağıdan 8-9’u 
sağlığına kavuştu”

OMÜ Hayvan Hastanesi olarak buzağı kayıpları-
nın önlenmesinde ve azaltılmasında vatandaşla-
rın yanında olduklarını vurgulayan OMÜ Veteriner 
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve 
Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet 
Tütüncü “Özellikle son dönemlerde Rektörümüz 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Dekanımız Prof. Dr. Murat 
Güzel’in destekleri ile çalışmalarımız büyük bir 
ivme kazandı. Son olarak hastanemizde çiftlik 
hayvanlarının kontrolü ve denetiminin yapıldığı 
Hospitalizasyon Merkezi’ni hayata geçirdik. Hiz-
mete girdikten bugüne kadar 150 buzağıya hizmet 
verdik. Hayvan yetiştiricilerimizin yapmış olduğu 
hatalardan ötürü ve çeşitli nedenlerle hasta olan 
buzağılar hastanemize getiriliyor. Hastalarımız bu-
rada hospitalize ediliyor. Rutin tedavi protokolleri 
yapıldıktan sonra hastalarımız, sağlıklı bir şekil-
de taburcu oluyor. Hastalarımızın sağlık durumu 
hakkında her gün hasta sahiplerine bilgi veriyoruz. 
Hastanemize getirilen her 10 buzağıdan 8-9’unu 
sağlıklı bir şekilde hayvan sahiplerine teslim etmiş 
bulunuyoruz. 3 aylık bir buzağının 3 bin TL oldu-
ğunu göz önüne aldığımızda hastalara verdiğimiz 
tedavi desteği bölgemize ve halkımıza önemli 
ekonomik katkı sağlamaktadır. Vatandaşımızın 
bu uygulamadan haberdar olmasını istiyoruz. Her 
türlü konuda vatandaşımızın yanındayız.” şeklinde 
konuştu.
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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DO-
KAP) Stratejik Kurul Toplantısı, 2018 yılının 
dönem başkanı Ondokuz Mayıs Üniversite-
sinde (OMÜ) gerçekleştirildi.

OMÜ Rektörlüğünde düzenlenen toplantıya 
OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Cey-
han, DOKAP Genel Sekreteri ve OMÜ öğretim 
üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Asım Örem, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker, Tokat Gazi-
osmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sefa Tarhan, Bayburt Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Bilgin, Avrasya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Giresun Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Serkan Soylu, Gümüşhane Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Ordu Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta ve aynı 
üniversitenin Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Şevket Metin Kara katıldı.

ÜNİ-DOKAP Stratejik Kurul Toplantısı’nın açılı-
şını yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ve-
dat Ceyhan, toplantının gündemini oluşturan 
konuları özetleyerek ilk gündem maddesi olan 
kurumsal kimliğin geliştirilmesi hususunda şim-
diye kadar kaydedilen gelişmeleri aktardı. 

“Kurumsal kimlik çalışmaları hızla devam 
ediyor” 

Kurumsal kimliğin en önemli göstergelerinden 
biri olan ÜNİ-DOKAP web sayfasının oluşum 

ve gelişim süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. 
Vedat Ceyhan sözlerinin devamında şunları söy-
ledi: “Bu konuda, verilerinden faydalanabilme-
miz açısından DOKAP’ın bize çok katkısı oldu. 
Amacımız web sayfasını güncelleyerek biraz 
daha takip edilebilir hâle getirmek. Ayrıca bir 
önceki toplantıda konuşulan personel, cihaz ve 
ekipman birlikteliğinin kriterlerini belirleme ko-
nusunda da incelememiz sürüyor. Entegre süre-
cinin ardından bu birliktelik konusunda sizlerle 
çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Kurumsal 
kimlik oluşturma çalışmalarımız hızlı bir şekilde 
devam ediyor.”

DOKAP Genel Sekreteri ve OMÜ Ziraat Fakülte-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir de ÜNİ-
DOKAP’ın web sayfasına yönelik, üniversitelerin 
AR-GE ve laboratuvar çalışmalarını paylaşabi-
lecekleri bir format hazırlama çalışmasında ol-
duklarını söyledi. 

Toplantıda kurumsal kimliğin geliştirilmesinin 
yanı sıra üniversitelerin ortak proje konuları, 
DOKAP eylem planı hazırlık çalışmaları, ÜNİ-
DOKAP 2018 dergisinde yer verilmesi öneri-
len bilgi başlıkları, II. Uluslararası ÜNİ-DOKAP 
Karadeniz (Biyoçeşitlilik) Sempozyumu, Bilişim 
Enstitüsü teknik komisyon çalışmaları ele alındı. 

ÜNİ-DOKAP Stratejik Kurul Toplantısı 
Yapıldı
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İletişim Fakültesi Genç İletişimciler (İFGİ) Ha-
ber ve Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini 
buldu.

İletişim Fakültesi öğrencileri; yayınlanan haber 
ve fotoğraflar ile kendi objektiflerine yansıyan 
karelerle yarışmaya katıldı. 

Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen haber 
ve içeriklerin ödüllendirildiği törene; Çarşamba 
Kaymakamı Mustafa Güney, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Ramazan Ünal, Basın Enformasyon İl 
Müdürü Volkan Tokbaş, OMÜ Rektör Danışma-
nı ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Onur 
Bekiroğlu, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan ve Dr. Öğr. Üyesi Si-
nan Kaya, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın, Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Recep Yılmaz, Yeni Medya ve İletişim Tasarımı 
Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Erdem, OMÜ 
Kurumsal İletişim Koordinatörü ve jüri üyesi Öğr. 
Gör. Mürsel Kan, akademisyenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

“İletişim ve sosyal medya olmazsa 
olmazımız”

Ödül töreninin açılışında öğrencilere hitap eden 
Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney “İletişim 
ve sosyal medya hayatımızın olmazsa olmaz 
mecraları arasında yer alıyor. Bu anlamda, eği-
tim gören öğrencilere de büyük iş düşüyor. Ödül 
alan öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitimcile-
rimizi kutluyorum. Bu tür törenlerin ve yarışma-
ların oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.” 
dedi.

“Mustafa Kemal Güneşdoğdu Özel Haber 
Ödülü”

Öğrenciler, bu sene 3.’sü düzenlenen İFGİ’de 5 
farklı kategoride ödüle uzandılar. Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu Özel Ödülü ise jandarma personeli 
olarak görev yapan ve aynı zamanda İletişim Fa-
kültesinde öğrenci olan Mehmet Rüştüoğlu’na 
verildi.

Öğrencilerin 5 kategoride yarıştığı İFGİ ödülle-
rinde kazanan isimler şöyle:
 § Mustafa Kemal Güneşdoğdu Özel Ödülü: 

Mehmet Rüştüoğlu
 § Haber Kategorisi 1.’lik Ödülü: Açelya Kaynar
 § Röportaj- Söyleşi Kategorisi 1.’lik Ödülü: Bu-

ket Topaktaş
 § Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Kate-

gorisi 1.’lik Ödülü: Fatih Özsoy, Ahmet Taylan 
Dikmetaş, Eren Taslak, Furkan Kökoğlu, Hav-
va Mahmutoğlu

 § Estetik Fotoğraf Kategorisi 1.’lik Ödülü: Tolga 
Vural

 § Görsel Dal Kategorisi 1.’lik Ödülü: Mehmet 
Rüştüoğlu

3. İFGİ Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Terme MYO Öğrencileri İş Yerinde 
Öğreniyor

Terme Meslek Yüksekokulu; Gıda İşleme Bö-
lümü Gıda Kalite Kontrol ile Gıda Teknoloji-
si Programlarında yer alan Özel Gıda Ürünleri 
dersi kapsamında, öğrenci kafilesiyle İlkadım 
Halk Ekmek Fabrikası ve Adıyörem Çiğ Köfte 
Fabrikası’na teknik gezi düzenledi.

Terme MYO Öğr. Gör. Serdar Kılıç 
gözetimindeki teknik gezide fabrika-
lar ziyaret edildikten sonra; üretim, 
kalite kontrol ve AR-GE birimlerinde 
öğrencilere teknik konularda bilgilen-
dirme yapıldı. 

Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Ter-
zi meslek yüksekokullarının asıl ama-
cının; teknik ve mesleki olarak dona-
nımlı, bölgemizde bulunan firma veya 
kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikle-
re sahip, uygulama becerisi yüksek 
kalifiye ara eleman ihtiyacını karşıla-

yacak kalitede öğrenciler yetiştirmek olduğunu 
vurguladı. Müdür Doç. Dr. Terzi bu amaçla Ter-
me Meslek Yüksekokulu olarak bu tür etkinlik-
lere önem verdiklerini ve her zaman destek ola-
caklarını belirterek öğrencilerin iş yeri eğitimi ile 
bu yöndeki uygulamalı eğitime geçme çalışma-
larının önemine dikkat çekti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşam-
ba Ticaret Borsası Meslek Yükseko-
kulu, üniversite-sektör iş birliği kap-
samında etkinliklerine devam ediyor. 
MYO bu kapsamda İstanbul Merkez 
ve Samsun Yapı Kredi Müşteri İletişim 
Merkezi Yöneticileri ve İnsan Kaynak-
ları Uzmanlarını ağırladı.

Yapı Kredi Müşteri İletişim Merke-
zi Samsun Çağrı Yönetimi Müdürü 
Mehmet Yeni, Kitle İletişim Yöneticisi 
Emel Güven Kuzgun, İşe Alım Uzmanı 
Burcu Kaya, Direktör Yasemin Koç’un 
katılımıyla düzenlenen etkinlikte; gençlerin kari-
yer planlaması, çağrı merkezinde çalışmak için 
atılması gereken ilk adımlar, temel eğitimler, işe 
alım sürecinin nasıl yürüdüğü, yeni elemanla-
rın uyum eğitimleri, motivasyon programları ve 
kariyer basamakları hakkında geniş bilgiler su-
nuldu. İletişimin önemi üzerinde duran konuk 
profesyoneller, kurumun verdiği iletişim eği-
timinden de örnekler sundu. Konuklar ayrıca, 
ürün ve sisteme ilişkin bilgi verip satış teknikle-
rinin detaylarını anlatarak “buddy sistemi” hak-
kında öğrencileri aydınlattılar. Uzmanlar, öğren-
cilerin peş peşe gelen sorularını açık yüreklilikle 

cevapladı ve etkinliğin sonunda kariyer fırsatı 
için karekod vererek Yapı Kredi Müşteri İletişim 
Merkezi’ne iş başvurularını aldı.

Toplantıya; Çağrı Merkezi Hizmetleri, Bankacılık 
ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulama-
ları, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Prog-
ramcılığı ve Sosyal Güvenlik Programları öğ-
rencileri geniş bir katılım gösterdi. Seminerde, 
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Turgay Yavuzarslan, 
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkan 
Vekili Öğr. Gör. Serkan Varan başta olmak üzere 
akademik kadro da sunumu takip etti. 

Çağrı Merkezlerinde Kariyer Fırsatları 
Çarşamba’da Konuşuldu
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Bafra Galip Öztürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri; 
öğretmenleri Pınar Gültekin eşliğinde, “Yabancı 
Dil Ediniminde Okullar Arası Öğrenci Dayanış-
ması” projesi kapsamında, OMÜ Vakfı Kolejinin 
misafiri oldular.

Öğrenciler arasındaki etkileşimi, yabancı dil kul-
lanarak artırmayı amaçlayan etkinlik, OMÜ Ya-
bancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nalan 
Kızıltan rehberliğinde düzenlendi.

Etkinlik kapsamında; OMÜ İngilizce Öğretmen-
liği Bölümü son sınıf uygulama öğrencileri ve 
OMÜ Vakfı Koleji İngilizce Zümresi iş birliğinde 
hazırlanan İngilizce drama ve müzikal gösterisi 
büyük beğeni toplarken Galip Öztürk Ortaokulu 
öğrencileri, sahnelenen drama gösterisi ve mü-
zikalden büyük keyif aldıklarını dile getirdiler. 
Vakıf Koleji öğrencilerince İngilizcenin, günlük 
hayatta kullanımına uygun örneklerle dramatize 
edildiği gösteride ayrıca “Matilda” müzikalinden 
de kesitler sunuldu.

