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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 
104. yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerimizin aziz hatırasını anmak ve Çanakkale ruhunu 
yaşatmak için ikinci kez düzenlediği  “18 Mart Şehitler Yürüyüşü”, Üniversitenin, Samsun 
protokolünün ve Samsunluların geniş katılımıyla gerçekleşti. 

Üniversite ve toplum buluşmasının en özel örneklerinden biri olan yürüyüşe; çocuk, yaşlı, 
genç her kesimden on binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler ve 
vatan için atılan sloganlarla yürüyen coşkulu kalabalık, Samsun sokaklarını kırmızı-be-
yaza boyadı. Ayrıca 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Bando Takımı da yürüyüşe ayrı 
bir ruh kattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
personeli, akademisyeni ve 
öğrencileriyle geçen yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da yürüyüşteki 
yerini aldı. Samsun Valiliği-
nin himayesinde düzenlenen 
yürüyüşe ayrıca; Samsun Va-
lisi Osman Kaymak, Samsun 
Milletvekilleri Orhan Kırcalı, 
Neslihan Hancıoğlu ve Bedri 
Yaşar, Rize Milletvekili Haya-
ti Yazıcı, Garnizon Komutanı 
Topçu Albay Recep Ali Üstün, 
Samsun Büyükşehir Belediye 
dönemin Başkanı Zihni Şa-
hin, Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, İl Emniyet 
Müdürü Vedat Yavuz, Üniver-
site Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, fakülte 
dekanları, akademisyenler, 
idari personel, lise ve üniver-
site öğrencileri ile Samsun 
halkı katıldı. OM
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Atatürk Anıtı’nda tören 
düzenlendi
“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Va-
tan, Tek Devlet”, “Şehitler Ölmez, 
Vatan Bölünmez”, “Çanakkale Ge-
çilmez”, “Vatan Sana Canım Feda” 
“Her Şey Vatan İçin”, “Çanakkale 
Ruhu Dimdik Ayakta” gibi slogan-
larla ve “Allahü Ekber” nidalarıyla 
Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğün-
den başlayan yürüyüş, Atatürk Anı-
tı’ndaki törenle son buldu. 
Burada Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve tüm 
şehitlerimiz için saygı duruşu ya-
pıldı ve coşkulu bir şekilde İstiklal 
Marşı okundu. 

“Çanakkale demek Mustafa 
Kemal demektir”
Günün anlam ve önemini belirten 
bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç “Çanakkale Zaferimizin 
104. yılını kutlamak, şehitlerimizi 
anmak ve Çanakkale ruhunu yaşat-
mak için düzenlediğimiz etkinliğe 
katılımınızdan dolayı hepinize te-
şekkür ediyorum. Bugünkü etkin-
liğin ardından hepimiz evlerimize, 
iş yerlerimize döneceğiz. Ama o 
gün bu vatan uğruna Çanakkale’de 
savaşan kahramanlarımız evleri-
ne dönmeyeceklerini biliyorlardı. 
Çanakkale’yi Çanakkale yapan; 
vatana düşman ayağını bastırma-
yan, namusuna dokundurtmayan 
o asil ruhtur. Çanakkale demek; 
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Çanakkale’yi geçilmez yapan Mehmetçik-
lerimiz demek. Çanakkale demek; Seyit 
Onbaşı demek, kınalı kuzular demek, Mus-
tafa Kemal demektir” dedi.

“Asırlık Türk yurdu düşmana 
çiğnetilmedi”
Çanakkale Zaferiyle asırlık Türk yurdunun 
düşmana çiğnetilmediğinin altını çizen 
Rektör Bilgiç şöyle devam etti: “Böylece 
milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket 
edildiği zaman her türlü güçlüğün üzerin-
den gelineceği ispat edilmiş, Türk komu-
tan ve askerleri dünya askerlik tarihine 
geçmiştir. Bugün de ülkemize yöneltilen iç 
ve dış tehditleri ancak Çanakkale ruhuyla 
bertaraf edebiliriz. Ecdadın bize bıraktığı 
bu kutsal vatan topraklarını biz de bizden 
sonrakilere daha güvenli ve güçlü bir şekil-
de bırakmakla yükümlüyüz. Bunun gereği 
olarak da Çanakkale ruhunu yaşatmakla 
birlikte çok çalışmak, çok üretmek zorun-
dayız. Düşmana muhtaçlıktan kurtulmak 
zorundayız.”

“Çanakkale Şehitlerine” şiirinden alıntı 
yaptı
Millî Mücadele’ye bizzat katılan İstiklal 
Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un Ça-

nakkale şehitlerine yazdığı “Yaralanmış 
tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilâl 
uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!” dize-
lerine sahip “Çanakkale Şehitlerine” adlı 
ölümsüz eserini de okuyan Rektör Bilgiç 
“Çanakkale başta olmak üzere bu toprak-
lar için toprağa düşmüş olan bütün şehitle-
rimizi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet, 
şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Ruhları 
şad, mekânları cennet olsun.” ifadelerini 
kullandı.

Rektör Bilgiç’in konuşmasının ardından 
Rektör Danışmanı ve İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz, tüm 
şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okurken 
edilen dualarla dualarla eller şehitler için 
semaya kalktı. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in Samsunlularla 
hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından “18 
Mart Şehitler Yürüyüşü” sona erdi.

Öte yandan Atatürk Anıtı’ndaki törende 
100 posta memuru; Çanakkale’de yazılmış 
orijinal 100 mektubu, “Ecdattan Mektup 
Var” etkinliği çerçevesinde, biri de Rektör 
Bilgiç’e olmak üzere protokol üyelerine ve 
vatandaşlara dağıttı.
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Orta Asya ve Anadolu kültürlerinde doğanın uyanışı 
olarak kabul edilen ve baharın gelişini müjdeleyen 
Nevruz Bayramı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi aile-
si tarafından büyük bir coşku ve neşeyle kutlandı.

OMÜ Yaşam Merkezi’nin önünde bulunan açık 
hava sahnesinde düzenlenen nevruz kutlaması-
na; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Mil-
letvekili Erhan Usta, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı, fakülte dekanları, akademisyenler, 
idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

OMÜ’DE NEVRUZ 
BİR BAŞKA GÜZEL
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“Nevruz; iyiliği, kardeşliği ve barışı 
çağrıştırıyor”

OMÜ öğrencileri Hayriye Bakan, Arda Er-
sel ve Tarkan Kaleli’nin sunduğu Nevruz 
töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Baharın gelişini müjde-
leyen Nevruz Bayramı, özellikle bizim coğ-
rafyamızda çok etkin bir şekilde yıllardır 
kutlanıyor. 2010 yılından beri de Birleşmiş 
Milletler Dünya Manevi Miraslarını Koruma 
Kurulunun kararıyla Dünya Nevruz Bayramı 
olarak kutlanmaya başlandı. Nevruz keli-
mesi; iyiliği, güzelliği, kardeşliği ve barışı 
çağrıştırıyor. İnsanlığın bu güzel değerle-
rini hatırlatan böyle bir günde, OMÜ aile-
si olarak misafirlerimizle birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, bütün günle-

rimizi kardeşlik ve barış içerisinde yaşama-
yı nasip etsin.” diye konuştu.

“Böyle bir günde bütünleşmek çok 
önemli”

Nevruz’un Türk dünyasında kutlanan ge-
leneksel bir bayram olduğunu dile getiren 
Samsun Valisi Osman Kaymak da “Nevruz; 
baharın gelişini müjdeleyen, birliğin, be-
raberliğin, bereketin simgesi bir bayram. 
Böyle bir günde birlik olmak, bütünleşmek 
çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luş tohumlarını Samsun’da atan Atatürk, 
Samsun’u ve Samsunluları gördüğünde 
tüm tasavvur ve düşüncelerini gerçekleş-
tireceğine dair kuvvetli bir inanç duydu-
ğunu söylüyor. Bu yönüyle de Samsun ve 

Kutlamalar öncesi fidan dikildi

Samsun Valiliğinin katkılarıyla ya-
pılan ve Samsun’un resmî Nevruz 
kutlaması olarak kabul edilen kut-
lamalar öncesi OMÜ Vakfı Koleji 
önünde fidan dikimi gerçekleştirildi. 
Öğrencilerle birlikte fidan diken Vali 
Kaymak, Rektör Bilgiç ve protokol 
üyeleri etkinlikte yer alan öğrenci-
lerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Vali Kaymak ile Rektör Bilgiç, daha 
sonra OMÜ Vakfı Kolejine geçerek 
burada sınıfları gezdi. Vali Kaymak, 
okul ile ilgili bilgi aldı.

Ayrıca şenlikler öncesi Vali Osman 
Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet 
Ali Cengiz, Kurupelit Kampüsü’nde 
bir süre önce açılan Hocalı Şehitleri 
Anıtı’na ziyarette bulundu.
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Şenlikte
Müzik Eğitimi 
Topluluğu 
Halk Müziği 
ve Modern 
Müzik 
Topluluğu 
katılımcıları
coşturdu. 

Samsunlular çok önemli. İnşal-
lah 100. yıl etkinliklerinde de 
millî hâkimiyet ve irade ruhunu 
Samsun’dan bütün Türk gençli-
ğine yansıtacağız.” dedi.

Mini konserler, büyük ilgiyle 
takip edildi

Konuşmaların ardından OMÜ-
TÜRKÇE ve Eğitim Fakültesi öğ-
rencileri, şiirlerini seslendirdi. 
Yine OMÜ Müzik Eğitimi Anabi-
lim Dalı öğrencilerinden oluşan 
Türk Halk Müziği Topluluğu ve 
Modern Müzik Topluluğu ta-
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rafından verilen mini 
konserler, büyük ilgiyle 
takip edildi. OMÜ Halk 
Oyunları Topluluğu ise 
Karadeniz havaları ile 
horon teperken, öğren-
cilerin katılımıyla büyük 
bir halka oluştu ve coş-
ku tavan yaptı.

Nevruz ateşi 
unutulmadı

Nevruz kutlamalarının 
önemli ritüellerinden 
biri olan “nevruz ate-
şi” de Rektör Bilgiç ve 
öğrenciler tarafından 
yakıldı. Eski Türk kül-
türünde temizlenme ve 
arınma sembolü olarak 
görülen ve insanları kö-
tülüklerden ve hastalık-
lardan koruduğuna ina-
nılan ateşin üzerinden 
atlayan Vali Kaymak, 
Milletvekili Erhan Usta, 
Rektör Bilgiç, akademik 
ve idari kadro ile öğren-
ciler, hem kendilerine 
hem de izleyicilere ke-
yifli anlar yaşattı.

Halat çekme yarışmasında büyük 
çekişme

Etkinlikte aynı zamanda Nevruz Bayramı’nın 
önemli sembollerinden olan demir dövme, 
yumurta tokuşturma, halat germe ve çuval 
yarışmaları da etkinliğe renk kattı. Özellikle 
protokol üyelerinin de katılımıyla gerçek-
leşen ve büyük bir çekişmeye sahne olan 
halat çekme yarışması, katılımcılara keyifli 
dakikalar yaşattı.

Stantları ziyaret ettiler

Prof. Dr. Sait Bilgiç ve öğrenciler, uluslara-
rası öğrencilerin açmış oldukları stantlar-
da sergiledikleri ve kendi ülkeleri ile kül-
türlerini tanıtan materyalleri de yakından 
inceledi. Nevruz kutlamasında halaylarla, 
horonlarla ve oyunlarla baharın gelişine 
merhaba diyen katılımcılara, OMÜ Ziraat 
Fakültesi öğrencilerinin ürettiği 8 karışımlı 
dibek kahvesi de ikram edildi.

Öte yandan Vali Kaymak, Rektör Bilgiç ve 
protokol üyeleri, Yaşam Merkezi önün-
de açılan “Muhsin Yazıcıoğlu Fotoğraf 
Sergisi”ni gezdi.
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OMÜ’den Emeklilerine
Özel Gece
Ondokuz Mayıs Üniversitesi; emek-
li olan akademik ve idari personelini, 
düzenlediği yemek organizasyonunda 
bir araya getirdi. 

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz 
yıl yeniden düzenlenmeye başlanan 
ve OMÜ’den emekli olanları buluştu-
ran “OMÜ Emekliler Günü” etkinliği, 
yoğun katılımla gerçekleştirildi. Omtel 

Otel’de düzenlenen etkinliğe; Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı, fakülte dekanları, aka-
demik ve idari personel ile 2018 yılın-
da ve öncesinde emekli olan çalışanlar 
katıldı.
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“Sizi, bu ailenin her zaman birer 
mensubu olarak görüyoruz”

Düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Bu yıl ikincisini düzen-
lediğimiz Emekliler Gecesine katılımları-
nızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 
OMÜ ailesine emek verenlerle bir arada 
olma mutluluğunu bizlere yaşattınız. Biz bu 

birlikteliği önemsiyoruz. Bu büyük ailenin 
bir mensubu olmaktan hepimiz gurur du-
yuyoruz. Bugüne kadar bizlere emek veren 
ve bu noktaya gelişimizde büyük katkıları 
olan bütün çalışanlarımıza teşekkür edi-
yorum. Sizler uzun yıllar Üniversitemize 
hizmet verdiniz. Bizler sizi, artık çalışmıyor 
olsanız da bu ailenin her zaman birer men-
subu olarak görüyoruz.” dedi.
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“Çalışanlarımızı değerli kılmak 
ve onların huzuru için gayret 
gösteriyoruz”

OMÜ’nün, Türkiye’nin önemli üniversiteleri 
arasında yer aldığına dikkati çeken Rektör 
Bilgiç “Bu kurumun güzelliklerini ve ülkenin 
gelişimine sağladığı katkıları hep birlikte 
yaşıyoruz, görüyoruz. Bizler de görevi al-
dığımız günden beri öncelikli olarak bu ku-
rumun çalışanlarını değerli kılmak, onların 
huzur içinde çalışmalarını sağlamak adına 
gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

“Bu büyük ailenin parçası olmak çok 
büyük bir mutluluk”

Gecede söz alan OMÜ’nün duayen hocala-
rından Prof. Dr. Memduh Erkin de “Atatürk 
çok fazla okuyan biriymiş. Dumlupınar’da 
top sesleri arasında iktisat okumuş, fel-
sefe okumuş. Çok ileri seviyede bir Fran-
sızcası vardı. Şunu söylüyor; ‘Nerede kar-
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şılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve 
itaat vardır. Bunların olduğu yerde disiplin 
vardır, disiplinin olduğu yerde de başarı 
vardır.’ Başarının ilk kaynağının da karşı-
lıklı sevgi ve saygı olduğunu söylüyor. Biz-
ler burada hep bir birliktelik içerisindeydik. 
Bu birliktelikte emeği geçen başta Sayın 
Rektörüm olmak üzere herkese teşekkür 
ediyorum. Bu büyük ailenin bir parçası 
olmak çok büyük bir mutluluk.” sözleriyle 
duygularını dile getirdi.

Emekli mensupların fidanı OMÜ’de 
büyüyecek
Konuşmaların ardından 2018 yılında emek-
li olan 50 akademik ve idari personele fidan 
sertifikaları, Rektör Bilgiç, rektör yardımcı-
ları ve dekanlar tarafından takdim edildi. 
Ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti-
rilirken, gecenin sonunda Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın, Müzik Bölümü 
son sınıf öğrencisi Sevde Özer’in icra etti-
ği kanun eşliğinde seslendirdiği “Fikrimin 
İnce Gülü” şarkısı, keyifli dakikalar yaşattı.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Oc

ak
-M

ar
t  2

01
9

Sa
yı 

75

15



OMÜ Havza Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
Hizmete Girdi 
Karadeniz’de tek olma özelliği taşıyan, 
Üniversitemiz bünyesindeki Havza Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 
hasta kabulüne başladı.

Vali Osman Kaymak, poliklinik bö-
lümünde hasta kabulüne başlayan 
Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 
Vali Kaymak’a; Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Havza Kaymakamı Metin Yıl-

maz, Havza Belediyesi eski Başkanı 
Murat İkiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran eşlik etti.

Vali Kaymak ve beraberindekiler, ter-
mal sağlık hizmeti vermek amacıyla 
OMÜ ve Havza Belediyesinin imzala-
dığı protokol çerçevesinde faaliyette 
olan Havza Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi’nde incelemelerde bu-
lunarak yetkililerden bilgi aldı.
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“Yüzlerdeki mutluluk, 
burada doğru işler olduğunu 
gösteriyor”

Havza Termal Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Merkezi’nin, fiziki 
imkânları ile oldukça kaliteli bir 
merkez olduğunu belirten Vali 
Kaymak “Burada halkımıza ka-
liteli bir hizmet vermemiz gere-
kiyor. Merkezimizde fizik tedavi 
adına en modern uygulamalar 
yapılmakta. Şimdiden çok sa-
yıda vatandaşımıza hizmet edi-
yor. Rehabilitasyon Merkezi’nin 
yapımında emeği geçenlere ve 
burada vatandaşlarımıza hizmet 
veren herkese çok teşekkür edi-
yorum.” dedi.

Konuşmasının ardından Havza 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde incelemelerde bulu-
nan Vali Osman Kaymak, tedavi 
gören vatandaşlarla sohbet etti.

Ergoterapi hizmeti de verecek 

7 bin 500 metrekarelik alana sa-
hip, Karadeniz’de tek olma özel-
liğini taşıyan ve en son teknolojik 
donanımla hizmet veren Havza 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde fizik tedavi ve kür 
merkezi, spor ve egzersiz odaları 
yer alıyor. Samsun’da ilk defa er-
goterapi hizmeti de verecek olan 
kaplıcaları, hamam kültüründen 
çıkartıp sağlık ve tedavi merkezi 
hâline getiren Havza Fizik Teda-
vi ve Rehabilitasyon Merkezi, bu 
özelliği ile de büyük ilgi görüyor.
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Çocuklar Akran Zorbalığına Son Projesi 
İçin Eğitim Fakültesinde

Atakum Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu 2/D 
sınıfı öğrencileri, çocukların zorbalıkla nasıl mü-
cadele etmesi gerektiğini anlatan “Akran Zorba-
lığına Son Projesi” kapsamında Eğitim Fakülte-
siyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu 
ziyaret etti.

Okul Müdür Yardımcısı Murat Özkan ve Sınıf Öğ-
retmeni Selin Koca eşliğinde Fakülteye gelen 
öğrenciler, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Seher Balcı Çelik ve Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Alper Kesten tarafından ağırlandı.

 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onayla-
nan ve Atakum Kaymakamlığı, OMÜ Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve İstanbul 
Aydın Üniversitesi tarafından da desteklenen 
“Akran Zorbalığına Son Projesi”nin önemin-
den söz eden Sınıf Öğretmeni Selin Koca, yapı-
lan bu ziyaretlerin öğrencilerde büyük gelişim 
meydana getirdiğini ifade etti. Koca, projenin 
öğretmenlerde ve velilerde de farkındalık ya-
ratacağına inancının tam olduğunu belirtti. 
Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik ile öğ-
renciler, “Akran Zorbalığına Son Projesi”nin ar-
kadaş ilişkilerinde nasıl etki yarattığı konusunda 
sohbet etti.

Öte yandan öğrenciler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından başlatılan “Samsun için Okuma Vak-
ti Projesi” kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Mediha 
Mangır ve Türkçe Öğretmenliği öğrencileri ile ki-
tap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

İlkokul Öğrencilerinden Sağlıkçılara Ziyaret

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan tarafından karşılanan 
öğrenciler,  MYO’da “Beslenme” dersini dinle-
diler. Çocuklar dersin ardından, laboratuvarları 
gezdi. Son olarak İlk ve Acil Yardım Laboratuva-
rına giren öğrencilere ilk yardım bilgileri verildi.

Ziyarette, başta Yüksekokul Müdürü, laboratu-
vardan sorumlu hocalar ve Yüksekokulun deği-
şik programlarından seçilen öğrenciler ile birlik-
te gitar eşliğinde şarkılar söylenirken süt, pasta 
ve kek ikramının ardından minik öğrenciler uğur-
landı.
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Fen-Edebiyat Fakültesi ile Atakum Kent Konseyi 
birlikteliğiyle düzenlenen “Türk Aile Yapısında 
Değişim” konulu konferansta Doç. Dr. Mustafa 
Said Kurşunoğlu küreselleşme rüzgârlarının es-
tiği günümüzde ülkemiz ve dünyadaki ‘aile’ kav-
ramını gündeme getirdi.

Prof. Dr. Bekir Şişman açılış konuşmasında, son 
zamanlarda aileyle ilgili ciddi tereddütlerinin ol-
duğunu ve sosyal bilimcilerin özellikle kültürün 
aktarımı açısından buna dönük çözümler üretip 
projeler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Konferansta, modernizmin aile kavramına olum-
lu ve olumsuz etkilerini tartışan Doç. Dr. Mustaf 
Said Kurşunoğlu, endüstrileşmeyle birlikte artık 
modern ailenin, iş ve üretim temelinde yeryüzü 
ölçekli olduğuna işaret etti.  

Yeni dünya düzeninin vaatleri

Doç. Dr. Kurşunoğlu “Seküler (dünyevi) çekirdek 
aile tipinin üretimi temellendiren ve destekle-
yen niteliği; sosyal dokuyu meydana getirme ve 
modern toplumu oluşturma anlamına gelmek-
tedir” ifadelerini kullandı.  21. yy.’ın yeni dünya 
düzeninin çekirdek aileye vadettiklerini ise “Di-

yorlar ki nüfus arttırıcı geleneksel ahlaki, dinî, 
millî değerler sorundur. Aile, geleneksel değer-
leri arttırıyor ve nüfusun yükselmesine sebebi-
yet veriyor. Yapay zekâ ve bunu tasarlayanlara 
göre aile, başlı başına sorundur. Yalnız ya da ev-
lilik bağı olmadan yaşamak, eş cinsel evlilikler, 
sanal partnerler vb. durumlar yasallaştırılmalı 
deniyor. İşte bu tür durumlar ya da beraberlik-
ler sonucunda nüfus artmaz, soy üremez; hem 
bedensel olarak hem de tinsel olarak. Yalnız 
yaşamak revaçta. Anne baba, nine, dede huzu-
revlerine gönderiliyor. Bunlar yoğun bir şekilde 
özendiriliyor.” sözleriyle aktardı.

“Aileye sahip çıkmazsak küresel fırtınada 
yok oluruz”

Bu vaatlerin Türkiye’deki yansımalarından da 
bahseden Doç. Dr. Kurşunoğlu devamında “İşte 
bu esasen ulusal bir sorundur, hem de var oluş 
sorunudur. Bizim yapmamız gereken şey şu: Biz 
ne Protestan temelli akılcı bir kapitalizm ne de 
Konfüçyanizm kökenli toplumsal bir kapitalizm 
arasında sıkışmak zorunda değiliz. Kendimize 
uygun yapıyı oluşturmak için gayret gösterme-
liyiz ve bunda da aileyi önemseyelim. Ailenin, 
doğrudan doğruya ulusal bir mesele olduğunun 
farkında olalım. Ailemiz ortadan kalkarsa küre-
sel fırtınanın önünde çok çabuk şekilde yok olan 
bir toplum oluruz. Kendi endüstriyel yolumuzu 
da belirleme gücünü gene bize ailemiz, örfümüz, 
töremiz, inancımız veriyor.” sözlerine yer verdi.

Konferans sonunda Atakum Kaymakamı Namık 
Kemal Nazlı ve Atakum Belediye Başkanı İshak 
Taşçı, Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu’na te-
şekkür belgesini; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bekir Batı da fidan sertifikasını takdim 
etti.

Geleneksel Türk Aile Yapısındaki 
Değişimi Doğru Okumak ve Anlamak
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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının 
“Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilme-
sinin ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Kırıkkale Üni-
versitesi (KKÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Mü-
zesi’ndeki İBTAV 9. Olağan Mütevelli Heyeti 
Toplantısı’nın ardından gerçekleşen imza tö-
reninde, protokolü taraflar adına OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan 
Aslan ve İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu 
Başkanı Mecit Çetinkaya imzaladı.

 
Dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’in, 30 Haziran 2018’de hayatını 
kaybetmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Ge-
nelgesi ile 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda yapılacak 
çalışmalar için İBTAV, KKÜ ve OMÜ arasında bir 

süre önce yapılan iş birliği anlaşması, imzaların 
atılmasıyla resmiyete döküldü.

Protokol kapsamında İBTAV, KKÜ ve OMÜ’den 
en az ikişer temsilcinin katılımıyla çalışma grubu 
oluşturulacak ve çalışmalar bu grup tarafından 
yürütülecek. Bu çalışmalarda içerisinde OMÜ; 
panel, seminer, konferans gibi etkinlikleri dü-
zenlemek görevini üstlenecek.

Yurt içi ve yurt dışında 500’ün üzerinde 
etkinlik gerçekleştirilecek

Yayımlanan Genelge ile İslam kültür ve mede-
niyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve 
Sezgin’i yeni nesillere en doğru şekilde aktar-
mak amaçlanıyor. Bunun yanı sıra yapılacak et-
kinliklere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca 
her türlü desteğin verilmesi amacıyla yıl boyun-
ca; 7 bölgede, 7 üniversitede, 7 valilik ve beledi-
yede olmak üzere toplam 21 ilde ve yurt dışında 
500’ün üzerinde farklı etkinlik gerçekleştirile-
cek.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” için  
İmzalar Atıldı
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İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Konferansla Anıldı
İslam bilim tarihinin tüm dünyada tanıtılması-
na yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiren ve 
geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybeden 
dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde  
düzenlenen konferansla anıldı.

Üniversitenin 100. yıl etkinlikleri arasında yer 
alan ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Fahri Sakal’ın konuşmacı olarak katıldı-
ğı konferansa; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekre-
ter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sekreter 
Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, akademisyen-
ler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Hocasının sözleri, bizlere bıraktığı büyük 
eserleri ortaya çıkardı”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çok 
önemli bir bilim insanı olduğunun altını çizerek 
“Fuat Sezgin, 1960 yılındaki askeri darbeyle üni-
versiteden atılmış bir bilim insanı. Daha sonra 
Almanya’ya gitmiş; burada oryantalist hocasıyla 
çalışmalarını sürdürürken, hocası İslam bilimle-
rinin bugünkü gelişmelere temel oluşturduğunu 
kendisine anlatmıştır. Bunun üzerine kendinin 
de yaptığı çalışmalar, bugün bizlere bırakmış 
olduğu büyük eserleri ortaya çıkarmıştır. Fuat 
Sezgin ‘Benim amacım İslam toplumuna men-
sup insanlara, İslam bilimlerinin gerçeğini tanıt-
mak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış 

yargılardan onları kurtarmak ve ferdin yaratıcılı-
ğına olan inancını onlara kazandırmaktır’ diyor. 
Bu sözleri bütün çalışmalarının odak noktasını 
oluşturuyor. Şu bir gerçek ki insanın kendisinin 
başarısız olacağına olan inancı, hiçbir çalışmay-
la telafi edilebilecek bir şey değil. Bu nedenle 
İslam biliminin ne kadar güçlü olduğunu, önemli 
çalışmalar yaptığını, Avrupa’nın ve gelişmiş ül-
kelerin bütün kazanımlarını bu çalışmaların üze-
rine inşa ettiğini ortaya koymuştur.” ifadelerini 
kullandı.

“Bilimin Batı’ya, İslam dünyasından 
geçtiğini ortaya koydu”

Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Fahri Sakal, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezinde düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in bilim dünyasına yaptığı katkıları aktar-
dı.

Sakal Prof. Dr. Fahri Sakal, Sezgin’in özellikle 
Arap-İslam Bilim Tarihi (Geschichte des Ara-
bischen Schrifttums) eserinin; Kur’an ilimleri, 
hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, 
tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, 
kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, 
astroloji, meteoroloji, dil bilgisi, matematiksel 
coğrafya, İslam’da kartografya, İslam felsefe 
tarihi gibi birçok alanda çok önemli ve kapsamlı 
bilgiler ortaya koyduğunu ifade etti. Konferansın 
ardından Rektör Bilgiç, Sakal’a günün anısına fi-
dan sertifikası takdim etti. OM
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İlahiyat Fakültesinde Deizm Kavramı 
Ele Alındı
OMÜ, son dönemlerde kamuoyun-
da gündeme gelip tartışılan “deizm” 
kavramını bütün yönleriyle ele aldı. 
Bu doğrultuda İlahiyat Fakültesinde 
“Deizm, Bir İnanç Sapması” temasıyla 
konferans düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün davetli ko-
nuşmacı olduğu konferansa; Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Rek-
tör Danışmanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Konuşmasına “OMÜ İlahiyat Fakültesi benim 
okuduğum fakülte ve bu yüzden burada olmak-
tan ötürü mutluluk ve onur duyuyorum” diyerek 
başlayan Prof. Dr. Şinasi Gündüz konuşmasına 
deizmi açıklayarak başladı: “Deizm dünya ve ev-
renin işleyişine müdahale etmeyen, tek tanrı ol-
duğunu kabul eden ve tüm dinleri reddeden bir 
inanç biçimi olmakla birlikte, buradaki tek tanrı 
anlayışı Hristiyan, Musevi ve İslam dünyasının 
tek tanrı inancıyla aynı şeyler değildir. Deizm-
de tanrı vardır; peygamber, vahiy, helal, haram, 
kutsal kitap gibi kavramlar ise yoktur.” sözleriyle 
aktardı.

Deizmin çıkmazları

Sunumunda deizmin birçok konuda çıkmazları 
olduğuna işaret eden Gündüz “Sorunlu bir 
tanrı inancına sahip olunması, varoluşun 
hakikatini açıklama konusundaki belirsizlik, din 
reddedilirken akıl ve tecrübenin din edinilmesi 
gibi sebeplerden dolayı deizmin birçok çıkmazı 
var.” diye konuştu.

Deizm neden taraftar buluyor?

Günümüzde deist sayısının giderek arttığını ve 
bunun sebeplerinin araştırılmasının zorunlu 
hâle geldiğini kaydeden Prof. Dr. Gündüz deva-
mında “Bunun sebeplerine baktığımız zaman 
ise mevcut din anlayışındaki problemler netice-
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sinde hastalıklı, sorunlu dindar tipolojisinin oluş-
tuğuna şahit oluyoruz. Dindarlık şekle indirgenip 
dinî değerler ve dinî kurumlar itibarsızlaştırılıyor. 
Diğer bir sebep ise modernite ve seküler para-
digmanın sosyal hayattan dini dışlamasıdır.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

“Toplumdaki dinî temsilde olumlu rol 
modellere ihtiyacımız var”

Prof. Dr. Gündüz,  “medya hocalığı” olarak ad-
landırılan kavram yüzünden günümüzde dinî 
değerlerin itibarsızlaştırıldığını, bu durumun 
önüne geçmek için öncelikle doğru tespitlerde 
bulunmak gerektiğini vurgularken sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Kendi değerlerine yabancılaşmış, 
sosyokültürel açıdan asimile olmuş bir toplum 
katiyen olamayız. Toplumdaki eğitim sisteminde 
ve sosyal ilişkilerde egemen olan mevcut an-
layışı gözden geçirmeliyiz. Yanlış din ve İslam 
algısını düzeltmek için toplumdaki dinî temsil-
de olumlu rol modellere ihtiyacımız var. Ayrıca 

itikat ve ibadet yanında güzel ahlakın da dinin 
temel değeri olduğunun farkına varmamız gere-
kiyor.”

Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Şinasi Gündüz’e, adını 
Üniversitede yaşatacak olan fidanın sertifikasını 
takdim etti.

Yenilikçi Girişimciler Projesi Hedefe 
Ulaştı
2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından desteklenen ve OMÜ Akademik Dü-
şünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) 
tarafından hazırlanan “Yaratıcı Düşünen Yeni-
likçi Girişimciler Projesi”, yapılan faaliyetlerle 
hedefine ulaştı. Projeye katkısı olanlara dü-
zenlenen törenle katılım ve teşekkür belgeleri 
takdim edildi.

Proje, 7 farklı etkinliği kapsadı

Proje Yürütücülüğünü Doç. Dr. Süleyman 
Yaman’ın yaptığı proje süresince 7 farklı et-
kinlik yapıldı. OMÜ’nün farklı fakültelerinde 
öğrenim gören 40 lisans öğrencisinin katıldığı 
etkinliklerde katılımcıların; girişimcilik başta 
olmak üzere iletişim, yaratıcı yazarlık, iş planı 
oluşturma, girişimci kişilerle tanışma, doğadaki 
değişimleri keşfetme, teknopark gezisi ile giri-
şimcilere tanınan fırsatları görme, risk alma ve 

fırsat odaklı olma gibi becerilerinin geliştirilmesi 
sağlandı. Ayrıca öğrenciler Samsun ili Tekkeköy 
ilçesinde genç bir girişimci tarafından işletilen 
bir tesise giderek müteşebbisle görüşmeler 
yaptı.
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Yeni Profesörler Belgelerini Aldı
OMÜ’de profesörlük unvanına erişen 28 aka-
demik personele, düzenlenen törenle belgeleri 
takdim edildi.

Rektörlükte Senato Toplantısı öncesi gerçekle-
şen “Profesörlük Belge Takdim Töreni”ne; Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan 
ile Senato üyeleri katıldı.

“Bu güzel anı birlikte görmenin heyecanını 
yaşıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, diploma takdim töre-
ninde yaptığı konuşmada “Akademik hayatın en 
üst mertebesi olan profesörlük unvanına kavuş-
mak için geçen uzun ve çileli sürecin sonunda, 
bu güzel anı birlikte görmenin heyecanını yaşı-
yoruz. Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın 
devamını diliyorum. Katettiğiniz bu yolla Üniver-
sitemize çok daha yeni, ilave katkı-
lar sağlayacak gücü kendinizde bu-
lacağınıza inanıyorum.” dedi.

“Kadro ihdası ve kadro 
değişikliği talebinde bulunduk”

Profesörlük kadrolarında sıkıntı ya-
şadıklarını da dile getiren Rektör 
Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “3 
ay öncesine kadar; sıraya ve bekle-
me süresine göre bu kadroları ver-
meye çalışıyorduk. Artık kadrola-
rın; sadece bekleme süresine göre 

değil, bölümdeki kadro sayıları, kadro ihtiyacı, 
kişilerin proje bakımından, yayın bakımından 
veya diğer akademik başarıları bakımından bir 
sıralamaya tabi tutularak verileceğini paylaş-
mak isterim. Bu sıraya uyduğumuz takdirde; 20 
profesörün bulunduğu bir bölümde 2 ay önce 
doçent oldu diye bir kadroyu oraya vermek gibi 
bir mecburiyet içinde kalmamızın adil olmaya-
cağını sizler de takdir edersiniz. Bir bölümde 
hiç profesör yokken, lisansüstü eğitimi de bu 
sebeple doktora düzeyine çıkaramazken, artık 
elimizdeki bu az sayıdaki kadroyu başladığımız 
şekilde devam ettirme imkânımız kalmamış-
tı. Bu nedenle hem kadro ihdası yaptık hem de 
kadro değişikliği talebimiz oldu. Hepsi karşılan-
dığında biraz daha elimizin rahatlayacak olması 
sebebiyle daha önce başladığımız şekilde bir 
dağıtıma da geçmemiz mümkün olacaktır diye 
düşünüyorum.”
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Geleceği Sorgulayan Girişimciler 
Samsun’da
4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları (2018) 
kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen 
“Geleceği Sorgulayan Girişimciler” isimli proje-
nin açılışı Konaks Otel’de yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman tarafından 
yürütülen projeye; Samsun’un Asarcık, Bafra, 
Çarşamba ve Terme ilçelerindeki okullarda fen 
bilimleri dersi öğretmeni olarak görev yapan Zü-
beyde Atlı, Kübra Altun, Zehra Doğan ve Filiz Ka-
sım ile 6. ve 7. sınıfta öğrenim gören 24 öğrenci 
katıldı.