Yabancı Dil Ediniminde Okullar Arası 
Öğrenci Dayanışması

OMÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 
“Matematiğin Dünyasına Materyallerle Yolcu-
luk” adlı sergi, OMÜ Vakfı Kolejinde açıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, büyük 
beğeni topladı. 

OMÜ Vakfı Koleji yönetimi ve matematik öğ-
retmenleri; serginin, öğrenciler için çok fay-
dalı olduğunu belirterek hazırlanmasında ve 
okulda sunulmasında büyük emeği olan Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenli-
ği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Esen Ersoy’a ve 
Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerine 
şükranlarını sundu.

OMÜ Vakfı Kolejinde Matematik 
Materyalleri Sergisi
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OMÜ Vakfı Koleji; ortaokul 5. ve 6. sınıf öğ-
rencileri için Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümüne gezi düzenledi. Öğrencilere bili-
mi sevdirmek amacıyla düzenlenen gezide 
öğrenciler, yaşayarak öğrenmenin keyfine 
vardı.

Uzman Dr. Seyhan Öztürk gözetiminde soxh-
let ekstraksiyon cihazı ile yapılan   “klorofil 
ayrıştırması” ve “fil macunu” deneylerini 
yakından gözlemleme ve kimya laboratuvarı 
hakkında genel bilgi alma imkânı bulan Vakıf 
Koleji öğrencileri ayrıca simülasyon ortamı-
na da şahitlik etti.

Vakıf Koleji öğrencileri; kendilerine eşlik 
eden OMÜ Vakfı Başkanı ve Kurucu Temsilci-
si Prof. Dr. Halil Kütük, Kimya Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Uyanık ve Uzm. Dr. Seyhan 
Öztürk ile OMÜ Kimya Bölümündeki öğretim 
elemanlarına, gösterdikleri ilgi ve paylaştık-
ları bilgiler için teşekkür etti.

OMÜ Vakfı Koleji Öğrencilerine Bilimi 
Sevdiriyor

Vakıf Kolejinde 23 Nisan Coşkusu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji, 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bü-
yük bir coşkuyla kutladı. 

Öğrencilerin sahnelediği halk oyunları ve koro 
gösterileri büyük beğeni toplarken, izleyen-
lerden tam not almayı başardı. Okul Müdürü 
Mustafa Kurt’un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nın 98. yılı anısına yaptığı konuş-
manın ardından, Vakıf Koleji öğrencilerinin gös-
terisiyle muhteşem bir kutlama yapıldı.

Kutlamada; 23 Nisan özel temalı resim sergisi, 
patlamış mısır, pamuk şekeri ve çeşitli armağan-
larla misafir ve öğrenciler unutamayacakları bir 
gün yaşadılar.
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Vezirköprü Meslek Yüksekoku-
lu Ormancılık ve Orman Ürünleri 
Programı bünyesindeki ikinci sınıf 
öğrencileri için Vezirköprü Orman 
İşletme Müdürlüğünün desteğiyle 
Vezirköprü-Kunduz Ormanları’na 
teknik gezi düzenlendi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen tek-
nik gezide Vezirköprü Orman İşlet-
me Müdürü Meryem Burçin Irmak, 
Müdür Yardımcısı Levent Morkan ile 
Orman İşletme Müdürlüğü mühen-
disleri ve orman muhafaza memur-
ları, öğrencilerin eğitim hayatları 
boyunca aldıkları teorik bilgileri uy-
gulamalı olarak göstererek mesleki 
tecrübelerini paylaştı.

OMÜ Vakfı Kolejinde bu sene altıncısı yapılan 
“Geleneksel Bilim Şenliği”nde öğretmenler, öğ-
renci ve veliler muhteşem bir şölene imza attılar.

5 ve 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşen şenlikte; 
ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ha-
zırladıkları deney ve sunumlar yer aldı.

OMÜ Vakfı Kurucu Temsilcisi ve Vakıf Başkanı 
Prof. Dr. Halil Kütük ile OMÜ Çevre Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk’ün ko-
nuşmaları ile başlayan şenlik büyük ilgi gördü. 
Konuşmalarında, bilime ve bilimsel çalışmalar-
da uygulamanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. 
Halil Kütük ve Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, şenlik-
teki çalışmaları teker teker gezerek öğrencilere 
teşekkürlerini sundu.

Ana sınıfı öğrencileriyle bilim

Şenlikte “Sınıf Dışı Fen ve Doğa Etkinlikleri Pro-
jesi” de ana sınıfı öğrencileriyle birlikte gerçek-
leştirildi.

Projenin Koordinatörü OMÜ Eğitim Fakülte-
sinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Omca Çobanoğlu ile 
doktora öğrencisi fen bilgisi öğretmeni Burcu 
Durmuş, yapılan araştırmalarda sınıf yerine açık 
hava ve doğal ortamlarda çocukların keşifleri-
ne imkân tanınarak gerçekleştirilen deneylerin, 
çocukların fen ve doğa algılarını olumlu yönde 
etkilediğini gösterdiğini; motivasyonu ve akade-
mik başarısı yüksek bireyler yetiştirilebilmenin 
ilk ve sağlam adımlarının erken çocukluk döne-
minde atıldığını belirttiler.

OMÜ Vakfı Koleji 6. Geleneksel Bilim 
Şenliği

Vezirköprü MYO Öğrencileri için 
Teknik Gezi Düzenlendi
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Rektörlüğün bu yıl ikincisini düzenlediği iftar 
yemeği, Samsun protokolü, akademik ve idari 
personel ile öğrencilerin geniş katılımıyla ger-
çekleşti.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 1300 kişinin 
bir araya geldiği iftar yemeğine; Samsun Valisi 
Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Hasan 
Basri Kurt ile Kemal Zeybek, İl Garnizon Komu-
tanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu 
Başkanı Kemal Alver, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jan-
darma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, 
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı, fakülte dekanları, MYO müdürleri, kamu 
kurum yetkilileri, akademik ve idari personel, 
öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“Nice iftar yemeklerinde sağlıkla bir araya 
gelmeyi diliyorum”

Kur’an tilaveti ve dualarla başlayan iftar yemeği-
nin sonunda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, rahmet, muhabbet ve barış ayı olan 
Ramazan’da, konuklarıyla bir arada bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözle-
rine şöyle devam etti: “Ramazan ayının bereke-
tinden ve huzurundan yararlanmayı Allah bizlere 
nasip etsin. OMÜ’nün bir gelenek hâline getirdiği 
iftar yemeklerinde, nice yıllar siz OMÜ mensup-
ları ve değerli misafirlerimizle sağlıkla bir araya 
gelmeyi diliyorum.”

“Ramazan kendimize çekidüzen verme 
ayıdır”

Ramazan ayının, aç kalarak yoksulların hâlinden 
anlamanın çok ötesinde derin anlamlar içerdiği-

ne işaret eden Rektör Sait Bilgiç “Bu mübarek 
ay, aynı zamanda kendimize çekidüzen verme, 
kendimizi bir kez daha gözden geçirme ayıdır. 
Kendimizi hizaya çekip düne ait yanlışlarımızı 
nasıl düzeltebiliriz arayışını Allah hepimize na-
sip etsin. Katılımızdan dolayı çok teşekkür edi-
yor, Ramazanınızı tebrik ediyorum. Gelecek Ra-
mazanlarda da buluşmak ümidiyle sağ olun, var 
olun.” dedi.

“OMÜ ailesiyle iftar açmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz”

Tüm katılımcılara hayırlı Ramazanlar dileyen 
Samsun Valisi Osman Kaymak ise “Allaha çok 
şükür memleketimizde huzur ve barış içinde 
coşku dolu bir Ramazan ayı yaşanıyor. Bu coşku 
ve yapılan ibadetler, insanların birbirini tanıyıp 
anlamasına ve birlik-beraberliğe vesile oluyor. 
Bu birlik ve beraberliğin bir örneğini de bu ak-
şam yaşıyoruz. Öğretim üyelerimiz ve öğrenci 
kardeşlerimizle bir araya gelmek bizler için bü-
yük bir mutluluk.” diye konuştu.

“OMÜ Samsun’la bütünleşerek ilerleyişini 
sürdürecektir”

OMÜ’nün, ülkemizin saygıdeğer ve önemli üni-
versitelerinden biri olduğunun altını çizen Vali 
Osman Kaymak şunları söyledi: “OMÜ’nün aka-
demik başarısının yanı sıra Rektörümüzün kat-
kılarıyla Samsun’la bütünleşmesi; bu güzel iler-
leyişini sürdürmesine ve bilime, ülkemize katkı 
sağlamasına vesile olacaktır. Samsun’a açılacak 
ikinci kardeş üniversitemiz de OMÜ’nün tecrübe-
lerinden faydalanarak ülkemizin ve Samsun’un 
kalkınmasını sağlayacaktır.”

İftar programının sonunda Samsun Valisi Os-
man Kaymak ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç öğ-
rencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

OMÜ Ailesi İftarda Buluştu
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Öğrencimiz Patent Yarışmasında 
Yedinci Oldu
Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği 
yüksek lisans öğrencisi 
Ufuk Bilgin, Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu-
nun “Patentle Türkiye” 
adıyla ilkini düzenle-
diği üniversiteler arası 
patent yarışmasında 
7’inci oldu.

Türk Patent ve Marka 
Kurumunun gerçekleş-
tirdiği patent yarışma-
sında Türkiye’de 101 
üniversiteden 518 pa-
tent başvurusu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesini temsil eden Ufuk 
Bilgin, makine mühendisliği alanındaki “Titre-
şim Takozları için Montaj Aparatı” adını verdiği 

patenti ile yarışmada temsil edilen 518 patent 
başvurusu arasında 7’inci olarak büyük başarı 
gösterdi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münde Geleneksel Beton Bayramı 14. kez kut-
landı.

2002 yılında piknik şeklinde ilk defa kutlanmaya 
başlanan Beton Bayramı 2005’ten bu yana da 
bilimsel etkinlik (panel) ile birlikte kutlanmaya 
devam ediliyor. 

İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencilerinin, “Yapı 
Malzemeleri” dersi kapsamında her yıl düzenle-
diği Beton Bayramı, bu yıl İnşaat Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Hizmet Binası’nda coş-
kuyla kutlandı.

Kutlama programında konuşan Dr. Öğr. Üye-
si Fahri Birinci, bu yılki panel konusunun “yeni 
malzeme ve uygulamalar” olarak belirlendiğini 
söyleyerek katılımcılara 3 farklı yenilik ve uygu-
lama konusunda detaylı bilgi aktarıldığını be-
lirtti. Dr. Öğr. Üyesi Birinci, önde gelen üniver-
sitelerin, gelenekleri ve sürekliliği olan sosyal 
ve bilimsel etkinlikler düzenlediğine dikkat çe-
kerken OMÜ’nün de bu yolda ilerlediğini, Beton 
Bayramı’nın bu gelişmeye pozitif katkıları olaca-
ğını dile getirdi.

Yöneticiliğini OMÜ mezunlarından İnşaat Mü-
hendisi Özgün Albayrak’ın yaptığı panele; İnşa-
at Mühendisleri Odası Samsun Sekreteri Tahsin 
Asan, Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Gökhan 
Demir, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Panelde Röleve ve Anıtlar Müdürü İnşaat Yük-
sek Mühendisi Ali Saral, beraberindeki Eyet Fat-
tah eşliğinde “Yeni Samsun Müzesi”ne dair proje 
ve devam eden yapım aşamalarıyla ilgili bilgiler 
verdi. PERİ Kalıp ve İskeleleri Karadeniz Bölge 
Müdürü İnşaat Mühendisi Görkem Özkurt ise 
“Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemleri”, Kamu 
Proje Şirketinden İnşaat Mühendisi Kadir Yurt 
ve Burak Seçkin Alpsal da “Köprülerde İmalat 
Aşamaları” başlığıyla sunumlarını katılımcılarla 
paylaştı.

Panelistlerin, öğrencilerin sorularını cevapla-
masının ardından bina bahçesinde düzenlenen 
mangal başı yemeğine ve eğlence programına 
geçildi. Davetliler, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
müzikli eğlencede doyasıya eğlendi.

OMÜ’de Kökleşmiş Gelenek: Beton 
Bayramı
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Geleceği Görmek ve Biçimlendirmekle 
Yükümlüyüz 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tartışıldı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün 
her hafta düzenlediği “Olmak Üzerine Konuşma-
lar” isimli sosyal, bilimsel ve sanatsal toplantı-
ların 6.’sında, Hacettepe Üniversitesi öğretim 
üyesi ve yazar Prof. Dr. Veysel Sönmez, “Aydın 
İnsan Olmak” temalı felsefi bir söyleşi gerçek-
leştirdi. 

Söyleşide; eğitim felsefesi, bilim felsefesi, öğ-
retim ilke ve yöntemleri gibi konularda birçok 
uluslararası ve ulusal platformlarda konferans-
lar veren, kitaplar yazan Prof. Dr. Veysel Sön-
mez, aydın insan olma yolundaki adımları engin 
tecrübe ve birikimleriyle aktararak bu süreçte 
insanın sahip olması gereken ilkeleri açıklığa ka-
vuşturdu.

“Geleceği görmek ve biçimlendirmekle 
yükümlüyüz” 

Çağdaş bilgi seviyesine ulaşmada, bireylerin sa-
dece çağdaş bilgiye sahip olmalarının yeterli ol-

mayacağının altını çizen Sönmez, aynı zamanda 
bu bilgiyi yaşama geçirecek kadar ustalaşmala-
rının önemini vurguladı. Veysel Sönmez katılım-
cılara; sürekli kendilerini yenilemelerini, etik ve 
ahlaki değerleri izlemelerini, vatanını ve milletini 
çok sevmelerini ve aynı zamanda eleştiri kültü-
rüne sahip olmaları gerektiğini tavsiye etti. Ön-
görü sahibi bireyler olarak geleceği görmek ve 
biçimlendirmekle yükümlü olduklarını dile ge-
tiren Veysel Sönmez “Aydın bir insan bilimsel, 
sanatsal, felsefi anlayışı bilmeli ve yaşamına ge-
çirebilmelidir.” dedi.

Uygarlıkların ilerlemesinde astronomi, felsefe, 
eğitim ve hukuk düzeninin gerekliliğinden bah-
seden Sönmez; Yunus Emre, Mevlana, Immanu-
el Kant gibi önemli düşünürlerin etik ve ahlakla 
ilgili görüşlerinden de bahsetti.

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı 
ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencilerine, Eği-
tim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Barut tarafın-
dan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda  
“Kadının Toplumdaki Yeri ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” konulu bir konferans verildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. 
Üyesi Yaşar Barut, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadınların bu konudaki önemlerine değinerek 
konu ile ilgili yapılan yanlışlar ve olması gereken 
doğrular hakkında genel bir değerlendirmede 
bulundu. OM
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Sigortacılara, Sigorta Acenteliği Ekran 
Eğitimi Verildi
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
ile Samsun Sigorta Acenteleri Derneği arasında 
imzalanan sektör - üniversite iş birliğine yöne-
lik protokol kapsamında, 40 öğrenciye “Sigorta 
Acenteliği Ekran Eğitimi” verildi.

Dernek üyesi İsmail Uçar tarafından verilen eği-
timde; öncelikle sigorta şirketleri ve şirketlerin 
kullandıkları ekranlar ve kullanım mantıkları 
hakkında kısaca bilgiler aktarıldı ve uygulamalar 

yapıldı. Ayrıca acentelik kuruluş süreçleri, şirket 
alımları ve şirketlerin acentelik verirken dikkat 
ettikleri nitelikler ile ilgili bilgiler verildi.  

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı 
Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz, amaçlarının, öğ-
rencileri sektörün güncel bilgilerine ulaştırmak 
ve pratiklerinin gelişmesini sağlamak olduğunu 
belirterek eğitimlerin devam etmesini arzuladık-
larını ifade etti.

Çarşamba Ticaret Borsası MYO ile 
Sigortacılar İş Birliği Protokolü 
İmzaladı

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
ile Samsun Sigorta Acenteleri Derneği (SSAM-
SAD) arasında Bankacılık ve Sigortacılık Programı 
öğrencilerine yönelik, ortak bilimsel çalışmalar ile 
eğitim-öğretim ve kültürel iş birliği faaliyetlerini 
kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir  ile SSAMSAD 
Başkanı Serdar Yıldız, Meslek Yüksekokulunda 
düzenlenen törenle protokole imza attı.

“Nitelikli insan kaynağı yetiştirme 
hedefimiz için önemli bir adım”

Üniversite - sektör iş birliğinin önemi üzerinde du-
ran Müdür Prof. Dr. İsmail Aydemir, amaçlarının; 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını 
yetiştirmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydemir, 
protokolle bu anlamda önemli bir adım attıklarını 

belirterek benzer iş birliklerinin farklı sektörlerle 
artarak devam edeceğini ifade etti.

“Başarılı öğrencilere iş imkânı sunacağız”

SSAMSAD Başkanı Serdar Yıldız da protokol ile 
derslere katılarak hem teorik hem de uygulamalı 
olarak sektörle ilgili katkı sunacaklarını söyledi. 
Yıldız, protokolün bir başka amacının da gençle-
re staj konusunda yardımcı olabilmek olduğunun 
altını çizdi.  Yıldız “Stajlarında başarılı olan öğren-
cilere, protokol çerçevesinde iş imkânı sunmaya 
çalışacağız.” dedi.

İmza töreninde; SSAMSAD üyeleri Sedat Urkaya, 
Mahmut Yurt, İsmail Uçar ve MYO Müdür Yardım-
cıları Öğr. Gör. Hakan Can Altunay ve Öğr. Gör. 
Turgay Yavuzarslan, Finans-Bankacılık ve Sigorta-
cılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz 
ile Öğr. Gör. Mürsel Kan da hazır bulundu. 
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Çarşamba MYO, Kapısını Üniversite 
Adaylarına Açtı
Yaklaşık 2 bin öğrencisi ile Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinin en çok öğrencisi olan ikinci meslek 
yüksekokulu olan Çarşamba Ticaret Borsası 
MYO, Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde 
yer alan meslek liselerine yönelik tanıtım faali-
yetlerine hız verdi. Öğretim yılı sonuna kadar de-
vam etmesi planlanan tanıtım faaliyetlerinde, 7 
meslek lisesinde üniversite tercihi yapacak yak-
laşık 500 lise son sınıf öğrencisiyle öğretmenle-
re ulaşıldı.

Çarşamba ilçesinde bulunan endüstri meslek 
ve kız meslek liseleri öğrencileri bu kapsamda 
MYO’da ağırlandı. Ziyaretler sırasında öğre-
tim elemanlarıyla tanışan öğrenciler, Bilgisayar 
Programcılığı, Sosyal Güvenlik, Çağ-
rı Merkezi Hizmetleri, Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Si-
gortacılık ile Bilgi Güvenliği Program-
larını yakından tanıma şansı yakaladı. 
Binayı gezen öğrenciler, bilgilendir-
me toplantılarını can kulağı ile din-
leyip merak ettikleri soruları bölüm 
başkanlarına sordu. Özellikle meslek 
okullarından MYO’lara doğrudan geçi-
şin kaldırılmasının ardından yaşanan 
tercih sorunları, dikey geçiş imkânları, 
KPSS ile atanma oranları konusunda 
sıkça sorular geldi.

Öğrencilerle buluşma önemli bir kazanım

2 hafta içinde hedef kitleleri olan üniversite 
adaylarına ulaşmanın önemine vurgu yapan 
MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, öğrenci-
leri beklemek yerine onlara gittiklerine dikkat 
çekti. Müdür Aydemir, ziyaretler ile öğrenci ve 
öğretmenlerin bilgilendirilmesi anlamında çok 
önemli bir görevi yerine getirdiklerini, gençlerin 
beklentilerini öğrenme anlamında kazanımları 
olduğunu kaydetti. Gösterilen ilgiden memnun 
olduklarını söyleyen Prof. Dr. Aydemir, yeni yak-
laşım tarzının kısa zamanda farkını ortaya koya-
cağını umduğunu sözlerine ekledi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gö-
rev yapan akademik ve idari personel 
Ramazan Bayramı sonrası, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen bayramlaşma töreninde bir ara-
ya geldi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta ol-
mak üzere Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, 
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Murat Terzi’den oluşan üst yönetim; 
OMÜ ailesinin fertleri ile bayramlaştı. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yoğun katı-
lımın olduğu bayramlaşma töreninde 
masaları ziyaret ederek çalışanlarla 
sohbet etti ve bu güzel günlerin ülkemizin birlik ve esenliğine vesile olmasını diledi. Programda ay-
rıca OMÜ ailesi mensupları da birbirleriyle bayramlaşarak sohbet etti.

Bayramlaşma programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. 

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kaba-
dayı, Sendika yetkilileriyle bir toplantı gerçek-
leştirdi.

Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleşen top-
lantıda Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğ-
lu Sezer ve Personel Daire Başkanı Ömer Çilce 
de hazır bulundu. 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu’nda değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanun’un 30. maddesi uyarınca ya-
pılan toplantıda, karşılıklı beklentiler konuşuldu 
ve personel ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Sendika yetkilileri ise kadro talepleri, hizmet 
sınıflarıyla alakalı unvan sınavının yapılması, 
personel servislerinin durumu ve kantinlerle il-
gili değerlendirmeler başta olmak üzere pek çok 
hususu Üniversite yönetimi ile paylaştı.

Rektörlük ve Sendika Temsilcileri 
Toplantıda Buluştu

OMÜ Ailesi Bayramlaştı
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Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 
ile Harita Mühendisliği Bölümleri, 21 Nisan’da 
Ankara’da gerçekleştirilen Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği (MÜDEK) Eğitim Çalıştayı’na katıldı.

Öz değerlendirme raporu hazırlama süreci baş-
ta olmak üzere akreditasyon gerekliliklerini 

yerine getirmek üzere yoğun bir 
şekilde çalışan Endüstri ve Hari-
ta Mühendisliği Bölümlerinin bu 
kapsamda yer aldığı çalıştaya; Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Birol Elevli, Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Yasemin Şişman, Harita Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Sebahattin Bektaş ve Doç. 
Dr. Aziz Şişman ile Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Sermin Elevli ve Dr. Öğr. 
Üyesi Aslı Çalış Boyacı katıldı.

Prof. Dr. Müjgan Çulfaz ve Prof. Dr. 
Bülent E. Platin’in yanı sıra Mühen-
dislik Eğitim Programları Akredi-
tasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. 
Bülent Özgüler’in de hazır bulun-
duğu çalıştayda; “MÜDEK Akredi-
tasyonu ile İlgili Temel Kavramlar”, 

“MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri ve Anlamları”, 
“Eğitim Amaçları, Program Çıktıları ve Sürekli 
İyileştirme Yaklaşımları” konularında sunumlar 
yapılırken değerlendirme sürecinin ardından ise 
küçük gruplarda örnek olay çalışmaları gerçek-
leştirildi.

Endüstri ve Harita Mühendisliği 
Bölümleri MÜDEK Çalıştayı’nda

İlahiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Cengiz 
Batuk, görevi törenle teslim aldı. Dekanlık ma-
kamında düzenlenen törende, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran, YÖK tarafından dekan 
vekili olarak atanan Prof. Dr. Cengiz Batuk’a gö-
revi teslim etti.

Törende konuşan Prof. Dr. Mehmet Kuran “Bu 
bir bayrak yarışı, çalıştığımız kurumu daha iyi 
yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Bundan ön-
ceki dekanlar da hep bu duygularla çalışmıştı. 
Burada çalışan araştırma görevlisinden memu-
runa kadar herkesin amacı; çalıştığı birimi daha 
iyi yerlere getirmek ve eğitim kalitesini daha da 
iyileştirmektir. Bu anlamda eminim İlahiyat Fa-
kültesindeki öğretim üyeleri sizlere destek ve-
recekler ve çok başarılı hizmetleriniz olacaktır. 
Yeni görevinizde size başarılar diliyorum.” dedi.