Yeni fikirler geliştirerek uygulama fırsatı 
buluyorlar

Projenin amacı hakkında bilgilendirmelerde bu-
lunan Doç. Dr. Süleyman Yaman “Bu projenin 
temel amacı; ortaokul öğrencilerine bilim, tek-
noloji, mühendislik ve matematik sistemi temelli 
eğitimler ışığında girişimcilik ve sorgulama yo-
luyla yeni fikirler edinmelerini sağlamak ve bun-
ları uygulama becerileri kazandırmak, dolayısıy-
la da bu becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar 
sunmaktır. Bu projeye katılan öğrencilerin; 21. 
yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmaları ve 
bu eğitime katıldıktan sonra yaşadıkları yerler-
de bir farkındalık oluşturarak girişimcilik, sor-
gulama ve inovasyon becerilerini geliştirecek 
faaliyetleri devam ettirmeleri beklenmektedir.” 
dedi.

9 üniversiteden 17 akademisyen eğitim 
veriyor

Ülkemizin farklı 9 üniversitesinden 17 öğretim 
üyesinin eğitimi verildiği proje, 21-28 Ocak 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında OMÜ’den Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Yavuz Bay-
ram, Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Dr. Öğr. Üyesi 
Şener Şentürk, Dr. Selime Canan, Arş. Gör. Aslı 
Sarışan Tungaç, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak,  
Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita eğitim verdi.

Diğer üniversitelerden eğitim veren öğretim 
üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Amasya Üni-
versitesinden Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, 
İstanbul Bilgi Üniversitesinden Dr. Burcu Gün-
gör, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Dede, 
Doç. Dr. Osman Çimen, Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Emre Bozdo-
ğan, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gül-
tekin Çakmakçı, Doç. Dr. Mustafa Serdar Kök-
sal, Kırıkkale Üniversitesinden Doç. Dr. Oktay 
Akbaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden 
Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık, Sinop Üniversitesinden 
Arş. Gör. Gürol Yokuş, Samsun Millî Eğitim Mü-
dürlüğünden Erdal İncebacak. 

Ayrıca eğitmenlere yardımcı olmaları için OMÜ 
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğre-
nim gören 7 lisans öğrencisi de projede görev 
alıyor. OM
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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Birikimiyle 
Hemşirelere Rehberlik Ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Hemşirelik Bölümünce hemşirelere yö-
nelik “Klinik Rehber Hemşire Eğitimi”nin üçün-
cüsü gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda, 
Samsun ilinde çalışan birçok hemşireyi bir ara-
ya getiren eğitim; 2 gün boyunca devam etti ve 
Fakültenin Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğretim 
üyelerince verildi. Eğitime ayrıca; Fakültenin öğ-
retim elemanları ve öğrencileri de katıldı.

“Klinik rehberlik uygulamasına Samsun’da 
liderlik etmekten son derece mutluyuz”

“Klinik Rehber Hemşire Eğitimi”ne dair 
katılımcıları bilgilendiren Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Özen Kulakaç, 2015’ten itibaren bu eğitimlere 
yer verdiklerini hatırlatarak “Klinik rehber 
uygulanmasının standardının sağlanması, 
eğitimin kalitesinin garanti altına alınması ve 
okul-hastane iş birliğinin güçlendirilmesi amacı 
gözetilerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
(YÖK) ile Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) 
iş birliğiyle düzenlenen toplantılar sonucunda 
‘Klinik Rehber Standartları’ belirlendi. Bizler 
de bu doğrultuda eğitimlerimizin üçüncüsünü 
vereceğiz. Ayrıca bu etkinliğimizin; Türk 
milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Millî Mücadele Hareketi’ni başlatmak üzere 
Samsun’a çıkışının 100. yılını büyük bir heyecan 
ve coşkuyla kutladığımız bir yıla denk gelmesi 
de bizleri mutlu etmektedir. 100 yıl sonra bizler 
hemşirelik eğitimini daha üst seviyeye çıkarmak 

ve topluma daha iyi hizmet sunmak için 
elimizden geleni yapıyoruz. Hemşirelik Bölümü 
olarak klinik rehberlik uygulamasına Samsun’da 
liderlik etmekten son derece mutluyuz. Çünkü 
hemşirelik eğitiminde başlayan klinik rehberlik 
uygulaması daha sonra ebeliğe ve diğer 
alanlara yayıldı. Şu anda herkes klinikle birlikte 
olmaktan, öğrencilerimizi uzman hemşirelere 
emanet etmekten, onların değerlendirmesine 
ve bilgisine sunmaktan son derece memnun.” 
diye konuştu.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Kulakaç, konuşması-
nın ardından “Hemşirelik Eğitiminde Klinik Reh-
berlik, Tanımı, Rehberin Özellikleri, Rol ve So-
rumlulukları” ve “Acemilikten Uzmanlığa, Yeni 
Başlayan Hemşireler için Hemşire Rehberliğin 
Önemi” adlı sunumlarıyla katılımcılara hitap 
etti. 

Hemşirelik eğitiminin kalitesini arttıracak 
birçok konu başlığı

2 gün süren Klinik Rehber Hemşire Eğitimi’nde 
bunun yanı sıra; Patricia Benner’in acemilikten 
ustalığa hemşirelik teorisi, olumlu öğrenme 
çevresinin oluşturulması, uygulamada etkili geri 
bildirim verme, farklı öğrenme stilleri, reflekşın 
(yansıtma), öğrencinin bilgisini uygulamaya ak-
tarmasına yardım etme süreci, ekip çalışması, 
liderlik, rehberlikte iletişim ve öğrenciyi destek-
leme stratejileri, Hemşirelik Bölümünün klinik 
uygulama hedefleri, kayıt ve dokümanları, uy-
gulamanın değerlendirilmesi ve değerlendirme-
de karşılaşılan zorluklar ile çözüm önerileri ele 
alındı.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşire-
lik Bölümünün “Olmak Üzerine Ko-
nuşmalar” etkinlikleri kapsamında, 
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Hastanesi Hemşiresi Hanife 
Aysune, “Hemşirelik ve İnovasyon” 
konulu bir sunum yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans 
Salonunda düzenlenen etkinliğe; 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
İlknur Aydın Avcı, akademisyenler ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

“İnovasyon sadece mühendislikte değil  
hemşirelik mesleğinde de uygulanabilir”

Etkinliğin açılışında konuşan Hemşirelik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, inovasyon 
kavramının daha çok mühendislik meslek gru-
buyla bağdaştırıldığına dikkat çekerek şöyle de-
vam etti: “İnovasyonun hemşirelik mesleğinde 
uygulanabileceğini deneyimlemek, hemşirelik 
mesleğine yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısı ge-
tirmek amacıyla Halk Sağlığı Hemşireliği dersin-
de öğrencilerimizden, insanların sağlıklı yaşamı 
öğrenmelerini sağlayacak yenilikçi bir yöntem 
bularak kullanılabilir hale getirmelerini istedik. 
Sonuçta 11 farklı fikir ortaya çıktı. Öğrencileri-
miz bu 11 farklı fikri projelendirdiler, resimledi-
ler ve birbirinden ilginç ürünlere dönüştürdüler. 
Bu ürünleri geçen yıl düzenlenen proje pazarın-
da sunduğumuzda da mühendisliğin yanı sıra 
sağlık alanında da inovasyonun olabileceğini in-
sanlar fark etmiş oldu.”

“Yenilikçi fikirlerinizi projelendirin öncü 
çalışmalara imza atın”

Sağlığın inovasyona en uygun alanlardan biri ol-
duğuna işaret eden Bölüm Başkanı İlknur Aydın 
Avcı “Özellikle hemşirelik, yeniliğe çok elverişli 
bir meslek.Sizler de yenilikçi fikirlerinizi pro-
jelendirip öncü çalışmalara imza atabilirsiniz. 
Mesleğimizin sizin gibi zinde beyinlere ve bu 
beyinlerin üreteceği, topluma katkı sağlayacak 
çalışmalara çok ihtiyacı var. Biz akademisyenler 
olarak sizin her türlü fikrinizi desteklemeye ha-
zırız.” dedi.

OMÜ Hemşirelik Bölümünden mezun, Samsun 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
Hemşiresi Hanife Aysune ise yaptığı sunumda 
hemşirelikte inovasyonun tanımı, uygulanabi-
leceği alanlar, karşılaşılan sorunlar ve yaşanan 
gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Hemşirelikte İnovasyon Konuşuldu
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Sıfır Atığa “Mimari” Bakış 
Mimarlık Fakültesi Öğrenci Projeleri Sergisi, Mi-
marlık Fakültesinde ziyarete açıldı.

Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 
dönem sonu projelerinden oluşan sergiye; Sam-
sun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya 
Oktay, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı 
İshak Memişoğlu, çok sayıda akademisyen ve 
davetli katıldı.

“Serginin en önemli amacı teşvik edici 
olması”

Mimarlık Fakültesi fuaye alanında gerçekleşen 
törende açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. 
Dr. Derya Oktay “ Serginin en önemli amacı teş-
vik edici olmasıdır. Kaliteli ürünlerin sergilenme-
si bir öğrenci için en büyük ödüllerden birisidir. 
Son olarak bugün burada bulunan ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum.” sözlerine yer 
verdi.

“Öğrencilerimizin hepsi bizim için 
değerlidir”

Törende söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ise “Mimarlık Fakültemizden güzel işler 
çıktığını görmek de beni ayrıca mutlu ediyor. 
Bugün öğrencilerimizin, hocalarının nezaretinde 
sergiledikleri projelerini inceledik. Güzel örnek-
lerin olduğunu görüyoruz. Sorumlu hocalarımızı 
ve ekibini tebrik ediyor, katılan herkese teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“OMÜ ile iftihar ediyoruz”

Sergiyi değerlendiren Vali Osman Kaymak 
“Gelecekte iyi bir kariyer yapmak açısından iyi 
bir eğitim çok önemli. Siz geleceğin mimarları 
olarak umuyorum ki kariyeriniz boyunca insana 
değer veren mimari yapılar yapacaksınız. Her 
iş emek gerektiriyor ve sizin, öğrendiklerinizle 
emeğinizi birleştirip ihtiyaçlardan yola çıkarak 
mimari projeler ortaya koymanız çok daha 
anlamlı olacaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından projeleri inceleyen Vali 
Kaymak ve Rektör Bilgiç’e, Dekan Oktay eşlik 
etti. İncelemeler sırasında, Mimarlık Fakültesi 
öğrencilerinin; “Sıfır Atık Projesi”ne destek ver-
mek amacıyla atık karton, tahta palet ve plastik 
kasa gibi materyallerden elde ettikleri sandal-
yeler dikkat çekti.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Turizm Fa-
kültesi ortaklığıyla “İşletmelerde Denetimin Öne-
mi ve Kariyer Mesleği Olarak İç Denetim” konulu 
panel düzenlendi.

İki oturumdan oluşan panelin başkanlıklarını; 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Nuray Keskin ve Turizm Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Erdal Yılmaz yaptı.

“Hormonlu işletmelerin başarısı mümkün 
değil”

Panelistlerden Marmara Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi Dekanı ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
(TİDE) Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuran Cö-
mert,  her işletmenin bir başarı hedefi olduğunu 
belirterek, “Evrenin kaynakları oldukça sınırlı ve 
bu yüzden havayı ve toprağı kirleten, suyu içil-
mez hale getiren, kısa vadede kar amacı güden 
“hormonlu büyüyen” işletmelerin topluma hiçbir 
faydası yoktur ve böyle bir işletmeden de başarı 
beklenemez. Bir işletmeyi işletme yapan unsur-
lar, bütün pay ve menfaat sahiplerinin haklarını 
gözetmek, adil, sorumlu, şeffaf olmak ve hesap 
verebilmektir.” diye konuştu.

“İşletmenin verimliliği iç denetimle 
mümkün”

Konuşmacılardan İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Karabı-
nar da işletmelerde denetimin önemi konusunda 
öğrencilere bilgi verirken denetimin, bir kurumun 
hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktör oldu-
ğunu belirtti. Prof. Dr. Karabınar bu süreci “Bir 
işletmede; kontrol edilebilir, izlenebilir, hesap 
verebilir bir iç denetim mekanizmasının olması, 
mevcut risklerin azaltılmasına ve işletmenin ve-
rimliliğinin artmasına neden olur.” sözleriyle özet-
ledi.

Geleneksel ve çağdaş denetim anlayışı

OMÜ’de iç denetçi olarak görev yapan Seydi Ye-
ner Günay ise sunumunda, geleneksel ve çağdaş 
denetim anlayışı konusunda değerlendirmelerde 
bulunurken her iki denetim mekanizmasına dair 
“Geleneksel anlayışta sadece hata bulunur; so-
rumluları cezalandırılır ve denetim orda biterdi. 
Ancak çağdaş yaklaşımda hataları önlemek ve 
problemi çözmek, kurumun daha iyi çalışması için 
görevlilere yardımcı olmak esastır.” sözlerine yer 
verdi.

“Çağdaş anlayışlarda kârın yanında sosyal 
sorumluluk da söz konusu”

Bir başka panelist ODEA Bank Teftiş Kurulu Baş-
kanı ve TİDE Akademik İlişkilerden Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Tolga Usluer her kurumun fa-
aliyetlerinin çeşitli riskler içerdiğini ve bu riskleri 
ortadan kaldırmanın yolunun da doğru yönetim 
sürecinden geçtiğini ifade etti. Konuşmasında 
işletmelerin sorumluluklarına dikkat çeken Uslu-
er, geleneksel anlayışta işletmenin tek sorumlu-
luğunun kâr etmek olup sosyal sorumluluğunun 
olmadığını, bu sorumluluğun devlete ait olduğunu 
belirtirken, çağdaş anlayışlarda ise işletmenin kâr 
etmek dışında sosyal sorumluluklarının da bulun-
duğunu dile getirdi.

 “Geleceği fırsat olarak görün”

Geleceği yönetme konusunda öğrencilere bilgi 
ve tecrübelerini aktaran Ali Kamil Uzun, gelece-
ğe kaygı ve endişe duyarak bakmak yerine onu 
bir fırsat olarak görüp değerlendirmek gerektiğini 
vurguladı. Uzun bunun yanı sıra bakış açısının ve 
hayallerin gelecek üzerindeki etkisi üzerine de öğ-
rencilere ufuk açıcı bilgiler verdi.

Bir Kariyer Mesleği Olarak İç Denetim
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Gelecek Nörobilimde
Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinde “Nörobilim Paneli” dü-
zenledi.

Panele konuşmacı olarak katılan OMÜ Tıp Fa-
kültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ersoy Kocabıçak ve Bakırköy Ruh ve Sinir Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
Nörolog - Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Bekir 
Tuğcu, katılımcılara Nörobilim konusunda çeşitli 
bilgiler verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki panelin 
açılışında konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersoy Ko-
cabıçak, Avrupa Tıp Birliğinin yönetim kurulunda 
yer alan öğrencileriyle birlikte ortaya koydukları 
panel fikrini hayata geçirmenin mutluluğunu ya-
şadıklarını söyledi. 

Kocabıçak, “İşin içinde biri olarak söyleyebiliriz 
ki gelecek Nörobilimde.  Yapay zekâdan tutun da 
beyin analizlerine kadar güncel tüm gelişmeler 
bunun üzerine yapılıyor. Burada, konusunda ma-
hir öğretim üyelerimizle öğrencilerimiz bir araya 
gelsin istedik. Bu etkinlikte emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Akademisyenler katılımcıları bilgilendirdi

Açılış konuşmasının ardından sunumunu ger-
çekleştiren Nörolog - Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. 
Dr. Bekir Tuğcu, epilepsi ve parkinson cerrahi-
si ile ilgili çalışmalarından söz etti. Daha sonra 
kürsüye gelen Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, parkin-

son hastalığında ve benzeri hareket bozuklukla-
rında uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili yaptı-
ğı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Son olarak söz alan OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi de 
Nöroimmünoloji alanındaki gelişmeleri aktardı-
ğı sunumunda, Multipl Skleroz (MS) Hastalığı ile 
ilgili çeşitli bilgiler aktardı.

Doktorlardan şiir ve fotoğraf sürprizi

Öte yandan panelde, uzun yıllardır yarı profes-
yonel olarak fotoğrafçılık çalışmaları bulunan 
Doç. Dr. Bekir Tuğcu, fotoğraflarını öğrencilerle 
paylaştı. Ayrıca öğretim üyeleri arasında düzen-
lenen bilgi yarışmasında da keyifli dakikalar ya-
şandı. 

Hekimliğin yanı sıra şiir de yazan Doç. Dr. Ersoy 
Kocabıçak da öğrencilerle duygu dünyası ve 
sohbet gerçekleştirdi. Son olarak da öğrenciler 
arasında gerçekleştirilen “Kahoot” isimli yarış-
mayla programın kapanışı gerçekleştirildi.

Etkinlikler    Akademik
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Tıp Fakültesi Yandal Araştırma 
Görevlisi Eğitimi için Denetlendi 

Sağlık Bakanlığı heyeti, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji ve 
Gastroenteroloji’de, yan dal araştırma görevlisi 
eğitimi verilebilmesi için denetlemelerde bulun-
du.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Cafer Polat, konuyla ilgili bilgi 
verdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-
nın 40 yılı aşkın bir süredir hizmet verdiğini ifa-
de eden Polat, “Burada birçok ameliyat başarı 
ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde bilimsel 
araştırmalar ve sağlık hizmeti sunumunda ba-
şarılı olabilmek için belirli bilim dalında özel-
leşmenin, yoğunlaşmanın ve kurumsallaşmanın 

zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu ihtiyaç 
göz önünde bulundurularak Genel Cerrahi Ana-
bilim Dalımız bünyesinde Cerrahi Onkoloji ve 
Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dallarının kurul-
ması planlanmıştı. Sağlık Bakanlığınca gönderi-
len bir heyet tarafından değerlendirilen Anabi-
lim Dalımızda adı geçen bilim dallarına yan dal 
araştırma görevlisi eğitimi verilebilmesi için de-
netlemelerde bulunuldu. Yeni bilim dallarımızın; 
öğretim üyelerimize, araştırma görevlilerimize, 
öğrencilerimize ve tüm hastalarımıza çok fayda-
lı olacağını ümit ediyorum.” sözlerine yer verdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağ-
demir ise sağlık alanında hizmetlerin en iyisini 
vermeye devam edeceklerini belirtti.