Dekanlık görevine vekâleten atanan Prof. Dr. 
Cengiz Batuk ise “Bu bir nöbet değişimi, yeni 
görevimizde inşallah hayırlı hizmetlerde bulu-
nuruz. Teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini 
kullandı.

İlahiyat Fakültesinde Devir Teslim
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Eğitim Uzmanı 
Erhan Özbey, akademik ve idari personele “Risk 
Tabanlı Proses Yönetimi” konulu eğitim verdi.

Eski Senato Salonu’nda düzenlenen eğitime; 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, TSE Samsun Belgelendir-
me Müdürü Erol Kaygı ile akademik ve idari per-
sonel katıldı.

Rektör Bilgiç “Üniversitemizi bir adım daha 
ileri taşıyacağız”

Eğitim öncesi konuşma yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç “Üniversitemizin kalite sürecini en iyi 
şekilde gerçekleştirmesinde beklentinin üze-
rinde katılım gösteren kişiler olarak buradası-
nız. Bu sürece gönüllü olarak katıldığınız için de 
ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte 
Üniversitemizi bir adım daha ileri çıkaracak ça-
lışmalara imza atacağız. Hepiniz sağ olun, var 
olun.” dedi.

OMÜ Çevre Mühendisliği Bölü-
münden mezun olan ve birçok 
şirkete danışmanlık yapan 
TSE Eğitim Uzmanı Erhan 
Özbey, verdiği eğitimde 
kalite ve kalite yönetim 
sistemi hakkında bil-
giler paylaşarak ka-
tılımcıların konuyla 
ilgili görüşlerini aldı.

Özbey “Kalitede başarı için kalite yönetim 
sistemi çok önemli”

Eğitime kalite kavramı üzerinden başlayan Öz-
bey, kaliteyi bir parfüme benzeterek “Ben sık-
madıkça başkası koklayamaz. Çünkü kaliteyi 
ben yaşamadıkça başkasının benden bunu 
edinme şansı yok.” diye konuştu.

“Kalite yönetim sistemi kalitede devamlılık 
sağlar”

Erhan Özbey, sunumunda kalitenin belirli bir 
yolculuğu, şartları, talepleri olduğunu belirtti. 
Kaliteyi yönetmek için gerekli olan unsurlara 
değinen Özbey “Kaliteyi yönetmek ve müşteriye 
sunmak için kararları içeren kurallar gerekiyor. 
Bu standart, mevzuat ya da müşteri şartları ola-
bilir. Bu kuralları da sistematize etmek zorun-
dayız. Bu sistem de kendi içeriğine devamlılık 
katar. Yani kaliteyi öğrenci veya veliye bir gün 
değil, sürekli sunma durumunu yaratır. Kalite 
yönetim sisteminin temel mantığı, hizmet alıcı-

dan bilgilerini ve taleplerini doğru şekilde te-
min etmek, sistemi kurmak ve kalite ile müş-
terinin devamlılığını sağlamaktır.” ifadelerine 
yer verdi.

Kalite yönetim sisteminin prensipleri hak-
kında da bilgi veren Erhan Özbey “Kalite 

yönetim sistemi prensiplerinin 3 ayağı 
var. Bunlar müşteriyi tanımak, doğ-
ru iletişim ve ilişki kurmak, sonuç 
olarak da müşteri memnuniyetini 
sağlamaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Akademik ve İdari Personele Risk 
Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi Verildi
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Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’in eşliğinde Samsun Teknopark’ı ziya-
ret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kaymak, Samsun Teknopark’ta Rektör Bil-
giç ve beraberindekilerle Smartroom Ön Kuluç-
ka Merkezi, Samsun Teknopark Kuluçka Mer-
kezi ve AR-GE firmalarından Agrobigen, Nibiru, 
Kartem, Özgür Bilişim, Karal Görsellik, Tindie 
Game, Barsoft, Prodev, Relen Mühendislik, Tek-
şen Bilişim, Earth Telekomünikasyon ve Bulut 
ARGE’yi ziyaret etti. 

Smartroom Ön Kuluçka Merkezi girişimcileriyle 
sohbet eden Vali Osman Kaymak, girişimci öğ-
rencilerle tek tek tanışarak kendilerine başarılar 
diledi. Vali Kaymak ardın-
dan Samsun Teknopark Ku-
luçka Merkezi’nde faaliyet 
gösteren Akademik Ziraat 
Peyzaj firmasından projeleri 
hakkında bilgi aldı. Kuluçka 
Merkezi’nden ayrılan heyet 
sonrasında AR-GE firmaları-
nı ziyaret ederek girişimcile-
rin projelerini dinledi. 

Firma ziyaretlerinin ardın-
dan Vali Kaymak ve berabe-
rindeki heyete, Samsun Tek-
nopark Genel Müdürü Buğra 
Çolak tarafından Samsun 
Teknopark’ı anlatan bir su-
num gerçekleştirildi. Sunum 

sonrası Vali Osman Kaymak, Samsun Teknopark 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran ve Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra 
Çolak’a sorularını yöneltti. 

“Teknopark’ın Samsun ve ülke ekonomisine 
katkısının yüksek olacağını düşünüyorum” 

Samsun Teknopark ziyaretinden duyduğı mem-
nuniyetini dile getiren Vali Osman Kaymak “Bu-
rada gerçekleştirilen ve de gerçekleştirilmesi 
düşünülen projeler beni çok memnun etti. Sam-
sun Teknopark’ın; Samsun’un sanayisi, teknolo-
jisi ile ülke ekonomisine katkısının yüksek ola-
cağını düşünüyorum. Başarılarınızın devamını 
diliyorum.” dedi. 

Samsun Valisi Osman Kaymak Samsun 
Teknopark’ta 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğ-
renci Giriş Sınavının (OMÜ-YÖS) 7.si, 18 ülkede 
30 merkezde başarıyla gerçekleştirildi. 8 dilde 
(Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Al-
manca, Boşnakça ve Arnavutça) yapılan sınava 
5 bin 301 aday katıldı. 12 Mayıs’ta Türkiye sa-
ati ile 10:00’da başlayan OMÜ-YÖS 2018 sınavı 
12:00’de sona erdi.

Türkiye’de üniversite öğrenimi görmek isteyen 
yabancı uyruklu öğrencilerin ve liseyi yurt dı-
şında okuyan Türk vatandaşlarının girebildiği bir 
sınav olan OMÜ-YÖS; 69 devlet üniversitesi, 50 

vakıf üniversitesi olmak üzere 119 üniversite ta-
rafından uluslararası öğrenci başvurusunda de-
ğerlendirmeye alınıyor.

İsrail’in Gazze sınırında yaptığı katliam, 
Samsun’da yapılan “Kudüs Yürüyüşü”nde bin-
lerce kişi tarafından protesto edildi.

Yürüyüşe; Samsun Valisi Osman Kaymak, Sam-
sun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 
eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti 
Samsun milletvekili aday adayı Yusuf Ziya Yıl-
maz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Canik Belediye Başkanı 
Osman Genç, İlkadım Belediye Başkanı Erdo-
ğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan To-
gar, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Ka-

raduman, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 
binlerce vatandaş katıldı.

Millî İrade Platformu tarafından düzenlenen “Ku-
düs Yürüyüşü”  İlkadım ilçesi Lise Caddesi’nden 
başladı, İstiklal Caddesi’ni takiben Cumhuriyet 
Meydanı’nda son buldu. 

Kudüs Yürüyüşü’ne  80’e yakın sivil toplum ku-
ruluşu da katıldı. Filistin ve Türk bayraklarını 
dalgalandırarak yürüyüşe katılan binlerce kişi, 
attıkları çeşitli sloganlar ile İsrail’i protesto etti. 
Meydanda toplanan binlerce kişi, daha sonra 
Kudüs için ellerini semaya kaldırıp dua etti.

Samsun Kudüs için Yürüdü

OMÜ-YÖS 2018  
Başarıyla Gerçekleştirildi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu; İsrail’in 
Filistin halkına karşı gerçekleştirmiş olduğu kat-
liamı, yapmış olduğu basın açıklamasıyla lanet-
ledi.

Üniversite Senatosu, ABD Büyükelçiliğinin 
Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistin hal-
kına yönelik İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği 
katliam gündemiyle Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in 
başkanlığında 15 Mayıs 2018 Salı günü olağa-
nüstü toplanarak İsrail’in, Filistinlilere yönelik 
insanlık dışı katliamını sert bir şekilde lanetledi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in, Senato Salonu’nda 
basın toplantısıyla duyurduğu açıklamada şu 
sözlere yer verildi:

“ABD; uluslararası hukuku, BM kararlarını, tarihî 
ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Büyükel-
çiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle 
Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosu derinleştir-
miş, terör devleti İsrail’i katliama sevk etmiştir. 
Bu meşum kararın Nekbe/Felaket gününün 70. 
yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük 
tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler 
önüne sermektedir.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde yürütülen katliamın 
faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filis-
tin halkının haklarının, siyonist devlet tarafından 

on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, Filistin-
lilerin en temel özgürlüklerinden mahrum bıra-
kılması ve son olarak bu katliama cüret edilmesi 
karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekûn 
biçimde dur dememesi, kabul edilebilir bir du-
rum değildir.

Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacak-
tır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahip-
tir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, 
Orta Doğu’da mazlum insanlara karşı şiddet 
kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. 
Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ni göreve davet ediyor, eğer ulusla-
rarası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan 
sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu 
aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini 
yapmalarını bekliyoruz.

Bizler masum ve mazlum Filistin halkına baş-
sağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namus-
larını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin 
değil, aynı zamanda hukukun da katledildiğini 
tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. 
Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine ta-
vır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin 
halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira ‘her şey 
bittiğinde hatırlayacağımız şey; dostlarımızın 
sessizliği olacaktır’.”

OMÜ İsrail’in Kudüs Katliamını 
Lanetledi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATOSU
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“2. Engelsiz OMÜ Günleri” kapsamında Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ’de eğitim gören engelli 
öğrencilerle beraber sabah kahvaltısında buluş-
tu.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen kahvaltı-
da; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan 
ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, ÜNİ-DOKAP Genel 
Sekreteri Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Yusuf Demir, daire başkanları ve idari personel 
de yer aldı.

“Engelsiz üniversite sloganıyla yolumuza 
devam etmekteyiz”

Samimi ve keyifli bir ortamda geçen kahvaltı-
nın ardından engelli öğrencilerle sohbet eden 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Engelsiz üniversite 
etkinliklerinden biri olarak düzenlenmiş bu kah-
valtıda sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyu-
yorum. Üniversitemizin engelsiz bir üniversite 
olması yolunda önemli adımlar attık ve bütün 
birimlerimizin engelsiz bir hâle dönüştürülme-
si adına önemli yapılanmalar gerçekleştirildi. 
Engelsiz üniversite sloganıyla yolumuza devam 
etmekteyiz. Engelli öğrenci sayısı itibariyle de 
Türkiye’de önde gelen üniversitelerden biriyiz, 
zaten güzel bir sloganımız var: ‘Engel sizsiniz’. 
Engel dediğimiz şey aslında kafalarımızda yarat-
tığımız engellerden ibaret. Hayatın olağan akışı 
içerisinde ya da bizim yaptıklarımızla ilgili engel-
leri yok etmek de sizlerin iradesiyle gerçekleşe-
cek bir durum.” dedi.

“Öğrencilerin hayata daha iyi yetişmiş 
bireyler olarak başlamalarını sağlamaya 
çalışıyoruz”

Aynı zamanda engelli öğrencilere, OMÜ adına 
yapılan farklı çalışmalar hakkında da bilgi ve-
ren Rektör Prof. Dr. Bilgiç devamında şunları 
söyledi: “Üniversitemiz, raylı sistem çalışmaları 
bittiğinde en kolay ulaşılabilir üniversitelerden 

biri, belki de bu konudaki tek üniversite olacak. 
Çünkü içerisinde raylı sistemin dolaştığı başka 
bir üniversite daha yok. Ağustos ayında bu ça-
lışmalar tamamlanacak. Ayrıca buraya gelen 
öğrencilerin hayata daha iyi yetişmiş bireyler 
olarak başlamalarını sağlamak adına çalışıyo-
ruz. Eğitim alanlarının düzenlenmesi, hocala-
rın müfredatlarla ilgili güncellemeleri, eğitimin 
gelişen şartlara göre adapte edilmesi ve bütün 
öğrencilerimizi, mezun olduklarında ‘şimdi ne 
yapacağız’ tedirginliğinden kurtarmak için saha-
daki eğitimlerinin gerçekleştirilmesini mümkün 
kılacak çalışmalar yapıyoruz. Bazı birimlerimiz-
de son yarıyıl, tamamen sahada bir uygulama 
eğitimi şeklinde gerçekleşecek. Paydaşlarımızla 
beraber bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyo-
ruz.”

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Doç. Dr. Nur-
sel Topkaya da “Engelsiz OMÜ günleri bizim için 
çok değerli. Bu kapsamda yapılan tüm çalışma-
ları son derece özel ve değerli buluyoruz ve bu 
faaliyetlerin devamını diliyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Engelli Öğrenci Birimi personeli olan görme 
engelli Ahmet Tayfur Arslan ise tüm engelli öğ-
renciler adına düşüncelerini ifade ederken “5 
yıldan beri bu üniversitede bulunan biri olarak 
engellilikle ilgili pek çok çalışmanın yapıldığını 
gördüm. 2. Engelsiz OMÜ günleri Türkiye’de pek 
çok üniversitede yapılmayan bir organizasyon 
hâline gelmeye başladı. İnşallah seneye 3.’sü 
de yapılır. Bu vizyona ve misyona sahip olduğu-
muz sürece Üniversitemiz, engelli öğrencilerin 
ilk tercihlerinden olacak ve bugün 120 olan en-
gelli öğrenci sayısını 200-300’lere çıkaracaktır. 
Bu noktada Karadeniz ve Türkiye’nin en özel ve 
seçkin üniversitelerinden biri hâline dönüşece-
ğiz.” dedi.

Kahvaltı, 3. Engelsiz OMÜ Günlerinde buluşmak 
dileğiyle sona erdi.

Engelli Öğrenciler Rektör Bilgiç’le 
Kahvaltıda Buluştu
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Akademik - idari personel ve öğrencilerle olan 
iletişim ve diyaloğu canlı tutmaya özen göste-
ren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesinde 
Türkçe ve İngilizce öğrenim gören 1. sınıf öğren-
cileriyle bir araya geldi. Rektör Bilgiç, Tıp Fakül-
tesinde ilk yıllarını tamamlayan doktor adayları-
nın sorun, talep, öneri ve isteklerini dinledi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki Mavi 
Salon’da gerçekleşen buluşmaya; Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, 
dekan yardımcıları, akademisyenler ve Tıp Fa-
kültesinin Türkçe ve İngilizce Bölümlerinin 1. 
sınıf öğrencileri katıldı.

“Türkiye’nin saygın fakültelerinden 
birindesiniz”

Samimi ve sohbet havasında geçen buluşmada 
Rektör Bilgiç, konuşmasının başında öğrenci-
lerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Rektör Bilgiç, öğrencilerin eğitim gör-
dükleri Tıp Fakültesiyle ilgili değerlendirmeleri-
nin kendileri açısından değerli ve katkı sağlayıcı 
olduğunu belirterek “OMÜ Tıp Fakültesini tercih 
etmekle pişman olmayacağınızı düşünüyorum. 
Zira Türkiye’deki saygın fakültelerden biri olma 
niteliğine sahibiz. Eğitiminizi verimli bir şekilde 
tamamlayıp inşallah iyi bir doktor olarak insa-
nımız ve ülkemize hizmet edeceksiniz. Tabii ki 
amacımız; sizleri çok iyi biçimde yetiştirip haya-
ta hazırlamak. Şunu unutmamak gerekir ki iyi bir 
hekim olmak için evvela iyi bir insan olmak ve 
insanı derinlemesine tanımak şart. İnsanı biyo-
lojik olarak tanımak kadar psikolojik bakımdan 
da tanımak çok önemli.” diye konuştu.

“İleride nice insanın umudu olacaksınız”

Hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisinin öne-
mine değinen Rektör Bilgiç sözlerini şöyle sür-

dürdü: “Bu güvenin tesis edilebilmesi adına da 
6 yıllık bir eğitim süreci içindesiniz. Çünkü hata-
larınızın telafisinin mümkün olmadığı bir meslek 
hayatında görev alacaksınız. Size ümit bağlamış 
nice insanın bu umutlarını sizde bulması gere-
kecek. Hasta, bazen eşine ya da kardeşine anla-
tamadığı sırrını sizinle paylaşacak. Bu paylaşım 
tabii çok önemli bir sorumluluğu da beraberin-
de getirecek. Tercih dönemindeki hayallerinizle 
karşılaştıklarınız arasında mutlaka farklılıklar 
olacaktır; bu durumu üniversiteyi kazanan her 
öğrenci yaşar. Artık gerçekliklerle karşı karşıya-
sınız. O sebeple bu bir yıl içerisinde neler yaşa-
dınız, nelerle karşılaştınız? Sizleri sukutuhayale 
uğratan şeyler ile beğendiğiniz, takdir ettiğiniz 
olaylar ve durumları sizlerle hocalarımızın eş-
liğinde gözden geçirme şansımız olacak kana-
atindeyim. Nihayetinde çözülemeyecek sorun 
yoktur.”

Rektör Bilgiç, konuşmasının ardından sohbet 
havasında geçen interaktif paylaşımında; sınav 
ve not sistemi, sosyal ve fiziki donatılar, öğren-
cilerce gündeme getirilen yeni ve özgün fikirler 
hakkında onlara kulak verdi. Bütün bunları de-
ğerlendirmeye alacaklarını kaydeden Rektör 
Bilgiç, öğrencilerin dile getirdiklerini dikkate ala-
rak, çözüm önerileri içine dâhil etti.

Buluşmada Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan 
Dağdemir de öğrencilerce yöneltilen soru ve so-
runlar hakkında detaylı açıklamalarda buluna-
rak iyileştirme yapılacak hususlara dair notlar 
aldı.

Buluşma sonunda, öğrenciler Rektör Prof. Dr. 
Bilgiç ve Tıp Fakültesi yetkilileri ile hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.

Tıp Öğrencileri Rektör Bilgiç ile Yüz 
Yüze
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Sektördeki işletmeler ile iş birliklerini arttırmayı 
hedefleyen OMÜ Alaçam Meslek Yüksekokulu 
yönetimi, Samsun Lojistik Merkezi Genel Müdü-
rü Temel Uzlu’nun daveti üzerine Merkezi ziyaret 
etti.

Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryü-
rek ve kendisine eşlik eden öğretim görevlile-
ri, Genel Müdür Temel Uzlu’nun rehberliğinde, 
Merkezde yerinde incelemeler yaptı.

“Üniversitemizin iş birliğiyle uluslararası 
kongre düzenlemeyi planlıyoruz”

Genel Müdür Uzlu, “Yeni eğitim-öğretim döne-
minde uluslararası bir kongre düzenlemek ve bu 
kongrede de Üniversitemizle iş birliği yapmak 
istiyoruz.” dedi.

“Farklı iş birliği modelleri ve ileriye yönelik 
hedefler ele alındı”

Prof. Dr. Demiryürek ise yürütücülüğünü yaptığı 
TÜBİTAK ve DOKAP Girişimcilik projelerini ta-
nıttı. Prof. Dr. Demiryürek ziyarete ilişkin “Sam-
sun Lojistik Merkezi ile MYO arasında ileriye 
yönelik eğitim, tanıtım, araştırma, staj ve kon-
ferans faaliyetlerine ilişkin iş birliği modelleri ve 
olanaklarını ele aldık. Samsun Lojistik Merkezi, 
kentin coğrafi avantajını da kullanarak bölge ve 
ülkemiz için önemli başarılara imza atacaktır.” 
sözlerine yer verdi.

Alaçam MYO öğretim görevlileri, uzmanlık alan-
ları ve dersler hakkında yetkililere kapsamlı bil-
giler aktarırken, MYO’nun bölümleriyle iş ve güç 
birliğine her zaman hazır olduğunu dile getirdi-
ler.

Alaçam MYO Yetkilileri Lojistik 
Üssünde

Yabancı Diller Yüksekokulunun gelenek-
sel hâle getirdiği Intercultural Day (Ulus-
lararası Kültür Günü) etkinliğinin üçüncü-
sü gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi İngilizce, Fransızca, Al-
manca Öğretmenliği hazırlık sınıfları, 
isteğe bağlı hazırlık sınıfları ve diğer fa-
kültelerin zorunlu hazırlık sınıflarına de-
vam eden öğrencilere kültürel farkında-
lık kazandırmak; uluslararası öğrencilere 
kendi kültürlerini tanıtma fırsatı sunmak 
ve de öğrencilerin yabancı dil gelişimle-
rine katkıda bulunmak amacıyla yapılan 
etkinlik dostluğa, kardeşliğe ve coşkuya 
ev sahipliği yaptı.

3. Uluslararası Kültür Günü Kutlandı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi (OMÜSEM); Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
koordine edilen “Ekranla Değil, Akranla Büyü-
sün Çocuklar” kampanyası kapsamında, “İnter-
net Bağımlılığı” başlıklı bir seminer düzenledi. 
Çocukların dijital ve sosyal medya ortamların-
daki kontrolsüz ve kötü amaçlı içeriklerden ko-
runması, alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel 
yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların 
bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve 
sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacını 
güden semineri Öğr. Gör. Dr. Kemal Özcan verdi.

İnternet bağımlılığı nedir?

Özcan, Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
seminerde internet bağımlılığını tanımlarken 
“Literatürde internet bağımlılığı; internetin yo-
ğun bir şekilde kullanılması, sürekli internette 
bulunma arzusu, internette bulunma isteğinin 
önüne geçilememesi, internette geçirilmeyen 
zamanlardan keyif alınmaması, internetten uzak 
kalındığında yoksunluk belirtilerinin görülmesi, 
bireyin ailesinden ve sosyal çevresinden uzak-
laşması, bunun sonucu olarak da engellendi-
ğinde öfke ve saldırganlık göstermesi şeklinde 
ortaya çıkan bağımlılık türü olarak yer alıyor.” 
dedi.

İnternet bağımlılığı her yaşta görülebiliyor
Bağımlılıkların; internette oyun, alışveriş, sosyal 
medya kullanımı, kumar gibi çok sayıda alt tür-
leri olduğunu da belirten Özcan; internet bağım-
lılığının, her yaşta ve cinsiyette görülebilmekle 
beraber ülkemizde erkeklerde, kadınlara oranla 
2-3 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti. Günlük 
3-4 saatten fazla internet kullanımının bağımlı-
lık etkisi meydana getirebileceğini, yaş grubuna 
göre günlük yarım saat ile iki saat arasında bir 
sürenin aşılmaması gerektiğini de vurgulayan 
Dr. Özcan ayrıca, internet-oyun vb. bağımlılıkla-

rın biyolojik, psikolojik ve akademik yönden pek 
çok olumsuz etkisi hakkında da katılımcıları bil-
gilendirdi.

İnternet Bağımlılığından Nasıl 
Kurtuluruz?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi (OMÜ) arasında Kurupelit 
Kampüsü’nde öğrenci yurdu yapılması amacıyla 
arsa tahsis protokolü imzalandı.

OMÜ’ye 6 bin kapasiteli yeni öğrenci yurdu

85 bin metrekarelik alana yapılması planlanan 
ve yaklaşık 6 bin öğrencinin barınacağı yurdun 
protokolü, KYK Genel Müdürlüğü adına Samsun 
KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile OMÜ 
Rektörlüğü adına Genel Sekreter Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı tarafından imzalandı.