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencileri 
tarafından, İstiklal Marşımızın şairi 
“Mehmet Akif Ersoy” konulu bir pa-
nel düzenlendi.

Burak Akkaya’nın başkanlığını yü-
rüttüğü panelde Cemrenur Sara-
çoğlu “Bir Karakter Abidesi Meh-
met Akif”, Rabia Dağlı “Bir Cemiyet 
Adamı Mehmet Akif” ve Şeyma Al-
tınsoy ise “Bir Destan Şairi Olarak 
Mehmet Akif “ başlıklı konuşmalarını yaptı.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen panele; Doç. Dr. Şeyma 
B. Kuran, Dr. Öğr. Üyesi Adem Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır ve Dr. Öğr. Üyesi Safa Çelebi 
katıldı.

Eğitim’de “Mehmet Akif Ersoy” Paneli
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İlk Uluslararası At Hekimliği Kongresi
Veteriner Fakültesi girişimleri ve Türkiye Jokey 
Kulübü katkılarıyla “1. Uluslararası At Hekimli-
ği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi”, OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 21-24 
Mart tarihleri arasında düzenlenen kongrede; 
İtalya, Hırvatistan ve Macaristan’dan davetli 
akademisyenler tarafından at hastalıkları ile il-
gili üç eğitim çalıştayı yer aldı.

 “At hekimliğinde donanımlı veteriner 
hekimlerimiz var”

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. 
Handan Hilal Yavuz kongrenin açılış konuşma-
sında “Bütün dünyada ekonomik potansiyele 
sahip bu alanda, özellikli olarak yetişmiş vete-
riner hekimler olması gerekmektedir. Bu alter-
natif, veteriner fakültesi öğrencileri için de farklı 
ve tatmin edici bir iş imkânı olarak sunulmalıdır. 
Ülkemizde at hekimliği konusunda çalışan çok 
sayıda donanımlı veteriner hekimimiz olmasına 
rağmen, bu alan hâlâ gelişme aşamasındadır. 
Bu kongrenin Fakültemizde düzenlenmesindeki 

amacımız, öğrencilerimizin güzel bir kongre ve 
eğitim ortamında yararlanmalarını sağlamaktır.”

“At hekimliği veteriner hekimlik içerisinde 
önemli bir yere sahip”

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Al-
bayrak ise “At hekimliği veteriner hekimlik içe-
risinde önemli bir yere sahip. Yüzyıllar boyunca 
orduda ve tarımda önemli bir yer tutan at, vete-
riner hekimlik için de önemli. Bu nedenle Doç. 
Dr. Handan Hilal Yavuz’un gayretleriyle organize 
edilen bu kongrenin çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum” diye konuştu.

At yetiştiriciliğine vefa borcumuz var

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da 
konuşmasında bu alana dair bazı anekdotları 
paylaşırken “Bugüne kadar bu alanda gerekn 
önemin verilmediğini söyleyerek “At yetiştirici-
liğine vefa borcumuz var” dedi. Bu alanda ihti-
yaç olduğu da ortada, onun için at yetiştiriciliği 
alanında çalışan veteriner hekimlerimize ve öğ-
rencilerimize yönelik özellikle uygulamalı olarak 
kongrede paylaşılacak olan hem pratik hem de 
teorik bilgilerin öğrencilerimize katkı sağlayaca-
ğına inanıyorum.” dedi.

Kongrede; “Kısraklarda kronik endometritis te-
davisine başka bir açı ve tedavi sonrası gidişat, 
at ayaklarında fonksiyonel anatomi ve biyome-
kanik, spor atlarında düşük performans üzerine 
değerlendirme, atlarda gerçekleşen ortopedik 
enfeksiyonlar, spor atlarında kardiyak aritmi” 
hakkındaki son durumlar ve at hekimliğine dair 
birçok konu ele alındı. Öğrenciler teorik bilgi al-
manın yanı sıra uygulamalı eğitim görme imkânı 
yakaladı.
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Güzel Sanatlar Fakültesi, “Kültür, Bilim ve Sanat 
Söyleşileri” kapsamında, Fakültenin Konferans 
Salonu’nda “Kodlama! Sarmal Esaret ve Kimlik 
İpotekleri” konulu bir konferans düzenledi.

Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle son dönem-
de gündemde olan ve gençlerin yoğun ilgi göster-
diği kodlama hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Eker, kod-
lamanın tanımı, içeriği ve diğer ülkelerde kullanı-
mı ile ilgili bir sunum yaptı.

Kodlamanın ve yazılım alanlarının, özellikle bilgi-
sayara ilgi duyan gençlerin kariyer planlamasın-
da ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Prof. 
Dr. Metin Eker “Bu ilginin birden ortaya çıkmasını 
ve ekonomik hedef olarak diğer unsurların önü-
ne geçmesini anlamaya çalışıyorum. Kurdukları 
bilgisayar şirketleri ya da sosyal medya markala-
rıyla bu işin küresel ticaretini en yüksek düzeyde 
yapan isimler, gençlerimizde böyle bir mesleki 
trend (eğilim) oluşmasına yol açtı. Bunun onların 
meslek seçiminde daraltılmış, kanalize edilmiş bir 
çizgisellik başlattığını düşünüyorum.” dedi.

Metin Eker “Okullarda da robotik ve yazılım 
dersleri verilmeye başlandı. Bu dersler ekle-
nirken çocukların spor faaliyetlerini ve ruhsal 
gelişimini destekleyen derslerin sayısının azal-
tılmaması gerekiyor.” diye konuştu.

“Kodlamanın zararlarını konuşmada öncü 
adım atıyoruz”

Kodlamanın faydaları konuşulurken zararları 
hakkında henüz hiçbir şey söylenmediğine dik-
kat çeken Metin Eker, bu açıdan öncü bir adım 
attıklarını belirterek şöyle devam etti “Bilgilerin 
yan yana dizildiği ama aralarında ilişkilendirme-
nin yapılamadığı, kavramsal düşünmenin unu-
tulduğu bir döneme girdik. Görsel ve popüler 
unsurlar, öğrendiklerimiz arasında bağlantı kur-
manın önüne geçti. Görselliğin bilinçaltımızda 
bir alt yapı oluşturarak tüketim alışkanlıkları-
mızı belirlediğine dair birçok örnek var. Örneğin 
yıllarca Japon çizgi filmlerinde ve animasyonla-
rında geometrik yapı ve robotik unsurlar barın-
dıran karakterleri izledik. Şu an pek çok Japon 
araba markası, arabaları geometrik ve robotik 
şekillerde tasarlamaya başladı. Böylece araba 
alırken farkında olmadan bu tarz arabaları satın 
almaya meyilli oluyoruz. Bu çizgi filmlerin ya-
yınlanmaya başlandığı 20 sene önceden zihni-
mizin, programlanmaya başlandığını görüyoruz. 
Aynı durum bilgisayar oyunları için de farklı bir 
açıdan geçerli. Oyunlara yerleştirilen İslam-
fobik kodlamalar, o oyunu oynayanları olum-
suz yönde etkileyebilir. Yakın bir zamanda Yeni 
Zelanda’da yaşanan terör saldırısında bunu gör-
dük.”

GSF’de Kodlama Farklı Açılardan Ele 
Alındı
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Kadına Şiddete Tersten Bakış
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün 
düzenlediği “Olmak Üzerine Konuşmalar” etkin-
liğinde, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar, “Ka-
dına Şiddete Tersten Bakmak-Dayakçı Kocalar 
Konuşuyor” konulu bir konferans verdi.

“Kadına şiddete yol açan nedenler üzerinde 
çalışmalıyız”

Kadına yönelik şiddet konusunda yaptıkları sos-
yolojik araştırmanın sonuçlarını katılımcılarla 
paylaşan Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar, toplumsal 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili de 
bilgi verdi. Kadına şiddete yol açan nedenlere 
de değinen Yasemin Yüce Tar “Kadına yönelik 
şiddeti kınamak elbette çok önemli. Ancak buna 
yol açan nedenler üzerinde çalışmazsak bir süre 
sonra bu durum normalleşmeye başlar ve bu so-
runu çözemeyiz.” dedi. 

Yapılan araştırmanın Koç Üniversitesi Kadın Ça-
lışmaları Merkezi tarafından desteklendiğini ve 
Orta Karadeniz Bölgesinde yapıldığını belirten 
Doç. Dr. Yüce Tar “4 ilden, farklı erkek katego-
rilerini temsil ettiğini düşündüğümüz 40 erkekle 
görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerle toplum-
sal cinsiyet rollerini, ataerkil zihniyeti, kadın 

ve erkek kavramlarını anlamlandırmak istedik.  
Araştırmanın kadına yönelik şiddet kısmını ise 
hukuksal anlamda kadına karşı suç işlemiş 40 
erkekle yapılan görüşmeler oluşturuyor.” diye 
konuştu.

“Kadına şiddet sorununun çözülmesi için 
eğitim yeterli değil”

Yapılan görüşmeler sonucunda, şiddete neden 
olan sebepleri ve şiddetin sonucunda erkeklerin 
verdiği tepkileri de açıklayan Doç. Dr. Yasemin 
Yüce Tar şöyle devam etti: “Aldığımız cevaplara 
göre marjinal erkekler şiddete sebep olarak ge-
nellikle maddi sıkıntıları, kadının azla yetinmeyi 
bilmemesini, kıskançlığı göstermiş. Sonuç ola-
rak ise inkâr edenler, kendini haklı göstermeye 
çalışanlar, şiddetin söylenenden daha hafif ol-
duğunu iddia edenler, işini kaybettiklerini öne 
sürerek mağdur olduğunu söyleyenler ve kadını 
cezalandırdığını ifade edenler var.”

Şiddet gösteren erkekleri eğitmenin, toplumsal 
bir yara olan kadına şiddete sadece pansuman 
yapabileceğini kaydeden Yasemin Yüce Tar, so-
runun tamamen çözülmesi için toplumsal roller-
de değişim yapılması gerektiğinin altını çizdi. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meme 
Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk 
Radyasyon Onkolojisi Derneği iş birliğinde “5. 
Karadeniz Meme Kongresi” Samsun Sheraton 
Otel’de düzenlendi.

28 - 30 Mart tarihleri arasında yapılan “5. Kara-
deniz Meme Kongresi”ne, aralarında Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinden ve hastanelerinden 
cerrahların, radyologların, radyasyon onkolog-
larının, patologların ve tıbbi onkologların yer al-
dığı yaklaşık 200 uzman katılırken, katılımcılar 
kendi alanlarındaki konuları sunumlar eşliğinde 
3 gün boyunca katılımcılarla paylaştı.

 “Menopozdan sonraki obezite meme 
kanserine yakalanma riskini artırıyor”

Kongrede meme hastalıklarının tedavisi ve ta-

nısıyla ilgili bilgilerin aktarıldığını ifade eden 
Samsun Meme Derneği Eş Başkanı, Karadeniz 
Meme Kongresi Eş Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. 
Dr. Necati Özen “Bu bilgileri de etrafımıza yaya-
rak insanlara hizmet etmiş oluyoruz. Kongrenin 
ana temalarından biri de obezite. Bununla ilgili 
de konuşmalar yapılacak. Menopoz çağına ka-
dar obezitenin meme kanseriyle ilişkisinin pek 
olmadığını ama menopozdan sonra kilo alma-
nın son derece tehlikeli olduğunu ve o dönemde 
alınan kiloların meme kanseri riskini arttırdığını 
söyleyebiliriz. Toplumda, obezite meme kanse-
rine yol açıyor gibi algılanıyor. Burada bir yanlışı 
düzeltmek istiyorum; her dönem yaşanan obe-
zite değil, özellikle menopozdan sonraki obezite 
meme kanserine riskini arttırıyor.” diye konuştu.

5. Karadeniz Meme Kongresi Samsun’da 
Düzenlendi

Haber: İHA.
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Yakakent’e Sosyal Merkez ve Liman 
Canlandırma Projesi

Stop Motion Tekniği Işığında
“Senaryo Eğitimi”

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından 
lisans eğitiminin üçüncü yılında verilen Mimari 
Tasarım Stüdyosu (MIM 302) dersi kapsamında, 
bu dönem Yakakent’e sürdürülebilir bir sosyal 
merkez projesi tasarlanıyor. Proje kapsamında 
arazinin bulunduğu eski liman bölgesinin can-
landırılması için de fikir projeleri gerçekleştiri-
lecek.

“Fakültenin bilgi birikiminden yararlanmak 
istiyoruz”

Yakakent Belediye Başkanlığının büyük ilgi gös-
terdiği proje konusuna destek verebilmek için 
Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma önce öğretim 
üyelerine, daha sonra da öğrencilere bilgilendir-
melerde bulundu. Daha sonra belediye uzmanı 
eşliğinde araziye gidilerek analizlere başlandı. 
Belediye Başkanlığı makamında da fikir alışveri-
şinin yapıldığı gezi sonunda Prof. Dr. Oktay, gös-
terdikleri konukseverlik ve verdikleri destek için 

Başkan Kıyma’ya teşekkür etti. Başkan Hüseyin 
Kıyma ise “Yakakent’in kentsel ve mimari doku-
sunun gelişimi için Fakültenin bilgi birikiminden 
mutlaka yararlanmak istiyoruz.” diye konuştu.

“Proje konularımız Fakülte vizyonuna göre 
belirleniyor”

Dekan Oktay projeye dair yaptığı açıklamada, 
kent dokusu içinde mimari tasarımı öğretme-
yi hedefleyen Mimari Proje-5 dersinin, Fakülte 
vizyonu doğrultusunda ‘yer’e ve sürdürülebilir 
çevreler oluşturmaya odaklı eğitimin çok önemli 
bir aşaması olduğunu, şimdiye kadar Amasya, 
Ünye ve Gerze’de gerçekleştirdikleri projeler-
de olduğu gibi yerel çevre ve değerlerin sürdü-
rülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlayan bu 
tür projelerle bölgeye ve yerel yönetimlere yeni 
perspektifler de kazandırmış olduklarını sözle-
rine ekledi.

İletişim Fakültesinde Radyo Televizyon ve Si-
nema (RTS) bünyesinde kurulan Sine-Düş Top-
luluğu tarafından, üç aşamalı olarak planlanan 
“Stop Motion Atölyesi” kapsamındaki ilk etkinlik 
olan ‘Senaryo Eğitimi’, fakülte konferans salo-
nunda gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe katılanlar arasında; Sine-Düş 
Topluluğu Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdo-
ğan Tuğran, Arş. Gör. Uğur Kılınç ve çok sayıda 
öğrenci yer aldı.

Etkinlik, öğrencilerin gruplara ayrılarak diğer 
aşamada çekecekleri görüntüler ile ilgili senar-
yo yazmaları ile son buldu.
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Obsesif Kompulsif Bozukluğa Dikkat

Mimar Adaylarına Seminer 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psiko-
lojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu tara-
fından “Obsesif Kompulsif Bozukluk” (OKB) ko-
nulu konferans düzenlendi.

 “Her endişe ve takıntı OKB değil “

Konferansın davetli konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi 
Şükriye Varol, Obsesif Kompulsif Bozukluğun 
ne olduğu, belirtileri, oluşma nedenleri, tedavi 
yolları hakkında öğrencilere aydınlatıcı bilgiler 
verdi.

Günümüzde birçok insanın çeşitli 
endişe ve takıntılara sahip olduğu-
nu ancak her endişe, kaygı ve ta-
kıntıyı OKB olarak isimlendirmenin 
doğru olamadığını ifade eden Varol 
“Obsesif kompulsif bozukluğu olan 
bireyler takıntılı düşünceleriyle 
başa çıkamaz ve bu durum onların 
gündelik aktivitelerinde kendilerini 
kısıtlamalarına neden olur.” dedi.

Her 100 kişiden 2-3 kişi OKB’li

OKB ile ilgili çalışmalardan da söz 
eden Dr. Öğr. Üyesi Varol “OKB ön-
celeri nadir olarak görülen bir has-

talık olarak kabul ediliyordu ancak 
son yıllarda yapılan araştırmalar, bu hastalığın 
toplumun büyük bir kesiminde her 100 kişiden 
2-3’ünde görüldüğünü ortaya koymaktadır. OKB 
tedavisinde en etkili tedavi yaklaşımı ‘bilişsel 
davranışçı terapi’ ve farmakoterapi (ilaçla te-
davi) olarak öne çıkmakta. Öyle ki 13-20 seans, 
birçok hasta için yeterli olabiliyor.” diye konuştu.

OKB’nin türleri hakkında da bilgi veren Varol’un, 
öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplamasıy-
la etkinlik sona erdi.

Mimarlık Fakültesinde “Güncel Mimarlık Eğitimi, 
Mimari Pratikler ve Mimar Profiline Eleştirel Bir 
Bakış” semineri düzenlendi. 

Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi’nde ger-
çekleşen seminere; konuşmacı olarak katılan 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimar-
lık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sönmez, öğ-
rencilere mimarlık ve tasarım hakkında önemli 
bilgiler verdi.

“Özgün diye ürettiğimiz tasarımlar, 
birbirine çok benziyor” 

Son dönemlerde yapılan tasarımların birbirine 
benzediğine değinen Murat Sönmez “Dünya o 
kadar çok küçüldü, bilgi o kadar kolay dağılıyor 
ki, bugün bir tasarım yaparken hepimiz belli bir 
noktada aynı şekilde düşünüyoruz; aynı şekilde 
üretimler yapıyoruz ve özgün diye ürettiğimiz 
tasarımlar, birbirine çok benziyor. Bu da ortak-
lıklar sistemi dediğimiz kavramla ilişkilendirile-
bilir. Bugün Çin’de bir tasarımcı 5 dakika önce 
tasarımını internete yüklediği anda aslında o 
her birimiz için ilham kaynağı hâline gelebiliyor. 