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu protokolü im-
zalamamızdaki amaç, OMÜ’lü öğrencilerimizin 
ulaşım ve barınma problemi olmadan bir öğren-
cilik hayatı yaşamasıdır. Proje tamamlandığında 
OMÜ; Kurupelit Kampüsü içindeki mevcut 4 bin 

kişilik öğrenci yurdu ile beraber yaklaşık 10 bin 
öğrencinin barınabileceği bir yurt kapasitesine 
sahip olacak.” dedi.

OMÜ ile KYK İş Birliği Protokolü 
İmzaladı
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Rektör Bilgiç Ünlü Haberci Nazlı Çelik’i 
Ağırladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin davetlisi olarak 
Samsun’a gelen Star TV Haber Genel Yayın Yö-
netmeni Nazlı Çelik, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e 
nezaket ziyaretinde bulundu.

OMÜ’de 2 ayda bir düzenlenen Ondokuz Mayıs 
Söyleşileri kapsamında konuk olarak Üniversite-
ye gelen Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni 
Nazlı Çelik, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile maka-
mında bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Gö-
rüşmede, ünlü haberci Nazlı Çelik, OMÜ’de bu-
lunmaktan ve öğrencilerle yapacağı söyleşiden 
büyük bir mutluluk duyacağını dile getirdi.

Nazik ziyaretten ötürü şükranlarını sunan Rek-
tör Bilgiç de konuğuna Üniversiteye ilişkin bilgi-
ler verirken Üniversite olarak bu tür sosyal or-
ganizasyonlara önem verdiklerini ve Nazlı Çelik 
gibi mesleğinde örnek alınacak bir ismi gençler-
le buluşturmanın memnuniyetini yaşadıklarını 
ifade etti. 

Görüşmenin ardından Rektör Bilgiç, konuğuna 
Samsun’un simgesi olan kristal Onur Anıtı hey-
keli hediye etti.

Rekabet Kurumu Başkanı’ndan Nezaket 
Ziyareti
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette 
Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Rektör Bilgiç 
ile bir süre sohbet ederek gördüğü konuksever-
lik ve ilgiden dolayı şükranlarını sundu.

Rektör Bilgiç ise Başkan Torlak’a kendisini Üni-
versitede ağırlamaktan ötürü duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek ziyaret anısı olarak içinde 
Atatürk siluetinin olduğu kristal hediyeyi takdim 
etti.

Rektörlükten
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Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Sam-
sun İl Müdürü Volkan Toptaş, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’e tanışma ve nezaket ziyaretinde bu-
lundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; 
Samsun’a yeni atanan Müdür Toptaş, kurumun 
Samsun Bölgesi’ndeki faaliyetleri ve çalışmaları 
hakkında Rektör Prof. Dr. Bilgiç’e bilgi vererek, 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
tarafından basılan ve 2017 yılında Türkiye’de 
gerçekleşen olayların derlendiği kitabı hediye 
etti.

Karşılıklı fikir alışverişinin de yapıldığı ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör 
Bilgiç, konuğuna teşekkür edip yeni görevinde 
başarılar dilerken bu görevlendirmenin Samsun 
basın kuruluşları ve kendisi adına hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Ziyarette, Basın Yayın ve Enformasyon Samsun 
İl Müdürlüğü personeli Harun Üstün de hazır bu-
lundu.

Eski ÖSYM Başkanı Ömer Demir’den 
Ziyaret
Eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulun-
du.

Rektörlük makamındaki ziyarette Prof. Dr. Ömer 
Demir, Rektör Bilgiç ile bir araya gelmekten 
duyduğu mutluluğu ifade ederek Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesinin vizyonu ve bu doğrultudaki 
hedeflerin somut adımları olan çalışmalarını ta-

kip ve takdir ettikleri belirterek Rektör Bilgiç ve 
OMÜ ailesine bu yolda muvaffakiyet diledi.

Ziyaret vesilesiyle memnuniyetini paylaşan 
Rektör Prof. Dr. Bilgiç ise güzel temennileri için 
Prof. Dr. Ömer Demir’e teşekkür ederken Üni-
versitenin aynı kararlılık ve tempoyla yoluna de-
vam edeceğini dile getirdi.

Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl 
Müdürü’nden Ziyaret 
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TÜGVA’dan Teşekkür Ziyareti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Tem-
silciliği Kadın-Aile Koordinatörü Özlem Temiz, 
kendisine eşlik eden Samsun Engelsiz Yaşam 
Derneği Başkanı Nazlı Taş ve Samsun Fahriye 
Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi 
Müdürü Hakan Acar ile birlikte Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen 
ziyarette Koordinatör Özlem Temiz 
ve beraberindekiler, 20 Nisan’da 
“otizm” ile ilgili Üniversitede ya-
pılacak panel hakkında Rektör 
Bilgiç’e bilgi verirken bu etkinlikteki 
desteklerinden ötürü şükranlarını 
sundu.

Konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuni-
yeti belirten Rektör Prof. Dr. Bilgiç de otizm ko-
nusunda başta eğitimciler ve öğrenciler olmak 
üzere toplumun bütün kesimlerinde farkındalı-
ğın ve duyarlılığın arttırılması yönünde üzerleri-
ne düşeni yapmak için her zaman hazır oldukla-
rını vurguladı.

Rektör Bilgiç Proje Pazarından Ödülle 
Dönen Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz’ü 
Ağırladı
Beraberindeki araştırma ekibiyle hazırladıkları 
“Atık İçecek Kutularından Üretilen Alüminyuma 
Grafen/B4C İkili Toz Takviyesiyle Düşük Maliyetli 
Hibrit Kompozit Köpüklerin Stratejik Uygulamalar 
için Üretimi” başlıklı projeyle 5. Metalik Fikirler 
AR-GE Proje Pazarı’nda “en iyi ikinci” proje ödülü-
nü kazanan Mühendislik Fakültesi Makine Mühen-
disliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Ziyarete, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran da 
eşlik etti.

Rektörlük makamın-
daki ziyarette, Dr. Öğr. 
Üyesi Mevlüt Gürbüz 
ödül aldıkları projenin 
detaylarını, projeyle 
ortaya konan çıktıla-
rın, Üniversite ve bölge 
adına ileriye dönük na-
sıl değerlendirileceği-
ne dair fikir ve görüşle-
rini Rektör Bilgiç ile paylaştı. Görüşmede Dr. Öğr. 
Üyesi Gürbüz, desteklerinden ötürü Rektör Bilgiç 
ve Üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.

Konuğunu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Rektör Bilgiç ise inovasyon ve tekno-

lojideki aktörlerden biri olarak bu ödülün kendi-
lerini çok mutlu ettiğini belirterek bu alanlarda iş 
birliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması 
için bu tür projelerin ortaya konması ve ülkemiz 
için yüksek katma değere dönüşmesinin önemini 
dile getirdi. Rektör Bilgiç göreve geldikleri günden 
bu yana akademisyen ve öğrencilerde proje kül-
türünün oluşmasına dönük çaba gösterdiklerini, 
böylelikle de ülkemizde teknolojik ve bilimsel iler-

lemenin dinamiğini yaratacak bilim insanlarını sa-
nayi ve ilgili sektörlerde daha aktif hâle getirmeyi 
amaçlarını da sözlerine ekledi.

Rektör Bilgiç, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz ve eki-
bine, söz konusu ödülle Üniversiteyi onurlandır-
dıklarından dolayı şükranlarını sundu.

Rektörlükten

148

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ni

sa
n-

Ha
zir

an
  2

01
8

Sa
yı 

72



TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi 
Yazıcı’dan Nezaket Ziyareti
Veteriner Fakültesinin davetlisi olarak gerçek-
leştireceği söyleşi için Samsun’a gelen Türk Ve-
teriner Hekimleri Birliği (TVHB) Yüksek Haysiyet 
Divanı Üyesi Sebahattin Yazıcı, kendisine eşlik 
eden Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Mahmut Çetinkaya, Trabzon Veteriner 
Sınır Kontrol Noktası Müdür Yardımcısı Okan 
Barutçu ve Veteriner Hekim Önder Karadeniz ile 
birlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e etkinlik ön-
cesi nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Divan Üyesi Sebahattin Yazıcı konuk-
severliği için Rektör Bilgiç’e teşekkür ederek 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi-
nin; mesleğin saygınlığını arttıran fakültelerden 
biri olduğunu, gerek öğretim kadrosu, gerekse 
Hayvan Hastanesi, laboratuvar, derslikler ve di-

ğer hizmet birimleri ile öne çıktığını dile getirdi. 
Konuk Yazıcı OMÜ’ye, Rektör Bilgiç nezdinde 
Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olarak 
başarı ve kolaylıklar diledi. 

Konuklarına nezaketleri için şükranlarını sunan 
Rektör Prof. Dr. Bilgiç ise her türlü altyapısıyla 
ayakları yere basan, Hayvan Hastanesi ve klinik-
leriyle bölgede ve ülkemizde örnek bir Veteriner 
Fakültesi olmak adına aynı görevdaşlığı payla-
şan akademik ve idari personel ile yollarına de-
vam ettiklerine vurgu yaptı.

Ziyarette Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 
Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Sebahattin Yazıcı, 
Rektör Bilgiç’e ziyaret anısı olarak minyatür Ak-
çaabat evi hediye etti.

Rektör Bilgiç Ülkü Ocakları İl 
Başkanı’nı Makamında Kabul Etti
Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Yal-
çın Altıntaş ve beraberindeki heyet 
Rektör Bilgiç’i makamında ziyaret 
etti.

Ziyarette İl Başkanı Altıntaş, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesinin; Samsun’un 
en önemli dinamikleri arasında yer al-
dığını belirterek bu dinamizmi Rektör 
Bilgiç ile üst düzeye çıkarmış olması-
nı takdir ettiklerini dile getirdi. Konuk-
severliğinden ötürü Rektör Bilgiç’e 
şükranlarını sunan İl Başkanı Altıntaş 
ve beraberindekiler OMÜ ailesine ba-
şarılar diledi.
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Rektör Bilgiç KÜSİ İl Heyetini  
Konuk Etti
Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl He-
yeti; Samsun genelinde yaptıkları çalışmalar, bu 
yönde katedilen mesafe ve bu doğrultuda atıla-
cak adımlara ilişkin Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile 
fikir ve görüş alışverişinde bulundular.

Rektörlük makamındaki ziyarete; Rektör Yar-
dımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altun-
soy ve aynı kurumdan Ali Kemal Kara, KOSGEB İl 
Müdürü Nebahat Livaoğlu, KÜSİ İl Temsilcisi ve 
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Naci Kurgan, Samsun Teknopark 
Müdürü Buğra Çolak ile OMÜ Teknoloji Trans-
fer Ofisi (TTO) Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Mortaş katıldı.

“OMÜ sanayi ve reel sektörün her zaman 
hizmetinde”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Rektör Bilgiç, Üniversitenin akademik personeli 
ile OMÜ araştırma merkezleri ve birim labora-
tuvarlarının, her zaman sanayi ve reel sektörün 
hizmetinde olacağının altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da 
hazırlanacak üniversite-sanayi iş birliği proje-
lerinde akademik dokunuşun gerekliliğine dik-
kat çekerek, bu sürece OMÜ olarak daha fazla 

akademisyeni katmaya gayret gösterdiklerini ve 
Samsun Teknopark ve OMÜ TTO olarak destek-
lerinin süreceğini belirtti.

“Samsun’da sanayinin sektörel payını 
arttırma çabası içerisindeyiz”

Ziyarette sanayi eylem planlarına dair detaylar 
aktaran Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürü Selahattin Altunsoy ise “Sanayinin mevcut 
sektörel payını yükseltmek için kamuoyunun da 
görüşü alınarak sanayi eylem planları hazırlanı-
yor. Bizler kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin 
gerekliliğine inanıyoruz ve bu yönde farkında-
lık yaratmak adına ildeki büyük ve orta ölçekli 
firmalara KÜSİ ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.” 
dedi.