Yani biz, o tasarımın imgelerini alıp, bir biçimde 
kendi tasarımımızda kullanabiliyoruz. En kolay 
eriştiğimiz 2 şey var: Biri bilgi, diğeri de imge. 
Bugün bir tasarım problemi karşısında hepimiz 
eşit düşünüyoruz. ‘Mimarlıkta bize özgün olanı 
bulacaksın’ derler.” dedi.
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Tıp Fakültesi Öğrencileri Öğreterek 
Öğrendi
Tıp Fakültesi, tıp öğrencilerinin öğrendiklerini 
pekiştirmek, yaratıcılıklarını ve motivasyonlarını 
arttırmak amacıyla “Öğreniyorum Öğretiyorum 
Festivali” adı altında bir etkinlik düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenle-
nen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve berabe-
rindekilerin öğrencilerin seçmeli program kap-
samında aldıkları derslerdeki çalışmalarından 
oluşan afiş sergisinin incelenmesiyle başladı.  
Program hekim adaylarının seçtikleri progra-
mın amacına yönelik çektikleri videoların gös-
terimiyle devam etti. Etkinlik, afiş ve videolarını 
izleyenlerin beğenisine sunan öğrencilerden ka-
zananlar, internet ortamında yapılan oylamayla 
belirlendi.

“Blok derslerimizi oldukça zengin ve güncel 
eğitim yöntemleriyle yürütüyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakülte-
si Seçmeli Program Koordinatörü ve Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem 
Mıdık, “klinik öncesi eğitimde, 1. Sınıflar için 8 
adet, 2. ve 3. Sınıflar içinse ortak havuz şeklinde 
16 tane blok derslerimiz var.” dedi.

Blok dersleri; Hekim Rolleri, Birey-Toplum ve 
Hekim, Spor Hekimliği, Tıbbi Türkçe, Kök Hüc-
re ve Gen Tedavisi, Orta Doğu ve Afrika Enfek-
siyonları, İşitme Engellilerle İletişim ve Türk 
İşaret Dili ile İş Sağlığı ve Güvenliği şeklinde sı-
ralayan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Mıdık “Bu blokları 
deneyim paylaşımları, paneller, beceri eğitimle-
ri, grup tartışmaları, proje sunumları, geziler gibi 
oldukça zengin ve güncel eğitim yöntemleriyle 
yürütüyoruz.  Tüm blok derslerin ortak özelli-
ğiyse bugün düzenlediğimiz festival. Bu festival 
pek çok kuram ve yaklaşımların birlikteliğiyle 
hazırlandı.” diye konuştu.
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“Bilmenin yolu öğrenmekten ve 
öğretmekten geçiyor”

Tıp Fakültesi öğrencilerini bir araya getirerek 
faydalı işler yapmalarına vesile olan etkinliğin, 
olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ifade 
eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Öğrenme de 
öğretmek de çok güzel duygular. Bilmeye vara-
bilmek için bu yoldan geçmemiz gerekiyor. Bil-
meyen bir insan, doğruyu yapmakta büyük bir 
acizlik içinde kalacaktır. Aynı zamanda bizim iyi 
şeyler yapmamız için doğruyu bilmemiz, doğru-
yu aramamız gerekmekte. Bunun için de araş-
tırmalıyız. Araştırırken de ön yargıları bir tarafa 
bırakıp doğrunun ışığında ilerlemeliyiz.”v dedi.

Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olan 
OMÜ’nün isminden dolayı da ayrı bir önem taşıdı-
ğını vurgulayan Rektör Bilgiç “Çünkü Türkiye’nin 
kurtuluşuna giden yol, Atatürk’ün Samsun’a at-
tığı ilk adımla başlamıştır ve Kurtuluş meşalesi 
burada yakılmıştır. İlk adımın atıldığı tarihin adı-
nı taşıyan OMÜ’nün de her alanda ve her daim 
başarılı olması gerektiğini biliyoruz. Özellikle o 
günün 100. yılında, anmanın ötesinde o günden 

bugünlere gelene kadar yaşananları, çekilenleri, 
başarılanları çok daha iyi anlamamız için Üni-
versite olarak birçok etkinliğimiz olacak. Mezun 
olduğunuzda bugünlerinizi iyi hatırlamanız ve iyi 
birer hekim olmanız için elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik çerçevesinde çok başarılı işler orta-
ya koyulduğunu kaydeden Rektör Bilgiç, “Tüm 
farklılıklarınızla bir arada çalışarak bu ülkeye 
hizmet edin. Gelecek sizin gayretlerinizle çok 
daha güzel olacak.” dedi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik gru-
bunun verdiği konserle devam eden etkinlikte 
öğrencilerin hazırladıkları videolar beğeniyle 
izlenirken katılımcıların oylarıyla belirlenen ça-
lışmalar da ödüllendirildi. 

Video alanında “Birey-Toplum-Hekim Ödev Gru-
bu” birinci olurken afiş alanında üç afiş birinciliği 
paylaştı. “Toplumun Gözünden Şizofreni Hasta-
lığı”, “Kan Bağışı+2 Dakika=Hayat Kurtarmak” 
ve “Kök Hücrenin Ödüllü Serüveni” konulu afiş 
çalışmaları birinciliğe değer bulundu. 
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Rektör Bilgiç Unvanda Yükselen 
Akademisyenleri Tebrik Etti

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, doçentlik ve doktor 
öğretim üyeliği kadrolarına yeni atanan akade-
misyenleri Rektörlük Toplantı Salonu’nda ağırla-
yarak tebrik etti.

Gösterdikleri emek ve başarı sayesinde unvan-
larını yükselten her bir akademisyeni kutlayan 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenlere 
başarılarının devamı temennisinde bulundu, bil-
gi ve teknoloji üretecek projeler hazırlamalarını 
tavsiye etti. 

“Üniversiteye yeni şeyler katmanız bizim 
için önemli”

Yeni atanan akademisyenleri, üniversite için 
taze kan olarak nitelendiren Rektör Bilgiç “Rek-

törlüğe atandığım günden itibaren yeni göreve 
başlayan akademisyenleri davet etmek bana 
onları tanıma, tebrik etme ve görüşlerimi ken-
dileriyle paylaşma fırsatı veriyor. Öncelikle yeni 
görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz bu 
görevleri hak ederek ve alnınızın akıyla kazandı-
nız. Bizim için önemli olan, kurumumuza gelen 
arkadaşlarımızın kuruma bir şeyler katabilmesi, 
Üniversiteyi bu noktaya taşıyanların emeğinin 
üstüne yeni bir şeyler ekleyebilmesidir. Bunu 
sağlayabilmek hem sizi mutlu edecek hem de 
kendinizi daha çok Üniversiteye ait hissettire-
cektir. Aidiyet duygusu görevinizi hakkıyla yap-
mak için çok önemli.” dedi.

“İşini iyi yapan insanlar olmadan 
imkânların önemi yok”

Bu tür buluşmalarının farklı birimlerde görev 
yapan akademisyenlerin birbirleriyle tanışma-
larına fırsat verdiğine dikkat çeken Rektör Bil-
giç sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi 
“Sizlerle tanışmanın ve fikir alışverişinde bulun-
manın bizlere de çok faydası oluyor. Bu saye-
de heyecanımızı daha yukarı taşımış oluyoruz. 
Nihayetinde Üniversitemizde fiziki imkânlar ve 
teçhizatımız ne kadar iyi olursa olsun işini iyi 
yapan bir insan olmadıktan sonra bunların hiç-
bir önemi kalmıyor. İşini heyecanla yapan biri 
şevksiz birinden çok daha faydalı olacaktır. Ye-
terliliğimiz, yetkinliğimiz ve insani özelliklerimiz 
önemli. Bunların sonucunda ortaya koyacağımız 
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işin iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah siz bu 
kuruma geldiğiniz, biz de verdiğimiz karar için 
mutluluk duyacağız.”

Rektör Bilgiç konuşmasında, akademisyenler-
den rutinin dışına çıkmaları, öğrencileri etkileye-
bilmeli ve onlara rol model olmaları gerektiğini 
söyleyerek güvenilir ve dürüst insanlar olmanın 
önemine vurgu yaptı.   

Üniversitemizin ve ülkemizin gelişmesi için 
proje üretmelisiniz

Rektör Bilgiç, bilim insanlarından bilgi ve tekno-
loji üretecek projeler hazırlamalarını ve bu yol-
la bilgi üretmek için mevcut kaynakları daha da 
arttırma yoluna gitmelerini önerdi. Bilgiç, TÜBİ-
TAK, AB gibi dış kaynaklı projelere ihtiyaç oldu-
ğunu dile getirdi.

 “OMÜ-TTO’dan proje hazırlık sürecinde 
destek alabilirsiniz”

Proje hazırlamanın disiplin ve deneyim iste-
yen bir süreç olduğunu hatırlatan Rektör Bilgiç 
“Proje hazırlamak bir süre sonra proje hazırla-
ma alışkanlığı da kazandırıyor. Biz, projesi olan 
akademisyenlerin bunu bir alışkanlık hâline ge-
tirdiğini gözlemledik. Yeter ki başlayın ve tekrar 
tekrar denemekten yılmayın.” dedi.

Akademisyenlerden birer proje sözü de alan Bil-
giç, OMÜ-TTO’dan da proje hazırlama sürecinde 
maddi ve teknik anlamda destek alabilecekleri-
nin altını çizdi.

Akademisyenlerle tek tek tanışan Rektör 
Bilgiç’in, onların da dilek ve görüşlerini dinleme-
sinin ardından davet sona erdi.

Doç. Dr. İlker İlhanlı
Tıp Fakültesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Berat Dilek Demirel
Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yeter
Tıp Fakültesi – Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kıvanç Cengiz
Tıp Fakültesi - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Servet Aker
Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kazanoğlu
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Kurul
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun
Us Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Vural Batık 
Eğitim Fakültesi - Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Safa Çelebi
Eğitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bulut 
Fen Edebiyat Fakültesi - Risk Analizi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Yazar 
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Kale Özçelik
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi - Genel Kamu
Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Kaptan
Mimarlık Fakültesi - İç Mimarlık Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kahramanoğlu
Bafra İşletme Fakültesi - Sigortacılık ve Sosyal
Güvenlik Bölümü

OMÜ’de doçent ve doktor öğretim üyeliği kadrolarına yeni atanan akademisyenler:
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Kenevir Üretimi için Çok Sayıda Kişi 
Başvuru Yaptı 
Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Ay-
taç, birçok üreticinin kenevir üretimi konusunda 
başvuru yaptığını, bu durumun olumlu bir geliş-
me olduğunu, konunun sıcaklığı ile acilen kene-
viri işleyebilecek tesislerin yapılması gerektiğini 
söyledi.

Kenevir konusunda uzun yıllar araştırma yapan 
Doç. Dr. Selim Aytaç, kenevir açıklamalarının 
üreticide karşılık bulduğunu kaydetti. Kenevirin 
önemine değinen Doç. Dr. Selim Aytaç “9 Ocak 
2019’da Cumhurbaşkanımızın kenevir tarımına 
destek verileceğini açıklamasından sonra, üre-
tim için çok sayıda üretici başvuru yaptı.” dedi.

“2019 yılında ülke çapında 800 dekar alanda 
üretim bekliyoruz”

Kenevir üretiminin Türkiye’de dar bir alanda 
yapıldığını hatırlatan Aytaç “Buradan da 2 ton 
civarı bir tohum üretiliyor. 2019 yılı Ekim sezo-
nunda Türkiye’de 800 dekar bir alanda üretim 
bekliyoruz. 800 dekar araziden çıkan ürünün el 
ile işlenmesi mümkün değil. Çünkü bir hayli za-
man alıyor ve emek sarf ediliyor. Sapından lifinin 
ayrılması için bir tesis, lifinin değerlendirilmesi 
için bir tesis, kelek adı verilen sapının da değer-
lendirilmesi için bir tesis gerekmektedir. Çok acil 
olarak bu işletmelerin 2020’nin ortalarına kadar 
mutlaka kurulması lazım. Diğer türlü üretilen 
ürünler elde kalabilir. Ürünler belli bir süre sak-
lanabilir ama üreticinin bunu saklaması gibi bir 
ekonomik bir lüksü yok.” şeklinde konuştu.

“Sanayiye en hızlı olarak kâğıt sektörü ile 
giriş yapılabilir”

Sanayi sektörünün kenevir üretimi konusunda 
hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Doç. 
Dr. Ataç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürün ekim 
sezonu yaklaşıyor. Şu anda üreticinin ürünle-
ri nereye pazarlayacağı belli değil. Bu sorunun 
çözülmesi lazım. Yoksa hızlı bir şekilde ilerleme-
miz mümkün değil. Devletimizin, tohumluk üre-
timi konusunda bir çalışması var. 2022 yılında 
Türkiye’nin birçok yerinde ekimi karşılayabile-
cek kadar tohum üretim programı yapıldı. Fakat 
ikinci adım olan sanayi sektörüne hazırlık için 
adımların atılması lazım. Çiftçinin ürettiği mah-
sul elinde kalırsa bu durum çiftçinin küsmesine 
sebep olur. Sanayiye en hızlı olarak kâğıt sektö-
rü ile giriş yapılabilir. Çünkü kenevir daha önce 
Türkiye’de kâğıt sektöründe kullanılıyordu. İkin-
ci olarak tekstil sektörünü gösterebiliriz. Sektö-
rel bazda bir tesis kurulması lazım.”
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Türkiye’nin İlk “Yerli Ağız Sütü Tozu” 
Üretildi
Buzağı kayıplarının önlenmesi için Veteriner Fa-
kültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve 
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Orta Karade-
niz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından destek-
lenen “Buzağı Can Sütü Projesi”nde ilk üretim 
yapıldı.

OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Duygu Dalğın 
ve Doç. Dr. Yücel Meral, hayvancılığın en büyük 
problemlerinden olan buzağı ölümlerini önle-
mek için 2 yıl üzerinde çalıştıkları “Buzağı-Can 
Sütü Projesi”nde ilk yerli ağız sütü tozu üretildi.

OKA’nın desteklediği ve Samsun Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından kurulan Türkiye’de ilk olma 
özelliği taşıyan tesiste üretilen ağız sütü ikame 
tozu için yakın zamanda seri üretime geçilme-
si planlanıyor. Birinci etabı tamamlanan proje-
de ağız sütü tozu, ilk olarak TR83 Bölgesi olan 
Samsun, Çorum, Amasya, Tokat’taki üreticilere 
sunulacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi tara-
fından iki yıl ücretsiz olarak dağıtılacak.

Büyük bir bölümü doğumdan hemen sonra ger-
çekleşen buzağı ölümlerini yerli ağız sütü tozu 
ile önlemeyi amaçlayan proje ile milyarlarca lira 
ekonomik kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor. 
Deneme amaçlı üretilen ilk ürünün dünya stan-
dartlarının üzerinde bir kaliteye sahip olduğu 
belirlendi. Buzağılarda denemelere başlanan 
yerli ağız sütü tozunun, yenidoğan buzağıların 
bağışıklığını güçlendirdiği tespit edildi.

“Ürünümüz dünya standartlarının üstünde”

Yeni doğan çift tırnaklı hayvanların bağışıklık 
sisteminin zayıf olduğunu belirten Doç. Dr. Duy-
gu Dalğın “Buzağı ölümlerinin en büyük nedeni, 
doğduklarında bağışıklıklarının az olmasıdır. 
Yeni doğan buzağılar 5 haftaya kadar kendi ba-
ğışıklığını üretemiyor. Dolayısıyla annelerinden 
aldıkları ağız sütü buzağılar için çok önemli. 
Fakat buzağının anneden aldığı ağız sütünün 
kaliteli olması gerekiyor. İlk ve ikinci doğumunu 
yapan, ithal, hastalık geçirmiş hayvanlarda ağız 
sütü kalitesiz oluyor. Bu da yavruyu hastalıklara 
karşı açık hale getiriyor. Sonucunda da buzağı 
ölümleri artıyor. Bunu önlemek için yurt dışında 
ağız tozu yapılarak buzağılara veriliyor ve çok 
iyi sonuçlar alıyorlar. Türkiye’de bugüne kadar 
böyle bir üretimimiz yoktu. Türkiye’de üretimin 
olmaması hayvancılığımızın eksiğiydi. Biz OKA 
toplantısında bu projeyi sunduk. İlk deneme 
üretimlerimizi yaptık. Üniversite olarak sözümü-
zü yerine getirerek dünya standartlarının üze-
rinde bir kalitede toz elde ettik. Bundan sonra 
üretim seri hale geçecek. Daha sonra üreticile-
rimize bu tozu dağıtacağız. Projenin kapsadığı 
4 ilde üreticilerimize; ağız sütünün önemini ve 
sağlıklı buzağı yetiştirmenin stratejilerini anla-
tacağız. Bu projenin buzağı ölümleri ile birlikte, 
ağız sütü ve hayvan ithalatını önleyeceğini düşü-
nüyoruz.” dedi. 
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Samsun Teknopark ve AR-GE 
Buluşmaları 

Samsun Teknopark firmalarının ve Samsun AR-
GE merkezlerinin stantlarının yer aldığı “Samsun 
Teknopark ve AR-GE Buluşmaları”, Samsun pro-
tokolünün geniş katılımıyla Büyükşehir Beledi-
yesi Çok Amaçlı Salon’da yapıldı.

Vali Osman Kaymak “Hükümetimiz AR-GE 
çalışmalarına çok büyük destek veriyor”

Samsun Teknopark’taki gelişmelerin kendisini 
çok mutlu ettiğini belirten Samsun Valisi Osman 
Kaymak da “Rektör Hocamızla her bir araya geli-
şimizde konuştuğumuz konu üniversite-sanayi iş 
birliği. İlimizdeki bilimsel AR-GE çalışmalarının 
ilimize ve bölgemize katkı yapmasını her zaman 
konuşuyoruz. Bu yönüyle Samsun Teknopark’ın 
ortaya koyduğu güzel sonuçlar, şehirle buluşma-
sı bizleri son derece mutlu ediyor.“ diye konuştu.