“Akademik danışman ve girişimcilere 
ihtiyaç var”

KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu da kurum 
olarak teknoyatırım ve stratejik ürün destek 
programlarının sanayiciler için birçok avantajı 
olduğuna vurgu yaparak bu süreçte akademik  
danışman ve girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu 
dile getirdi.

Ziyaret iyi dilek ve temennilerle sona ererken 
Rektör Prof. Dr. Bilgiç, üniversite-sanayi-sektör 
iş birliğini dinamik tutmak bakımından OSB ziya-
retleri planladıklarını sözlerine ekledi.

Rektörlükten
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19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nden 
Rektör Bilgiç’e Ziyaret
19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı göre-
vine yeni atanan Yusuf Ziya Çakır ve yönetim ku-
rulu üyeleri Rektör Prof. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette 
Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsun böl-
gesindeki faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar 
hakkında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e bilgi verdi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Bilgiç “Samsun’da güçlü bir basın var. 

Cemiyetinizin bu yönde büyük katkı sağlayaca-
ğına inanıyorum hayırlı olsun. Yeni görevleriniz-
de başarılar diliyorum. “dedi.

Karşılıklı fikir alışverişinin de yapıldığı ziyarette 
Başkan Çakır da “Yeni yönetim olarak özellikle İle-
tişim Fakültesi ile temas hâlinde olmak istiyoruz. 
Burada eğitim gören genç kardeşlerimiz, bizim 
gelecekteki meslektaşlarımız ve birlik-beraberlik 
adına onlara destek olmak istiyoruz.

Rektör Sahurda Öğrenci
Evinde
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Öğrenci 
Konseyi Başkanı Muhsin Oğul’un daveti 
üzerine öğrenci evini ziyaret ederek on-
larla sahur yaptı.

Ramazan ayının maneviyatı ve bereke-
tini öğrencilerle yaşayan Rektör Bilgiç, 
sahur yemeğinin ardından okul anılarını 
paylaşırken öğrencilerin bugünün kıy-
metini çok iyi bilmeleri gerektiğini vur-
guladı. Gençlere içinde bulundukları bu 
dönemi mümkün olduğunca verimli ve 
üretkenlikle geçirmelerine dair nasihat ve telkin-
lerde bulunan Rektör Bilgiç, gösterilen misafirper-
verlikten ötürü teşekkür etti.

“Onu öğrenci dostu rektör olarak 
tanımlıyoruz”

Konsey Başkanı Muhsin Oğul da Rektör Bilgiç’in 
öğrencilere yönelik samimiyet ve alakasına işaret 

ederek “Sadece bugün değil, çoğu zaman öğren-
ciler olarak hocamızı ne zaman davet edip gö-
rüşmek istediysek bizi hiç kırmadı ve her zaman 
davet ve çağrılarımıza icabet etti. Biz onu öğrenci 
dostu rektör olarak tanımlıyoruz çünkü bizim için 
hocadan çok daha ötesidir. Bu güzel ve anlamlı 
buluşmadan dolayı hem hocamıza hem de öğrenci 
arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” sözle-
rine yer verdi.
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AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansın-
dan Uzman Hüseyin Özdemir, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziya-
ret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Erasmus 
Programı’nı yerinde denetlemek için 
Samsun’a gelen Uzman Hüseyin Öz-
demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile 
karşılıklı fikir alışverişi yaparak durum 
değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, Uluslararası İlişki-
ler Birim Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızıl-
kaya ve Erasmus Kurum Koordinatörü 
Emine Bol Yazıcı da hazır bulundu.

OMÜ TÜRKÇE Başarısını Rektör 
Bilgiç’le Paylaştı
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Ens-
titüsünün organize ettiği “Karamanoğlu Mehmet 
Bey’i Anma ve TÖMER’ler Arası Türkçe Konuş-
ması Yarışması”nda Türkiye 1.’si olarak büyük 
bir başarıya imza atan OMÜ Türkçe öğrencisi 
Sabrije Isljami, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziya-
ret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaret-
te OMÜ Türkçe ve İletişim Fakültesi öğrencisi 
Sabrije Isljami’ye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merke-
zi (OMÜ TÜRKÇE) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
Saraç, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Seyfullah 
Öztürk ve Öğr. Gör. Yahya Kurt ile Öğr. Gör. Vil-
dan Öncül, Öğr. Gör. Aslıhan Yıldız eşlik etti.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Türkçe öğ-
renen uluslararası öğrencilerin, jüri karşısında 
kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın galibi olan 
Sabrije Isljami’yi kutlayan Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, kendisine OMÜ’yü temsilen hediye tak-
dim etti. Rektör Bilgiç ayrıca bu başarının mi-
marı olan OMÜ TÜRKÇE yönetim kurulu üyeleri 
ve akademisyenlerini de kutlayarak verdikleri 
emekler için teşekkür etti.

14 yıldır düzenlenen “Karamanoğlu Mehmet 
Bey’i Anma ve TÖMER’ler Arası Türkçe Ko-
nuşması Yarışması”nın 15.’si, önümüzdeki yıl 
OMÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek.

AB Bakanlığı Türkiye Ulusal 
Ajansından Rektör Bilgiç’e Ziyaret

Rektörlükten
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Down-Çed Derneği Rektör Bilgiç’i 
Ziyaret Etti

Resim-İş Eğitimi Bölüm Öğrencileri 
Rektör Bilgiç’i Ziyaret Etti

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Da-
yanışma Derneği (Down-Çed) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Muşlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette 
Rektör Bilgiç, konuklarını ağırlamaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri için 
Dernek Başkanı Ahmet Muşlu ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür etti.

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan ve 2. sınıf 
bölüm öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i 
makamında ziyaret ettiler.

Öğrenciler Gülay Beyzanur Altunbaş, Emirhan 
Bıçakcı, Deniz Kıribrahim ve Elif Ocak verdi, 
Rektör Bilgiç’e OMÜ Tanıtım Günleri’nde aldıkla-

rı görevleri ve bu sayede edindikleri deneyimler-
le gözlemlerini aktardılar. Deniz Kıribrahim aynı 
zamanda Rektör Bilgiç’e yapmış olduğu kara ka-
lem portre çalışmasını hediye etti. 

Rektör Bilgiç ise OMÜ Tanıtım Günleri’nde görev 
alan öğrencilere teşekkür ederek hediyelerini 
sundu.
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Unvanda Yükselen Akademisyenler 
Rektör Bilgiç ile Buluştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde do-
çentlik ve doktor öğretim üyeliği kad-
rosuna atanan akademisyenler Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi.

Akademik kariyerlerini doçentlik ve 
doktor öğretim üyeliği unvanı ile per-
çinleyen öğretim üyelerini Rektörlük 
Toplantı Salonu’nda ağırlayan Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, her bir akademisyeni emek 
ve çalışmalarından ötürü tebrik ede-
rek kendilerine başarılarının devamını 
diledi.

“Buradaki akademisyen arkadaşlarımız bu 
noktaya hak ederek geldi”

Buluşmada Rektör Prof. Dr. Bilgiç, terfi eden 
akademisyenlerden beklentileri olduğunu be-
lirterek “Artık üniversitelerin sadece derslere 
girip çıkan, akademik hayatlarını sürdürmek için 
gerekli miktarda yayın yapan akademisyenler-
den ziyade, hakikaten yetiştirdiği öğrencilerin 
tercih edilebilecek bir donanıma sahip olmaları 
yönünde performans gösteren akademisyenlere 
ihtiyacı var. Bu akademisyenler aynı zamanda, 
ürettiği bilgiler ve teknolojiye sundukları katkı-
larla da mensubu olduğu üniversiteyi diğer üni-
versitelerle yarışabilir bir noktaya taşımalı. Bu 
nedenle sizleri tercih ederken bu özelliklere dik-
kat etmeye çalışıyor ve birimlerimize de bu yön-
de tembih ve telkinlerde bulunuyoruz; kısacası 

kriterlerimiz bunlar. Buradaki bütün akademis-
yen arkadaşlarımız bu noktaya hak ederek geldi. 
Bundan sonra da sergileyeceğiniz performans, 
hakkınızı ve liyakatınızı teyit edecek. Sizden 
beklentilerimiz var zira göstereceğiniz gayret 
Üniversitemizin başarısını etkileyecektir.” diye 
konuştu.

Yeni kadrolarına atanan akademisyenlere “dış 
kaynaklı proje” üretmeleri ve görevlerinde hak-
kaniyetli olmaları konusunda çağrıda bulunan 
Rektör Bilgiç, bu tutum ve duruşun; OMÜ’nün 
gelişmesi ve geleceğine yön vermesi noktasında 
önemli katkılar sunacağına işaret etti. 

Görüşmede öğretim üyelerinin fikir, görüş ve 
değerlendirmelerine de başvuran Rektör Bilgiç, 
üzerinde durulan hususların dikkate alınacağını 
dile getirdi.

Rektörlükten
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Rektör Bilgiç Uluslararası 
Akademisyenleri Ağırladı 
Japon Uluslararası Üniversitesinin eski Rek-
törü Prof. Dr. Kimio Kase ile Erasmus + kap-
samında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 
bulunan Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fa-
kültesi öğretim üyesi Dr. Babek Ziyae, Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret 
etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cen-
giz ile Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Öğr. 
Gör. Hiroko Kesim’in de hazır bulunduğu 
ve samimi bir atmosferde geçen ziyarette; 
Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Kimio Kase ile Japon 
Uluslararası Üniversitesi ve OMÜ arasında 
eğitim, teknoloji ve bilimsel çalışmalar ala-
nında geleceğe dönük ikili iş birliklerine dair 
konuları ele alırken bu yönde ne tür adımlar 
atılabileceğine dair fikir ve görüşlerini pay-
laştı.

Rektör Bilgiç’e Tahran daveti

Daha önce de OMÜ’nün uluslararası öğren-
cilerine yönelik İngilizce olarak düzenlenen 
Girişimcilik Sertifika Programı’nda dersler 
veren Dr. Ziyae ise OMÜ’de bulunmaktan çok memnun olduğunu vurgularken ileriye yönelik giri-
şimcilik konusunda araştırma ve eğitim eksenli yürütülen çalışmalar hakkında Prof. Dr. Kürşat De-
miryürek ve Öğr. Gör. Hiroko Kesim ile birlikte Rektör Prof. Dr. Bilgiç’e bilgi verdi. Dr. Ziyae, Tahran 
Üniversitesi Rektörü’nün selamlarını ilettikten sonra, İran’da eylül ayında düzenlenecek Uluslara-
rası Girişimcilik Konferansı’na Rektör Bilgiç’i davet etti.

OMÜ’de söz konusu kadrolara atanan akademisyenler ve anabilim dalları:
 § Doç. Dr. Hülya Gökalp Clarke / Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon Anabilim Dalı 

 § Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dağlı / İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı 

 § Dr. Öğr. Üyesi Melike Çebi Kılıçoğlu / Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı

 § Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit Bağcı / Fen Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Ercan Türkmen / Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel / Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özer / İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Erol Doğan / Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uzunkaya / Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kömürcü / Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi İrfan Oğuz Şahin / Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

 § Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş / Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şanlı / Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Erdem Alkım / Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

 § Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe Bilgiç Doğan / Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
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Elektrik Mühendisleri Odasından 
Ziyaret 

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili 
İsmail Hakkı Turunç’tan Ziyaret

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ 
ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette 15. 
dönem yönetim kurulu olarak yeni görevlerine 
başlayan EMO üyeleri, Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Bölümüyle yürütmeyi dü-

şündükleri ortak çalışmaları anlattılar. Konuk 
heyet, EMO-Üniversite iş birliğini daha ileri bir 
boyuta nasıl taşıyacakları hakkında da değer-
lendirmelerini paylaştılar. 

Rektör Bilgiç ziyaretin sonunda karşılıklı fikir ve 
görüş alışverişinden duyduğu memnuniyeti ifa-
de ederek konuklarına teşekkür etti.

Samsun’a “Türk Kızı-
layı Kan ve Kök Hücre 
Bağışı” konulu konfe-
rans için gelen Kızılay 
Genel Başkan Vekili 
İsmail Hakkı Turunç, 
ber aber indekiler le 
Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’e nezaket ziya-
retinde bulundu.

Ziyarette Genel Baş-
kan Vekili İsmail Hakkı 
Turunç’a, Samsun Kı-
zılay Başkanı Habib Demirel ve yönetim kurulu, 
Samsun Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıl-
dırım ve ekibi, Genç Kızılay Başkanı Halit Kara-
taş ile OMÜ Kızılay Gönüllüleri Başkanı Aybüke 
Kösoğlu da eşlik etti. 

Kan ve kök hücre bağışının önemine vurgu ya-
pan Genel Başkan Vekili Turunç, öğrencilerle 

konferansta bir araya gelecek olmaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Bilgiç ise kan ve kök hücre bağışının çok 
önemli ve hayati olduğunu, insanın başına gel-
meden anlaşılamayacağını belirterek konukla-
rına nezaketlerinden ötürü teşekkür edip çalış-
malarında başarılar diledi.

Rektörlükten
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Samsunspor’dan Rektör Bilgiç’e
Ziyaret

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 
Genel Koordinatörü’nden Nezaket 
Ziyareti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İşitme Engelliler Olim-
piyat Oyunları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı’yı 
konuk etti.

Ziyarete, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabada-
yı da eşlik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Genel 
Koordinatör Serkan Baltacı, Rektör Bilgiç ve Genel 
Sekreter Kabadayı ile görüş ve fikir alışverişinde bu-
lunarak değerlendirmelerini paylaştı.

Ziyarette Genel Koordinatör Baltacı, Rektör Bilgiç’e 
ziyaret anısı olarak Samsun’da gerçekleştirilen 
2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nı 
(Deaflympics) simgeleyen meşaleyi takdim etti.

Samsunspor Kulübü Derneğinin Seçimli Ola-
ğanüstü Genel Kurulunda Samsunspor Kulübü 
Başkanı seçilen İsmail Uyanık ve yönetim kurulu 
üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette; Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil ve 
öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Bostancı da hazır 
bulundu. 

“Altyapıyı güçlendirmek için OMÜ ile iş 
birliğinde olmak istiyoruz”

Fikir alışverişinin yapıldığı ve görüşlerin sunul-
duğu ziyarette konuşan Samsunspor Kulübü 
Başkanı İsmail Uyanık, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinin Samsun’un kültürel ayağı olduğuna 
dikkat çekerek “Spor bilimi çok hızlı ilerliyor. Bu 

nedenle sizin desteğinize ve bilgi-
nize ihtiyacımız var. Ayrıca bizim 
öncelikli amacımız altyapıyı dayat-
mak ve güçlendirmek. Bu konuda 
da OMÜ ile iş birliğinde olmak isti-
yoruz. Çünkü altyapı için uzmanla-
ra ihtiyaç var. Çocuklarımızın doğru 
beslenmesi ve teknik anlamda iyi 
yetişmesi için OMÜ’nün öngörüsü, 
ciddiyeti ve saygınlığı bize çok şey 
katacaktır. Bu sayede, fiziki anlamda 
büyük bir potansiyel taşıyan Karade-
niz’deki sporcu göçünün de  önüne 

geçebiliriz.” dedi.

“Varlığınız Samsun’a güç katıyor”

Rektör Sait Bilgiç ise Samsunspor Kulübü Başkanı 
İsmail Uyanık’a yeni görevinde başarılar dileyerek 
OMÜ olarak Samsunspor’a her türlü desteği ver-
meye hazır olduklarını ifade etti. Samsunspor gibi 
bir marka değerine Samsun’un çok ihtiyacı oldu-
ğunu belirten Rektör Bilgiç “Varlığınız Samsun’a 
güç katıyor. Altyapının güçlenmesi için de üstümü-
ze düşeni yapmaya hazırız. Ayrıca altyapıyı güç-
lendirmek, Samsunspor’un ileride yaşayabileceği 
sıkıntıların da önüne geçecektir.” diye konuştu.

Samsunspor’u her zaman üst sıralarda görmeyi 
dilediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
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Adım Adım Koç Spor Fest
Türkiye Üniversite Sporları Fe-
derasyonu Başkanı Prof. Dr. Ke-
mal Tamer ile Federasyon Genel 
Sekreteri Erdoğan Çelebi ve be-
raberindeki heyet; 16. Koç Spor 
Fest Üniversite Spor Oyunları’nın, 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 
100. yılı olacak olan 2019’da 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 
(OMÜ) gerçekleştirilmesi amacıy-
la Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i zi-
yaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Bostancı hazır bu-
lunurken konuk heyet; Koç Holding Marka ve İle-
tişim Direktörü Okyar Tuncel, Algon Turizm A.Ş. 
Genel Müdürü Emre Yalçın ile Sports Net Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sports TV Genel Müdür 
Yardımcısı Metin Görgün’den oluştu.

Ziyarette; Türkiye’nin en geniş katılımlı spor ve 
gençlik festivali Koç Spor Fest Üniversite Spor 
Oyunları’nda OMÜ’nün üstleneceği sorumluluk 
ve Üniversiteye katacağı değer ve kazanımlar 
ele alınırken her yıl etki alanını büyüterek fark-
lı branşlardan daha çok üniversite öğrencisine 
ulaşan Koç Spor Fest’in, 19 Mayıs’ın 100. yılına 
özel yol haritası da değerlendirildi.

“Samsun ve Üniversiteye yakışacak ve 
yaraşacak bir organizasyon olmasını 
arzuluyoruz”

Rektör Prof. Dr. Bilgiç ise dostluk ve kardeşliği 
pekiştirecek 16. Koç Spor Fest Üniversite Spor 
Oyunları’nın; Samsun’a ve Üniversiteye yakı-
şacak ve yaraşacak bir organizasyonla gerçek-
leşmesi adına ellerindeki bütün imkânları kul-
lanacaklarını vurguladı. Ülke olarak en büyük 
gücümüzün gençler olduğunu kaydeden Rektör 
Bilgiç, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyle do-
natılan gençleri aynı zamanda bu tür organizas-
yonlarla fiziksel ve ruhsal olarak geleceğe hazır-
lamanın önemli bir misyon olduğunu sözlerine 
ekledi.

Ziyarette Türkiye Üniversite Sporları Federas-
yonu Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Rektör 
Bilgiç’e Türkiye yazılı formayı hediye etti.

Rektörlükten

158

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Ni

sa
n-

Ha
zir

an
  2

01
8

Sa
yı 

72



Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Anabilim Dalı Atandığı Kadro

Yasemin ÖZDENER KÖMPE Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Botanik Profesör
Savaş YILMAZ Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Hidrobiyoloji Profesör
Emine Funda SERİN Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe/Bilim Felsefesi ve Mantık Doçent
Cenap DUYAR Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik /Fonk.Teo.Fonk.Analiz Profesör
Cevat NİSBET Veteriner Fakültesi/ Temel Bilimler /Biyokimya Profesör
Metin ÇENESİZ Veteriner Fakültesi/ Temel Bilimler /Fizyoloji Profesör
Bora ÖZDEN Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler/Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  Profesör
Emel BULUT Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler/Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  Profesör
Osman EYÜPOĞLU İlahiyat Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri/Din Sosyoloji Profesör
Cengiz BATUK İlahiyat Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri/Dinler Tarihi Profesör
İlkay KOCA Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği/Gıda Teknolojisi Profesör
Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Aile Hekimliği Profesör
Esra TANYEL Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör
Burçin ÇELİK Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Göğüs Cerrahisi Profesör
Okan GÜLEL Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Kardiyoloji Profesör
Sezgin ÖZGÜR GÜNEŞ Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyoloji Profesör
Ender ÖZDEN Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Üroloji Profesör
Ünal KILIÇ Ziraat Fakültesi/Zootekni/Yemler ve Hayvan Bes. Profesör
Ali TOMAK Güzel Sanatlar Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı/Grafik Profesör
Ali SEYLAN Güzel Sanatlar Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı/Grafik Profesör
Ali ERASLAN Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Matematik Eğitimi ABD. Profesör
Önder DUMAN Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör
Serkan ŞEN Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Dili Profesör
Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili Profesör
Türker YARDAN Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Acil Tıp Profesör
Bahadır Bülent GÜNGÖR Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi Profesör
Yavuz KÖYSAL Yeşilyurt Demir Çelik MYO./Elektrik ve Enerji Teknolojisi/Elektrik Profesör
Hatice Işıl ALKAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat/İktisat Politikası  Dr. Öğr. Üyesi
Abdullah Hilmi MARANGOZ Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Beyin ve Sinir   Cerrahisi Doçent
Memiş Hilmi ATAY Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları Doçent
Bahiddin YILMAZ Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları Doçent
Hasan GÖÇER Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Trav. Doçent
Levent MERCAN Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji Bl./Hayvansal Biyoteknoloji Doçent
Ahmet ÖZTÜRK Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri/Meyve Yetiştirme ve Islahı Doçent
Alper TANER Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği/Tarım Makinaları ABD.  Doçent
Ali GÜCÜKOĞLU Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Böl./Besin Hijyeni ve Tekn. Doçent
Faruk SANCAR İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri /Kelam Doçent
Hülya GÖKALP CLARKE Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik/Telekominikasyon Doçent
Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi/Türkçe Eğitimi Doçent
Pınar SÖKÜLMEZ KAYA Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik/Diyetetik Doçent
Nilüfer ÖZKAN Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler/Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  Profesör
Çağrı URAL Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler/Protetik Diş Tedavisi Profesör
İlker KESKİNER Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler/Periodontoloji Doçent
İbrahim DURAN Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler/Protetik Diş Tedavisi Doçent
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent
Erdal YILMAZ Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği/Turizm İşletmeciliği Doçent
Asiye Öznur ÜMİT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat/İktisat Politikası  Doçent

KURUM DIŞI ATAMA
Ali Osman ADIGÜZEL Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Dr. Öğr.Üyesi
Hakan AKSU Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji Mühendisliği Bl./ 
  Meteoroloji Mühendisliği ABD Dr. Öğr.Üyesi
Erdem ALKIM Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr.Üyesi
Ayşenur Alper GÜRZ Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Aile Hekimliği Dr. Öğr.Üyesi
İrfan Oğuz ŞAHİN Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağ. ve Hast. Dr. Öğr.Üyesi
Ercan TÜRKMEN Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları Dr. Öğr.Üyesi
Elif KILIÇ KAN Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları Dr. Öğr.Üyesi
Deniz ÖZER İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bl./Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bl. Dr. Öğr.Üyesi
Özgür KÖMÜRCÜ Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr.Üyesi
Münir TUNÇER Fen Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesör
Rıza KORKMAZGÖZ İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri/Kelam Dr. Öğr.Üyesi

Atama ve Yükselme
1 Nisan - 30 Haziran 2018 

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan idari personelimiz 
Nisan-Haziran 2018 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetlerden do-
layı kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Kaybettiklerimiz)
Necdet DEMİRAL        Kütüphane Personeli

“Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Anabilim Dalı Kadro Unvanı

Zeliha DİLMAK Hastane Bilgisayar İşlt.

Hatice ÇAKI Hastane Hemşire

Mustafa YANIK Hastane Hastabakıcı

Zehra ERTEN Hastane Bilgisayar İşlt.

Muhterem KOLDAŞ Hastane Teknisyen

Ayşe Harika AKKAŞ Güzel Sanatlar Enst. VHKİ

Mehmet CAN Hastane Hast. Mdr. Yrd.

Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Anabilim Dalı Kadro Unvanı

Yıldız PEKŞEN Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Halk Sağlığı  Profesör

A.Cezmi ARIK Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör

Memduh ERKİN Güzel Sanatlar Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Böl./Endüstri Ürünleri Tasarımı ABD. Profesör

Güven ÖNBİLGİN Mühendislik Fakültesi/Elektrik Elekronik/Elektrik Makinaları Profesör

Oktay GÜNEŞ Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Faruk AYDIN Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağ.ve Hast. Profesör

Akademik Personel

İdari Personel

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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