Gençlerin AR-GE’nin ve teknolojinin öneminin 
farkında olduğunu kaydeden Vali Osman Kay-
mak “Dünyayla yarışmak için bu farkındalık çok 
önemli. Tunceli’de valilik yaptığım dönemde 
yerli ve milli silahların kullanımının faydalarını 
yakından gördüm. Savaş devam ediyor. Sizler 
laboratuvarınızda çalışırken süren bu ekono-

mik savaşa ülkemiz adına katkı sağlıyorsunuz. 
Atatürk’ün dediği gibi tam bağımsızlık ekonomik 
bağımsızlıkla olur. Ekonomimiz güçlü olmadık-
ça ekonomisi güçlü ülkelerin yönlendirmeleri-
ne maruz kalırız. Bunun için bu çalışmaları çok 
önemsiyoruz. Hükümetimiz de firmaların AR-GE 
çalışmalarına çok destek veriyor. İlimizde AR-
GE’si olan kurum az.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Rektör Bilgiç “Samsun Teknopark  
üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin en 
güzel ve en güçlü örneklerinden biri”

Samsun Teknopark’ın üniversite-kamu-sanayi iş 
birliğinin en güzel ve en güçlü örneklerinden biri 
olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç ise “Samsun Teknopark kurulduğu günden 
itibaren önemli adımlar atmakta, ciddi başarılar 
elde etmekte ve daha büyük başarılara da hızla 
ulaşmaya çalışmaktadır. Başındaki genç ekibin 
heyecanını gördükçe de ben de heyecan duyu-
yorum. İnşallah bu fırsatı Samsun, çok iyi bir şe-
kilde değerlendirecektir.”dedi.
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“İleri teknoloji alanında önemli markalar 
çıkarmak zorundayız”

İnovasyon, AR-GE, girişimcilik gibi kelimelerin 
günümüzde çok sık kullanılmaya başlandığını 
hatırlatan Rektör Bilgiç, konuşmasının devamın-
da şu kelimelere yer verdi “Bunun sebebi elbet-
te ki dünyanın gidişatını görmemizden kaynak-
lanıyor. Bu kelimelerin içini dolduramadığımız 
takdirde ülke olarak hedeflerimize ulaşama-
yacağımız çok açık bir gerçek. Teknoloji, hatta 
ileri teknoloji alanında önemli ürünler, önemli 
markalar çıkarmak zorundayız. Bu yönde ciddi 
adımlar atmalı ve çok çalışmalıyız. Bunun güzel 
adımları var. ASELSAN’ın çalışmalarına şahit ol-
duğumda hem heyecanlandım hem de daha çok 
ümitlendim. Türk mühendisler; Ata helikopteri, 
Hürkuş uçağı gibi çok önemli markalar geliş-
tiriyorlar. Bunun yanında çok geniş yelpazede 
teknolojik ürün çalışmaları var. Aynı zamanda 
teknoloji alanında çalışabilecek firmalarla, sa-
nayi kollarıyla ve üniversitelerle iş birliği içinde 
olma isteklerini de gördük. Üniversitenin öğren-
ci, mühendis ya da akademisyeninden kazana-
bilecekleri bir kişinin bile çok önemli olduğunu 
belirttiler. Bu sebeple teknolojinin ilerlemesi için 
Üniversite olarak bize büyük bir sorumluluk düş-
tüğünün farkındayız. Bunu da sadece Üniversi-
tenin imkânlarıyla değil kamu-sanayici iş birli-
ğiyle başarabiliriz. Son 3 yıldır da bu iş birliğini 
sağlamaya yönelik çalışmalarımız büyük ölçüde 
hayat bulmaya başladı.”

“Prof. Dr. Kuran “Samsun Teknopark’ın 
amacı Samsun’a ve Samsun Sanayisine 
hizmet etmektir”

Samsun Teknopark firmalarının yanı sıra 
Samsun’un önemli sanayi kuruluşları ve ilgi-
li kamu kurumlarının da stantlarının bulundu-
ğu etkinliğin açılış töreninin açılış konuşmasını 
Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran yaptı. Prof. Dr. Kuran, 
Samsun Teknopark bünyesindeki firmaların ilk 
kez Samsun’la buluştuğunu ifade ederek şöyle 
devam etti “Hepimiz ülkemizin muasır medeni-
yetler seviyesinin üzerine çıkması, kişi başına 
düşen milli gelirin artarak insanımızın refah için-
de yaşaması için çabalıyoruz. Samsun Tekno-
park da kendi faaliyet alanı içerisinde bu çabaya 

katkı sağlamak için çalışıyor. Samsun’a, Samsun 
sanayisine hizmet etmeyi amaçlıyor.”

“Kısa zamanda çok yol kat ettik” 

Faaliyete geçtiği 2014 yılından itibaren Samsun 
Teknopark’ın önemli işlere imza attığını vurgula-
yan Prof. Dr. Mehmet Kuran “Çok kısa zamanda 
yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Kuluçka mer-
kezimizi faaliyete geçirdik. DOKAP’ın desteğiyle 
de ön kuluçka merkezini oluşturuyoruz. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da 2016 ve 
2018 yıllarında teknoloji geliştirme bölgeleri 
arasında iki alanda üçüncülük ödülüne layık gö-
rüldük. Ayrıca firmalarımız da başarılı olmaya 
başladı. 2018 yılında yazılım alanında faaliyet 
yapan firmamız yurtdışına ihracat yaptı. 2017 
yılında 3 milyon 800 bin dolar olan firmalarımı-
zın ihracat geliri 8 milyon 300 bin dolara çıktı. 
Amacımız bu sayının milyar dolar seviyelerine 
çıkması.” dedi.

“Samsun’da girişimciliği arttıracak bir 
ekosistem oluşturmak istiyoruz”

Yenilik ve girişimcilik faaliyetlerinin arttırılma-
sı ve bu konuda farkındalık sağlanması için de 
çalışmaları olduğunu kaydeden Mehmet Kuran, 
“Sanayici, akademisyen, öğrenci, mezundan 
oluşan bir ekosistem oluşturarak girişimciliğin 
ve girişimci fikirlerin arttırılmasını hedefliyo-
ruz. Bu konuda DOKAP’tan, TÜBİTAK ve OMÜ-
TTO’dan destek aldık. Ayrıca devletin genç gi-
rişimcilerin önünü açmak için hibe ettiği 200 
milyon TL’lik bir bütçe var. Bunun için değer-
lendirici kuruluş olduk. Bunların  yanında yine 
girişimciliği arttırmak için 2019 yılında şehirde 
Samsun İnovasyon Merkezini faaliyete geçire-
ceğiz. ”diye konuştu.

Sinop gibi çevre şehirlerde de faaliyetleri bu-
lunduğunu belirten Kuran “Samsun Teknopark, 
Türkiye’nin diğer teknoparklardan daha özel bir 
yere sahip. Çünkü şehirle bu kadar bütünleşen, 
içi içe olan başka bir teknopark yok. 30’dan fazla 
kamu yetkilisi ve sanayiciden oluşan ortağımız 
var.” şeklinde konuştu.

2018 yılının en başarılı firmalarının ödüllendiril-
diği törenin ardından protokol üyeleri stantları 
tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.
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Teknopark’dan Almanya’ya Yazılım 
İhracatı
Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Samsun 
Teknopark) firmalarından Tekşen Bilişim, ge-
liştirdiği “rent a car” (araç kiralama) yazılımını 
Almanya’da bir firmaya satarak yazılım ihraca-
tıyla dikkatleri üzerine topladı.

2 yıldır Samsun Teknopark’ta bulunan araştır-
ma-geliştirme (AR-GE) ofisinde çalışmalarını 
sürdüren Tekşen Bilişim, rent a car firmaları 
için yazılımlar geliştiriyor. Şirket bu kapsam-
da, E-RAC adını verdikleri elektronik rent a car 
sisteminin farklı versiyonlarını geliştirip E-RAC 
v2’yi Almanya’da faaliyet gösteren bir broker 
(aracı) firmasına satarak ilk yazılım ihracatını 
gerçekleştirdi.

“Gelişimimizde Samsun Teknopark’ın rolü 
büyük”

Yaptıkları ihracat sonrasında bunu sürekli hâle 
getireceklerine işaret eden firmanın Yönetim 
Kurulu Başkanı Teke “İlk ihracatımız Almanya’ya 
oldu. Bunun için mutlu ve gururluyuz. Almanya 

genelinde 150 acentesi bulunan ve Berlin 
şehrinde bin araç parkı kapasitesine sahip bir 
broker firmasına geliştirdiğimiz elektronik rent 
a car yazılımının satışını yaparak ilk ihracatımızı 
yaptık. Bundan sonra farklı ülkelere de ihracat 
yapabilmek için çalışmalarımıza hız verdik.” 
dedi.

Samsun Teknopark bünyesinde faaliyet göster-
meyenin faydalarından bahseden Teke, “Sam-
sun Teknopark’ın gelişimimizde rolü büyük. 
Samsun Teknopark’ta bir girişimcilik ekosiste-
mi var ve bu ekosistemin size katkıları oluyor. 
Örneğin, yazılım firmalarıyla irtibat kuruyorsu-
nuz, onların oluşturduğu başka bir sistem sizin 
sisteminize entegre edilebiliyor, karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Mentorluk 
(yönderlik) desteği alıp mentorluk desteği ve-
rebiliyorsunuz. Düzenlenen etkinlikler ve kon-
feranslarla birlikte kişisel gelişimimize de katkı 
sağlıyoruz.” sözleriyle Teknopark’ın önemine ve 
işlevselliğine vurgu yaptı.

Etkinlikler    Araştırma
OM

ÜB
ÜL

TE
N 

Oc
ak

-M
ar

t  2
01

9
Sa

yı 
75

46



OMÜ-TTO, Dış Kaynaklı Proje 
Eğitimlerine Devam Ediyor 

Teknopark’ta Uluslararası Etkinlik

Her sene tüm dünyada aynı anda ve çevrimiçi 
olarak düzenlenen Global Game Jam oyun geliş-
tirme etkinliğine Karadeniz Bölgesi’nde Samsun 
Teknopark ev sahipliği yaptı. 

Etkinlik; oyun geliştirme, oyun tasarımı ve oyun-
laştırma üzerine Oyun-Der Başkanı Tansu Ken-
dirli ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Üyesi Ercan 
Altuğ Yılmaz’ın çevrimiçi eğitimleri ile gerçek-
leştirildi. 

Temanın açıklanmasıyla birlikte oyun geliştirici-
ler kurgularını yapmaya başladılar ve 48 saatlik 
oyun geliştirme etkinliği sonrası oyunların su-
numları yapıldı. Geliştiriciler oyunlarını,  Sam-

sun Teknopark Global Game Jam ekibi ve etkin-
liğe gelen Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. 
Buğra Çolak’a anlattı. 

“Karadeniz’de bu etkinliğe ev sahipliği 
yapan tek kurumuz”

Sunumların ardından geliştiricilere teşekkür 
ederek sözlerine başlayan Çolak, “Global Game 
Jam etkinliğini bu sene ilk defa yapıyoruz ve Ka-
radeniz Bölgesi’nde bu etkinliğe ev sahipliği ya-
pan tek kurumuz. Sizlerin de bu etkinliğe göster-
diği ilgi ve 48 saatlik sabrınız için tekrar teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Personel Daire Başkanlığı ve OMÜ 
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş 
birliği ile OMÜ akademisyenlerine 
yönelik düzenlenen ‘Dış Kaynaklı 
Proje Yazma Eğitimi’nin yedincisi 
3 – 4 Ocak tarihleri arasında Sam-
sun Teknopark Seminer Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

2 gün süren eğitimin ilk gününde; 
OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı 
Eda Beylihan tarafından proje yazı-
mı ve proje döngüsüne yönelik eği-
tim verildi.

Eğitimin birinci gününün ikinci ya-
rısında Fikrî-Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileş-
tirme Uzmanı Çağla Koyuncu tarafından projede 
patentin yeri ve önemi konusunda eğitime yer 

verilirken; ikinci gün ise katılımcılar OMÜ-TTO 
Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan rehberli-
ğinde uygulamalı olarak proje yazma etkinliğin-
de bir araya geldi.
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Samsun Teknopark’ın koordinatörlüğünde ve 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle yürütü-
len “OMÜ’de Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor” proje-
si kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA) Teknik Destek Programı’ndan hibe deste-
ği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen arasında 
imzalanan protokol ile OKA, projeye finansal 
destek sağlayacak.

“Sıfır atık bir yaşam tarzıdır”

Protokol imza töreni öncesinde, OMÜ Mühendis-
lik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Arda-
lı, geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili sunum 
yaptı. Sıfır atık prensibinin avantajlarından söz 
eden Ardalı “Üniversite olarak çevre sorunları 
alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, 
bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu ay-
dınlatmak amacıyla eğitim programları, seminer, 
kurs, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenle-
yerek farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Sıfır 
atık, sadece atık ayrıştırmak değildir; vizyondur, 
bir yaşam tarzıdır.” diye konuştu. Ayrıca Ardalı, 
Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin Teknopark’ta da 
kurulacağını sözlerine ekledi.

Sıfır Atık Projesi’ne OKA’dan destek

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise OMÜ ile 
olan paydaşlıklarına dair şunları dile getirdi: 
“OMÜ’de Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor projesinin 
en önemli özelliği, liderlerin yetiştirilmesi yani 
eğiticilerin eğitimi. Diğer kamu kurumlarında da 
bu kişileri yetiştirebilirsek deyim yerindeyse ‘su 
damlası’ etkisi oluşturacak ve arkası gelecek. 
OMÜ ve Büyükşehir Belediyesi ile geliştirdiğimiz 

‘Can Sütü’ projesinin finansmanına 4 milyon li-
ralık katkımız olurken ortaklarımız da 1 milyon 
lirayla destek verdiler. Üniversitemiz sayesinde 
‘Can Sütü’ projesiyle Türkiye’de çok önemli bir 
şeyi başardık; buzağı ölümlerinin önüne geçe-
rek yüzde 10-15 civarındaki bu ölümleri yüzde 
1-2’lere indirmeyi hedefliyoruz ve dolayısıyla ül-
kemiz için milyonlarca liralık kazancımız olacak. 
Bunu Üniversitemize borçluyuz.”

“Samsun endüstriyel lif bitkilerinde 
başşehir olabilir”

Endüstriyel lif bitkilerine dair OMÜ ile yapılan 
toplantıya işaret eden Genel Sekreter Özen, 
Türkiye’nin henüz bu konuyu konuşmadan 
OMÜ’nün gündeme getirdiğine dikkat çekerek 
Samsun’un endüstriyel lif bitkilerinde başşehir 
olabileceğini vurguladı.

“Proje, yeşil kampüs amacımıza hizmet 
edecek”

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ise iş birliği hakkında “Üniversitemizin şehir ve 
sanayi ile bütünleşmesinin önünü açan ilk faa-
liyetlerimizden biri; sayın Rektörümüzün göreve 

OMÜ’de Sıfır Atık Liderleri Yetişiyor

Etkinlikler    Araştırma
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev 
yapan 5 akademisyen, hazırladıkları 
projeler ile TÜBİTAK desteği almaya 
hak kazandı.

Çeşitli alanlarda proje hazırlayan 5 
akademisyen, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-
TTO)’nin destekleriyle birlikte TÜBİ-
TAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini 
Destekleme Programı’na başvurdu. 
Başvuruları değerlendiren TÜBİTAK, 
5 akademisyenin projelerini destekle-
meye değer gördü.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projeler ve akademisyenler:

•	 Prof.	Dr.	Hüsnü	Demirsoy	Ziraat Fakültesi Dekanı
AB Çerçeve Programı Horizon 2020’ye Yönelik Teorik ve Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi Projesi

•	 Prof.	Dr.	Ahmet	Hilmi	Çon Müh. Fak. Gıda Müh. Bölümü Öğr. Üyesi ve Proje Yönetim Ofisi Başkanı
Fen-Mühendislik Bilimleri TÜBİTAK 1001 Proje Çağrılarına Etkin Proje Yazma Eğitimi Projesi

•	 Prof.	Dr.	Ahmet	Balkaya Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarım Sektöründe Üniversite Sanayi İş Birliği Proje Hazırlama Eğitimi Projesi

•	 Prof.	Dr.	Nilüfer	Özkan Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK 1001 Proje Çağrılarına Yönelik Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi Projesi

•	 Prof.	Dr.	Nuray	Keskin	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK 1001 Proje Çağrılarına Etkin Proje Hazırlama Eğitimi Projesi

gelmesinden kısa bir süre sonra kurulan 
Üniversite Danışma Kurulunda birkaç 
hocamızın gündeme getirdiği ve patent-
lerin ticarileşmesi yönünde sunduğu 
görüştü. Bu görüş de kurulda cevap bu-
lurken finansmanını OKA yaptı. Valilik 
ve Büyükşehir Belediyesi de sahiplendi. 
Bugün üretim tesisi kuruldu. Bu, Üniver-
sitemizin ülkemize, bölgemize yaptığı 
katkıya açık ve net bir örnek. İnşallah bu 
tür örnekleri daha sık görürüz. OKA’ya 
bu konuda verdiği destek için teşekkür 
ederim. Bu tür çalışmaların yine Tekno-
park aracılığıyla devam edeceğini biliyo-
rum. Projenin, bizim uzun vadedeki ‘yeşil 
kampüs, yeşil üniversite’ amacımıza hizmet edeceğine inanıyorum. Ülkemize de yararlar getirmesi-
ni temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

OMÜ-TTO Destekli Projelere
TÜBİTAK Desteği 
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Dâhi Beyinler Ödüllerini Aldı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Baş-
kanlığının düzenlediği “13. Ortaokul Öğrencile-
ri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Yarışması 
2019”un ödül töreni, Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Kapalı Spor Salonu’nda, 
3 gün boyunca ortaokul 
öğrencilerinin projelerini 
sergileyerek tanıttığı et-
kinliğin ödül töreninde açı-
lış konuşmasını TÜBİTAK 
Samsun Bölge Koordina-
törü Prof. Dr. Hasan İç-
budak yaptı. İçbudak “Bu 
yarışmanın temel amacı 
ödül değildir; sizleri bilim-
sel düşünmeye, gözlem 
yapmaya, merak etmeye, 
soru sormaya, araştırma-
ya sevk etmektir. Burada-
ki belki de en büyük ödül, 
sizlerin ve danışman öğ-
retmenlerinizin kazanım-
larıdır.” dedi.

“Buraya katılan herkes bana göre birincidir”

Üniversite içerisinde bu tür bir etkinliğin dü-
zenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ise “Bu etkinliğin adına yarışma diyoruz 
ama aslında buraya katılan herkes bana göre 
birincidir. Buraya katılmakla aslında başarılı ol-
mayı hak etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle sizleri 
kutluyorum. Bu yolda sizlere yardımcı olan öğ-
retmenlerimizi de tebrik ediyorum.” dedi.

Seçilen 15 proje Elazığ’da yarışacak

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken, 
yarışmada yer alan öğrenciler sonuçlar açık-
lanırken büyük bir heyecan yaşadı. Dereceye 
girenler, başarı belgelerini Rektör Prof. Dr. Sait 

Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran, millî eğitim müdürleri ve akademisyenlerin 
elinden aldı. Ayrıca kazananlara para ödülü de 
verildi.

Amasya, Ordu, Giresun, Sinop, Çorum, Kasta-
monu, Tokat ve Samsun’un aralarında bulundu-
ğu 8 ilde, 10 farklı alanda ortaya çıkan ve 3 gün 
boyunca sergilenen 100 projeden, jüri üyeleri-
nin oylarıyla seçilen 15 proje, 29 Nisan-3 Ma-
yıs 2019 tarihleri arasında Elazığ’da yapılacak 
Türkiye finallerinde Karadeniz Bölgesi’ni temsil 
edecek.OM
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi (OMÜ-TTO); tecrübe ve bilgi birikimini, Üni-
versitenin diğer akademik birimleriyle paylaşı-
yor.

Bu kapsamda OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü akreditasyon çalışmaları 
kapsamında; OMÜ-TTO tarafından Bölüm öğre-
tim elemanlarına yönelik “Proje Döngüsü Eğiti-
mi” ve “Fikrî-Sınai Mülkiyet Hakları Temel Eği-
timi” verildi.

OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan, 
“Proje Döngüsü Eğitimi” başlıklı eğitiminde; 
proje sürecinin aşamaları, proje yazımı ve pro-
je başvuru kaynakları hakkında bilgilendirmede 
bulundu.

Bir diğer konu olan “Fikrî-Sınai Mülkiyet Hakları 
Temel Eğitimi” ise OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi 
uzmanı Çağla Koyuncu tarafından sunulurken 
proje sahibinin hakları, patent başvuru süreci ve 
aşamaları bu eğitimin genel içeriğini oluşturdu.

OMÜ-TTO, Hemşirelik’te Elemanlarına 
Eğitim Verdi
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Türk Polisi ADİM’de Arapça Öğreniyor
Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının 
(OKA) desteğiyle başlattığı “İl Emni-
yet Müdürlüğü Personeline Arapça Dil 
Eğitimi” konulu proje kapsamında, 15 
polis memuru, OMÜ Arapça Dil Eğitim 
Merkezinde (ADİM) Arapça derslerine 
başladı.

Samsun’da ikamet eden yaklaşık 20 
bin Suriyeli ve Iraklı göçmenin, Türk 
polisiyle doğru iletişim kurmasını sağ-
lamak ve polisiye vakalarda yanlış an-
laşılmaların önüne geçmek amacıyla 
başlatılan projeyle emniyet personeli, 
hem ADİM dershanelerinde hem de kamp ve zi-
yaretlerle uygulamalı olarak Arapça öğrenecek.

ADİM’de gerçekleşen projenin açılış törenine; 
Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, Rektör Danışmanı ve ADİM Müdürü 
Prof. Dr. Metin Yılmaz, Samsun İl Emniyet Mü-
dürü Vedat Yavuz, OKA Genel Sekreteri Mevlüt 
Özen, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, 
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve eğitmenler 
katıldı.

“Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje”

Projenin açılış töreninde konuşan ADİM Müdü-
rü Prof. Dr. Metin Yılmaz, Türkiye’de dil öğretimi 
açısından eşi olmayan bir kurum kurduklarını 
belirterek “Üniversitenin halkla buluşmasının 
önemini hepimiz biliyoruz. Merkezimiz de bu bu-
luşmanın bir ayağını oluşturuyor. Devletin güzide 

kurumlarından biri olan Emniyet Müdürlüğüyle 
aynı projede yer almaktan da mutluluk duyuyo-
ruz. Bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olacağına 
inanıyorum. 4 milyon göçmeni olan bir ülkede; 
toplumsal sorunların halledilmesi, kültürel en-
tegrasyonun sağlanması dil bağı olmadan ola-
maz. Bir başlangıç olarak eğitmenlerimiz, polis-
lere Arapçayı en güzel şekilde öğretecekler ve 
bu bizim İl Emniyet Müdürlüğüyle kurumsal iş 
birliğimizi daha da arttıracak.” dedi.

“Projenin devam etmesini ümit ediyorum”

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise projenin 
göçmenleri kapsaması nedeiyle sosyal bir karşı-
lığı olması ve desteklediklerini söyleyerek “On-
ların sorunlarını, sıkıntılarını çözebilmek için bu 
proje çok önemli. Ben bu projenin devam etme-
sini, ikinci bir projeyle polisimizin daha üst dü-
zeyde dil beceresine sahip olmasını ümit ediyo-
rum.” dedi.

Etkinlikler    Sosyal
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Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri 
Başladı
Gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda 
eğitmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak 
amacıyla iş birliği yapan Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 2019 
yılında yapılması planlanan eğitim programına 
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinden başladı.

19 Mayıs ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde; 
OMÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. 

Bozkurt Koç, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Hatice Kumcağız ve Öğr. Gör. Aysun Gül “Si-
ber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı’’ konusunda 
ilçe protokolü ve öğrencileri bilgilendirdi.

2019 yılı içerisinde Samsun’un tüm ilçelerinde 
düzenlenecek eğitim programları, Yakakent il-
çesinde “Alkol ve Madde Bağımlılığı” başlığı al-
tında devam edecek.

“Müdürlüğümüzün Arapça bilen personele 
ihtiyacı vardı”

Arapça bilen personele olan ihtiyaç nedeniyle 
projenin kendilerini heyecanlandırdığını dile ge-
tiren Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise 
“İlimizde yaklaşık 30 bin göçmen bulunmakta. 
Bunların 20 bini Suriyeli ve Iraklı. Dolayısıyla 
polisiye vakalarda ya da Yabancılar Şubesinde-
ki idari işlerde elimizdeki Arapça bilen personel 
sayısı yeterli değil. Bu sebeple 15 personelimi-
zin Arapça dil eğitimi alacağı bu projenin hayata 
geçmesi bizim için çok önemli. Emekleri ve des-
tekleri bulunan herkese şükranlarımı sunuyo-
rum.” diye konuştu.

“Bir insanı en doğru şekilde anlamak için 
onun konuştuğu dili bilmek gerek”

Güzel bir vesileyle bir araya gelmekten mem-
nuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç de “Tüm kurumlarımız, insanımız için. 
Daha huzurlu, daha güvenli, daha medeni bir 
toplum için çalışıyoruz. Üniversitemiz, İl Emni-
yet Müdürlüğümüz ve OKA gibi üç önemli kurum 
da bu amaç için bugün bir arada.” şeklinde ko-
nuştu.

Bir insanı en doğru şekilde anlamak için onun 
konuştuğu dili bilmek gerektiğini vurgulayan 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bu amaçla başlatılan projeyle, inşallah 

15 polisimiz Arapçayı en iyi şekilde öğrenerek 
Samsun’da ikamet eden misafirlerimizle daha 
sağlıklı iletişim kuracaklar ve işlerini en iyi şekil-
de yapacaklar. Ayrıca ADİM, Üniversitemiz içe-
risinde en iyi imkâna sahip dil merkezidir. Fiziki 
imkânlarının yanı sıra çok iyi yetişmiş eğitmen-
leri de var.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, polis-
lerin ve öğrencilerin eğitim gördüğü dershane-
leri ziyaret ederek hem dersi izledi hem de eğit-
menlerden bilgi aldı.

Projenin açılışı için hazırlanan pastanın Samsun 
Valisi Osman Kaymak ve protokol üyelerince ke-
silmesiyle açılış töreni sona erdi.
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Akran Gönüllülerinin Mücadelesi 
Olumlu Sonuçlar Veriyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin paydaşı olduğu 
“Akran Gönüllüleri” konulu proje kapsamın-
da, Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okullarda eğitim gören öğrencilerin faaliyetleri-
ni içeren bir program düzenlendi.

Programa; ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkili-
lerinin yanı sıra projenin danışmanlığını yapan 
OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer 
Böke ve OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Hatice Kumcağız da katıldı.

Çocuk ve gençleri; internet, sigara, alkol, uyuş-
turucu gibi bağımlılıklardan ve her türlü riskli 
davranıştan korumak amacıyla başlatılan pro-
jeyle, doğru rol model olarak seçilen ve “akran 
gönüllüleri” adı verilen öğrenciler, akranlarıyla 
iş birliği kurarak kendilerine, okullarına ve top-
luma fayda sağlayacak faaliyetlerde bulundular.

Akranlarıyla etkili iş birliği yapmak için eğitim de 
alan öğrenciler, bu iş birliği ve faaliyetlerle ken-

di ihtiyaçlarını belirleyerek ortak karara varabil-
meyi, zorluklarla baş edebilmeyi, uzlaşı beceri-
lerini geliştirmeyi, başkalarını desteklemeyi ve 
benlik kazanmayı da öğrendiler. Başarabilecek-
lerini görerek potansiyellerinin de farkına varan 
öğrenciler, projeyle birlikte bu potansiyellerini 
ailelerine ve öğretmenlerine de gösterme fırsatı 
yakaladılar.

Okullarda öğrencilerin daha faal olduğu bir at-
mosferin yayılmasına destek olan ve olumlu 
sonuçlar veren projenin, 2020 yılında Samsun 
genelinde yaygınlaştırılması düşünülüyor.

OMÜ, Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdür-
lüğünün yürüttüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
gibi pek çok kurum ve sivil toplum kuruluşunun 
destek olduğu proje çerçevesinde yapılan faali-
yetlerin yer aldığı program, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde gerçek-
leşti.
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OMÜ’de Engelli Farkındalığı Programı

Altınkum Kalkınma ve Güzelleştirme Derne-
ğinin düzenlediği “Engelli Farkındalığı Prog-
ramı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit 
Kampüsü’nde bulunan Altınkum Özel Eğitim 
Uygulama Merkezinde, Samsun protokolünün 
geniş katımıyla gerçekleşti.
Özel eğitim öğrencilerinin karne sevincini pay-
laşmak ve Merkezin çalışmalarını yakından gör-
mek amacıyla düzenlenen programa; Samsun 
Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal 
Nazlı, dönemin eski Atakum Belediye Başkanı 
İshak Taşçı, eğitimciler, öğrenciler ve velileri ka-
tıldı.

“Daha çok sabır ve anlayış gerektiriyor”

Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 
çocukların eğitimi için yapılan etkinliklerden 
mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Valisi 
Osman Kaymak “Öğretmenlik her zaman saygı 
duyduğum bir meslek olmuştur ama özel eğitim 
öğretmenliği daha büyük saygıyı hak ediyor. İli-
mizde ve Atakum’da örnek bir özel eğitim mer-
keziyle karşı karşıyayız. Karnelerini alacak sev-
gili yavrularımızı da tebrik ediyorum ve onlara 
hayırlı eğitim yılları diliyorum.” diye konuştu.

Vali Kaymak’tan öğrenciye madalya

Program, Samsun Valisi Osman Kaymak ve be-
raberindeki protokol üyelerinin; derslikleri, özel 
eğitim öğrencilerinin sosyal ve sportif faaliyet-
lerini gerçekleştirdikleri uygulama alanlarını in-
celeyerek bilgi almalarıyla başladı. Özel eğitim 
öğrencileriyle ‘air hokey’ (masa hokeyi) oynayan 
Vali Kaymak, kazanan öğrenciye madalya taktı. 
Kız öğrencinin madalyasını ise Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç takdim etti. Özel eğitim öğrencileri-
nin becerilerini geliştirmeleri ve doğayla iletişim 
kurmaları amacıyla saksıya diktikleri çiçekler-
den oluşan serginin açılışının da yapıldığı prog-
ramda Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ve eski Atakum Belediye Başkanı İshak 
Taşçı birer çiçek satın aldı.

Plaket töreni ile devam eden programda konu-
şan Dernek Başkanı Nafiz Kaya, Altınkum Özel 
Eğitim Uygulama Merkezinin kurulmasında ve 
çalışmalarını sürdürmesinde emeği geçen tüm 
kişi ve kurumlara teşekkür etti.
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Lise Öğrencileri Projelerini Sergiledi, 
Ödüllerini Aldı
TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen “50. Lise Öğrenci-
leri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge 
Sergisi”, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi eski 
Kapalı Spor Salonu’nda yapılan törenle açıldı. 

3 gün boyunca Üniversitede sergilenen 100 pro-
jeden 12 alanda toplam 18 proje jüri tarafından 
tekrar değerlendirilerek finale kaldı. Finale ka-
lan projeler, 12 Nisan 2019’da Ankara’da düzen-
lenen yarışmada Samsun bölgesini temsil etti.

Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği 
serginin açılış törenine; Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, Samsun İl Millî Eğitim 
Müdürü Coşkun Esen, Orta Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, 
TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü ve OMÜ 
öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan İçbudak, ilçe millî 
eğitim müdürleri, akademisyenler ile öğretmen-
ler de katıldı.

“Bin 263 adet projeden 100 tanesi seçilerek 
sergilendi ”

Serginin açılışında konuşan TÜBİTAK Samsun 
Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, 
1969 yılından beri düzenlenen yarışma hakkında 
şu bilgileri verdi: “50. Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması, Türkiye genelindeki 12 böl-
ge merkezinde eş zamanlı olarak yapılmaktadır. 
Bu merkezlerden biri olan Samsun Bölgesi ise; 
Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Sinop, 
Kastamonu dâhil olmak üzere 8 ilden oluşmak-
tadır. Ülke genelinde yaklaşık 17 bin proje baş-
vurusunun yapıldığı yarışmaya, bölgemizden bin 
263 adet proje başvurusu yapılmış olup arala-
rından 100 tanesi seçilmiştir.”

“Temel amacımız gençlerimizi bilimsel 
düşünmeye ve araştırmaya teşvik etmek”

Hedeflerinin, projelerin sayısını ve niteliğini art-
tırmak olduğunu ifade eden Bölge Koordinatörü 
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Hasan İçbudak “Temel amacımız ise gençleri-
mizi bilimsel düşünmeye, gözlem yapmaya, sor-
gulamaya, merak etmeye ve merak ettiklerini 
araştırmaya teşvik etmektir. Yarışmalar sonu-
cunda verilen ödüller de bu amaca teşvik etmek 
için birer araçtır. Bu bakımdan ülkemizdeki bilim 
ve sanayinin gelişmesi için bu yarışmalar olduk-
ça değerlidir.” dedi.

 “Bilişim devrini yakalamamızın garantisi 
gençlerimizdir”

Kurumsallaşma açısından proje yarışmasının 50 
yıl boyunca devam etmesinin oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz de “Biz, dünya medeniyet-
lerine önderlik etmiş bir millet olarak maalesef 
Sanayi Devrimi’ni yakalayamadık. Günümüzde 
ise bilişim devri var. Bu devri yakalamamızdaki 
en önemli garanti siz gençlersiniz. Gençlerin bu 
konuya daha yatkın ve daha hevesli olduğunu 
da görüyorum. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj. 
Her birinizi ve sizi proje hazırlamaya yönlendi-
renleri tebrik ediyorum. Sizler en önemli adımı 
attınız.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan 
protokol üyeleri, öğrencilerin projelerini tanıttık-
ları stantları gezerek bilgi aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

100 proje arasından dereceye girerek finale kal-
maya hak kazanan proje sahiplerine ise ödülleri, 
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen törenle verildi.

12 farklı alanda yarışan 18 finalistin ödül aldığı 
TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projele-
ri Yarışması  

‘‘Başarılı proje hazırlamanın iki temel 
unsuru var”

Proje yarışmasının ve ödül töreninin düzenlen-
mesinde katkısı bulunan tüm kurum ve kişilere 
teşekkür eden Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Cey-
han  “Çok özel ve mutlu bir gün. Bu mutluluğun 
oluşmasında en büyük payı olan gençlerimize 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü proje 
hazırlamak medeni cesaret ister. Bir şeyi düşün-
mek, hayal etmek ve gerçek dünyayı kavramak 
hiç kolay değil. Sizler bunu başardınız.” diye ko-
nuştu.

Proje yarışmasını, kaybedeni olmayan yarış-
malardan biri olarak nitelendiren Rektör Vekili 
Vedat Ceyhan  “Eğer siz proje yapmayı öğren-
mişseniz, proje kültürüne sahip olmuşsanız ha-
yatta birkaç adım öne geçmiş oluyorsunuz. Ayrı-
ca sizlerle projenizin başarılı olması için gerekli 
olan iki temel unsuru da paylaşmak istiyorum. 
Bunlardan ilki, çok basit düşünmek. Karmaşık 
düşünmek sonuç almayı zorlaştırır. İkinci unsur 
ise çok büyük düşünmemek. Biz bir projeyle tüm 
ülkenin sorunlarını çözemeyiz. Tabii ki hep bir-
likte ülke sorunlarını çözelim ama bölgemizi de 
kurtaralım, mahallemizi de bilelim. Eğer proble-
mi doğru görür, ona doğru odaklanırsak doğru 
projeler üretiriz.”

Konuşmaların ardından biyoloji, değerler eğiti-
mi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, 
tarih, Türk dili ve edebiyatı, teknolojik tasarım 
ve yazılım alanlarında ilk üçe giren 18 proje-
nin finalistlerine; Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zihni Şahin, Rektör Vekili Prof. Dr. Ve-
dat Ceyhan ve diğer protokol üyeleri tarafından 
ödülleri takdim edildi.
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Milletvekili Karaaslan ve Rektör Bilgiç 
Öğrenci Sofrasında

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile 
beraber Üniversite yerleşkesinde bulunan Mü-
nevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ede-
rek öğrencilerle akşam yemeği yedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı 
Kasapoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Milletve-
kili Karaaslan ve Rektör Bilgiç, Münevver Ayaşlı 
Kız Öğrenci Yurdu sakini öğrencilerin misafiri 
oldu. Sıraya girip kalabalık bir öğrenci toplu-
luğuyla akşam yemeğini birlikte yiyen Çiğdem 
Karaaslan ve Rektör Bilgiç, sonrasındaki çay ve 
kahve ikramlarıyla da öğrencilerin ihtiyaç, talep 
ve önerilerini dinlediler.

Oldukça keyifli ve uzun süren samimi sohbet 
ortamında öğrencilere sabırla kulak veren Mil-
letvekili Karaaslan ve Rektör Bilgiç, öğrencilik 
hayatlarına dair anılarını da onlarla paylaştılar. 
Öğrencilerle yan yana olunan yemek ve soh-
betin ardından Milletvekili Karaaslan ve Rektör 
Bilgiç, yemekhane personeli ile hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ziyaretin sonunda Rektör Bilgiç, konuk Millet-
vekili Çiğdem Karaaslan’a, geçtiğimiz yıl OMÜ 
ev sahipliğinde yapılan ve farklı üniversiteler-
den birçok akademisyenin, 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’ni akademik bakış açısıyla analiz ederek 
sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı “15 Temmuz 
ve FETÖ” çalıştayının kitabını takdim etti.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 
öğrencileri, ortaokul öğrencilerine 
kitap hediye etti ve kitap okumanın 
önemini anlattı.

OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakül-
tesinden bir grup öğrenci, Havza 
Bekdiğin Ortaokulunda öğrenciler-
le bir araya geldi. Öğrencilere kitap 
hediye eden üniversiteliler, çocuk-
lara kitap okumanın önemini an-
lattı ve onlarla vizyon sahibi olma 
üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Ortaokul Öğrencilerine Kitap Hediyesi
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OMÜ’lü Öğrencilerden Çocuklara Çevre 
Eğitimi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kuru-
lu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde 
OMÜ’nün de yer aldığı “Emeğimiz Eğitim İçin” 
projesi kapsamında OMÜ Deniz Elçileri Toplulu-
ğu, suda yaşayan canlıların korunması ve temiz 
çevre bilincinin oluşması için çocuklara “Mavi 
Bir Gelecek” başlığıyla çeşitli eğitimler verdi.

Hem eğitim hem eğlence

OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi ko-
ordinatörlüğünde, Asarcık ilçesine bağlı Gökgöl 
Şehit Mahir Emen İlkokulunu ziyaret eden De-
niz Elçileri Topluluğu öğrencileri; Deniz Eğitim 
Atölyesi ile yaşam döngüsü, su ve çevre temalı 
sunumlar yaptı.

Eğitimlerde; deniz ekosistemi ile ilgili eğitsel 
oyunlar, okul dışı çevre düzenlemesi, okul iç ve 
dış duvarlarına görsel çizimler ve çocuklar için 
yüz boyama gibi faaliyetlere yer verilirken, yine 
üniversite öğrencileri tarafından “Mahremiyet 
Eğitimi”, “Tarih Atölyesi” ve “Resimleriyle Ço-
cuk” gibi çocuklar için hem eğitici hem de eğ-
lenceli atölyeler yapıldı. Ayrıca, çocuklara bir 
aile resmi çizdirilerek resimlerin psikanalitik de-
ğerlendirmesi yapılırken, Okul Müdürü ve öğret-
menlerin de katıldığı çocuk oyunları hep birlik-
te oynandı. Öğrencilere kitap ve balon dağıtan 
üniversite öğrencileri ile çocuklar unutulmaz bir 
gün yaşadı.

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu öğrencileri; “Yaşlılara Saygı Haftası” 
kapsamında cadde üzerindeki yaşlı va-
tandaşlara karanfil verdi.

“18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kap-
samında Samsun’da OMÜ’lü üniversite 
öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleş-
tirdi. OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu öğrencileri İlkadım ilçesi İstiklal 
Caddesi (Çiftlik) üzerinde yürüyüş gerçek-
leştirerek, cadde üzerinde bulunan yaşlı 
vatandaşlara karanfil dağıttı ve broşür 
verdi. Yüzlerine maske takan öğrenciler 
yürüyüş boyunca yer yer sloganlar attı ve 
şarkılar söyledi.
    Haber: İHA

Üniversitelilerden Yaşlılara Karanfil 
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OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Gençlik Ofisinden 8 Mart Etkinliği 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. 
sınıf öğrencileriyle ‘Bağımlılıkla Mücadele’ ko-
nusunda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik-
ler düzenlendi.

Doç. Dr. Birsen Altay ve Öğr. Gör. Dr. Figen Çavu-
şoğlu koordinatörlüğünde Halk Sağlığı Hemşire-
liği ‘İntörn Uygulaması’ dersi kapsamında ger-
çekleştirilen eğitim, Yaşam Merkezi ve fakülte 
kantinlerinde akran eğitimi yöntemi kullanılarak 
öğrencilere verildi.

Eğitimlerde; üniversite öğrencilerinde internet 

ve sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon ve 
tablet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sanal kumar 
bağımlılığı, uyuşturucu ve yatıştırıcı madde ba-
ğımlılığı, uçucu ve yapıştırıcı madde bağımlılığı, 
sigara ve tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve 
madde bağımlılığı ile mücadele konularında far-
kındalık oluşturulmaya çalışıldı.

‘Bağımlılıkla Mücadele’ kapsamında yapılan et-
kinliklerde, her türlü bağımlılığın tehlikelerinden 
ve bunlardan nasıl uzak durmak gerektiği vurgu-
lanırken buna yönelik eğitimlerle gençlerin bu 
yönde bilinç kazanmaları amaçlandı.

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Da-
nışmanlık ve Gençlik Ofisi (ÖDGO) tara-
fından “8 Mart ve Türkiye’de Kadın Hak-
ları” konulu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte; 8 Mart’ın ortaya çıkışı, kadın 
hakları tarihi, Cumhuriyet’ten bu yana 
Türkiye’de kadın hakları, CEDAW ve İs-
tanbul Sözleşmesi’nin yansımaları, eko-
nomik, sosyal ve politik yaşamda kadın 
temsili gibi konular ele alındı.

Etkinlik süresince Samsun Bilim Gönül-
lüleri (SBG) Grubu üyeleri de çeşitli gö-
revler üstlenerek bu konudaki duyarlılık-
larını gösterdi.
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Öğretim Üyelerinden 43. Yıla Özel 
Karma Sergi

Tıp Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Recep 
Büyükalpelli ve Prof. Dr. Ömer İyigün, 60’a ya-
kın kara kalem çalışmasından oluşan resimle-
rini Dekanlık Fuaye Alanı’nda sanatseverlerin 
beğenisine sundu.  Büyükalpelli’nin “Duygu-
ların Anatomisi”, İyigün’ün “Dinlenirken” adı-
nı taşıyan sergilerinde; ilginç yüzlerden sanat 
dünyasının ünlü yüzlerine, Yeşilçam’ın sevilen 
isimlerine kadar pek çok kişi kara kalem tek-
niğiyle resmedildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir 
“Ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin 
başladığı 14 Mart 1919 tarihinin 100. yılını 
kutluyoruz. Hocalarımız da böyle bir güzel 
sergiyle, bu kutlamalara katkı sağladılar. Ken-
dilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Son derece profesyonel resimler”

Tıp Fakültesi Dekanlığının böyle sanatsal bir 
etkinliği önemli bir hafta içerisine almasından 
duyduğu mutluluğu ifade eden ressam Prof. Dr. 
Metin Eker de “Resim sanatının en zor çizimle-
rinde biri portre çizimleridir. Çünkü portrede 
duyguları da yansıtmanız gerekir. Her iki hoca-
mız da son derece profesyonel şekilde resimler 
ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum.” 
dedi.

“Duyguların yüze yansımasını konu aldım”

Prof. Dr. Recep Büyükalpelli “İletişimsizlik, gü-
nümüz toplumlarının en önemli sorunları arasın-
da yer almaktadır. Bazen karşımızdakini dinliyor 

görünüp hiç dinlemiyoruz. Oysa konuşmadan 
bile karşımızdakinin yüzüne samimi olarak bak-
tığımızda iç dünyasının yüz anatomisine verdiği 
şekli görebiliriz. Buna dikkat çekmek için çalış-
malarımda duyguların yüze yansımasını konu 
aldım.” ifadelerini kullandı.

“Dinlenmenin yollarından biri sanattır”

Prof. Dr. Ömer İyigün ise “Biz beyin cerrahları, 
işimizi yaptığımız zamanlarda oldukça yoruluruz 
ve kendimize dinlenmenin yollarını ararız. Bun-
lardan biri de sanat ile uğraşmaktır. Ben de mü-
zik ve resim üzerine yoğunlaştım. Bu nedenle de 
sergimin adını ‘Dinlenirken’ koydum.” şeklinde 
konuştu.

Profesyonellere Taş Çıkartan Sergi

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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OMÜ Tiyatro Topluluğu, 27 Mart Dünya Tiyat-
ro Günü’nü farklı oyunlarla kutladı. Kutlama-
lar kapsamında “Bana Mastikayı Çalsana” adlı 
oyun, Güzel Sanatlar Fakültesi OMÜ Sahnesi’nde 
tiyatro severlerle buluştu.

Şevval Eren’in yönetmenliğindeki ve Nil Banu 
Engindeniz’in yazdığı “Bana Mastikayı Çalsana” 
adlı 2 perdelik müzikli oyunda, İzmir’de Roman 
mahallesi olarak bilinen İki Çeşmelik’te yaşa-

yan, ekonomik ve sosyal olarak farklı kökenden 
gelen birçok insanı bir araya getiren, herkesin 
farklı hayalleri ve hayatlarını anlatan bir konu 
ele alınıyor.

Etkinlikler; Güzel Sanatlar Kampüsü’nde yer 
alan OMÜ Sahnesi’nde 27- 28 Mart tarihlerinde 
“Keşanlı Ali Destanı” ve “Ormanlardan Hemen 
Önceki Gece” adlı oyunlarla devam etti.  

OMÜ Devlet Konservatuvarı ve 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Müzik Bölümü öğretim 
üyeleri, “Kadınlar Günü Konseri” 
düzenledi.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Kon-
ser Salonu’nda gerçekleşen et-
kinlikte türküler ve kulağa aşina 
eserler; yan flüt, piyano ve gitar 
eşliğinde öğretim üyeleri tarafın-
dan seslendirildi.

Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi 
olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı 
kapsamında gerçekleşen konserle 
öğretim üyeleri, seçkin repertu-
varlarıyla Kadınlar Günü’nü taç-
landırdı.

“Bana Mastikayı Çalsana” Sahnelendi 

Kadınlar Günü Konseri

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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Periyodik Konserler Serisi 2

OMÜ Devlet Konservatuvarında Piyano Resitali

“A Quest For New Turkish Sonority in Intercul-
tural Music” (Kültürlerarası Müzikte Yeni Türk 
Sonoritesi için Bir Arayış) adlı konser; OMÜ ve 
Klank.ist Grubu iş birliği organizasyonuyla OMÜ 
Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda dü-
zenlendi.

“Bağlama” temalı konserde; bağlama, klarnet, 
trombon, çello gibi enstrümanlar eşliğinde, çe-
şitli kombinasyonlar için bestelenmiş müziklerin 
dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 
konserde solo ney için bestelenmiş 2 yeni esere 
de yer verildi.

Dr. Öğr. Görevlisi M. Eren Arın, gerçekleştirdik-
leri etkinliğe ilişkin “A Quest For New Turkish 
Sonority in Intercultural Music” başlığı altında, 
içerisinde Türk makam müziğine ait çalgıları 
barındıran çağdaş müzik konserlerini periyodik 
hâle getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

“Zamanın Ruhu Bir Ses”, “Yaban Eller”, 
“Jason’un Rüyası”, “Untitled” ve “Lullaby of 
Birth” adlı eserlerin icra edildiği konser, izleyen-
lerden büyük alkış aldı.

Boston Longy School of Music öğrencisi Piyanist 
Kerem Ernur, OMÜ Devlet Konservatuvarı Kon-
ser Salonu’nda piyano resitali verdi.

Piyanist Kerem Ernur’un izleyicilere; Lizst, Be-
ethoven, Scriabin, Bach, Chopin ve Debussy’nin 
eserlerinden kesitler sunduğu konsere, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konser sonunda yoğun alkış alan Ernur, Aşık 
Veysel’i ölüm yıl dönümünde anmak için ünlü 
halk ozanının unutulmaz eseri Kara Toprak’ı, Fa-
zıl Say’ın bestesiyle seslendirdi. 

Piyanist Kerem Ernur,  ardından OMÜ Devlet 
Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Olga Ha-
sanoğlu ile de doğaçlama bir düet gerçekleştir-
di.
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Öğrencilerden “Portre” Sergisi  

Irak Uyruklu Öğrenciler Yeteneklerini 
Sergiledi

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi dersi kapsamında 4. sınıf öğ-
rencileri, kendi çalışmalarından oluşan “Port-
re” isimli resim sergisini Eğitim Fakültesi Sergi 
Salonu’nda açtı. 

“Resmin evrensel boyutunu paylaşmak için 
buradayız”

Açılış konuşmasını yapan Resim-İş Eğitimi 4. sı-
nıf öğrencisi Ebru Çelik “İçinizdeki ışığın hayata 
yansıyan dünyası şimdi sizinle burada. Beraber-
ce hayatı hissetmek, hayatın keyfini çıkarmak, 
resmin evrensel boyutunu ve görselliğini pay-
laşmak için bugün burada birlikteyiz.” dedi. 

“Milleti millet yapan kendine özgü kültürü 
ve sanatıdır”

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal’in “Sanatsız 
kalan bir milletin hayat damarlarından biri kop-
muştur” sözüne atıf yaparak başlayan Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik ise 
“Bir milleti millet yapan, kendine özgü kültürü ve 
sanatıdır. Bu bağlamda bakıldığında her birey, 
sanat dallarıyla bir şekilde ilgilenmelidir.” ifade-
lerine yer verdi.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören 
17 Irak uyruklu öğrenci, “Bağdat” temalı karma 
resim sergisi açtı.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde açılan sergiye Ulusla-
rarası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kı-
zılkaya, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. 
Dr. İzzet Akça, akademisyenler ve öğrenciler ka-
tıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan serginin 
açılışında konuşan Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve 
Prof. Dr. İzzet Akça, emekleri dolayısıyla sergiyi 
oluşturan öğrencilere teşekkür etti. Konuşmanın 
ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Temasını “Bağdat Şehri”nin oluşturduğu sergide, 
Samsun’un simgeleşmiş bölgeleri de resmedildi.
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Samsun Bilim Gönüllülerinden Bilgi 
Şöleni

Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG), bilim etkinlik-
lerini bu kez Çarşamba ilçesinde bulunan Yu-
nus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
(YEMTAL) gerçekleştirdi.

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğrenci Da-
nışmanlık ve Gençlik Ofisi Koordinatörü (ÖDGO) 
Nazan Şimşek liderliğinde YDYO, Eğitim, Fen-
Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
lerinden 12 öğrenci, YEMTAL Müdürü Hümra 
Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Faruk Akkurt’un 
girişimleri ile okulu ziyaret ederek bilim etkinlik-
lerine imza attı. Taşımalı sistemle eğitim yapan 
Çarşamba’nın köylerinden gelen 570 kız öğren-
cinin ilgiyle katılım sağladığı etkinlikler gün boyu 
sürdü.

Bilimsel etkinlikler yanında, üniversite yaşamı-
na dair soruları cevaplayan ve öğrencilerin so-
runlarını dinleyen ÖDGO Koordinatörü Nazan 
Şimşek, etkinliğin; 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü’nün hemen arkasından gerçekleşmiş 
olmasının ve genç kadınlara yönelik olmasının 
bu seferki etkinliklerini daha anlamlı ve değerli 
kıldığını söyledi.

“OMÜ’lü gençler, öğrencilerimizin 
hayatlarına dokunuyor”

Okul Müdürü Aydın ve Müdür Yardımcısı Akkurt, 
bu tür iş birliklerini ve etkinlikleri çok önemse-
diklerini ve OMÜ’lü gençlerin öğrencilerinin ha-
yatlarına dokunduğuna inandıklarını belirterek 

iş birliklerinin devamlılığı temennisinde bulun-
du.

Okul Müdürü Hümra Aydın ise sosyoekonomik 
seviyeleri ve imkânları göz önüne alındığında 
öğrencilerinin; başarılı, örnek kadınlarla bir ara-
da olmalarının önemli olduğuna vurgu yaparken 
hazırladıkları teşekkür plaketini Nazan Şimşek’e 
takdim etti.



Seyyid Ahmet Arvâsi’yi Öğrencisi 
Anlattı

Eğitimci-Yazar, Pedagog ve Türk Milliyetçisi Sey-
yid Ahmet Arvâsi; vefatının 30. yıl dönümünde, 
OMÜ Sağlık Topluluğu tarafından düzenlenen 
programla anıldı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki anma 
programına; Arvâsi’nin öğrencilerinden Efendi 
Barutçu, konuşmacı olarak katıldı. Arvâsi’nin ha-
yatının detaylı olarak aktarıldığı programa öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Türk gençliğinin elinden tutup ruhlarına 
dokunarak yol gösteriyordu”

Efendi Barutçu, Seyyid Ahmet Arvâsi’nin kendi 
döneminin büyük şahsiyetlerinden biri olduğunu 
belirterek “Ondaki büyüklük; taşıdığı fikrinin ah-
lakını yaşıyor olmasından ve kendisini Türk mil-
liyetçiliği davasına vakfetmesinden kaynaklanı-
yordu. Türk gençliği, 1960 ve 1980’li yıllar arası, 
kara ve kızıl emperyalizmin ideolojik saldırılarına 
maruz kalmıştı. Gençleri kendi taraflarına çekmek 
için çok büyük propagandalarla hareket ediyor-
lardı. O dönemin buhranlı yıllarında fikir ve kana-
at önderleri gibi Seyyid Ahmet Arvâsi Hocam da 
Türk gençliğinin elinden tutuyor, onların ruhlarına 
dokunarak yol gösteriyordu.” diye konuştu.

“Her zaman Türklüğü ve Müslümanlığı ile 
övünürdü”

“Arvâsi Hoca toplumun vicdanıydı” diyen Barut-
çu sözlerine şöyle devam etti: “Yabancılaşmadan 
çağdaşlaşmanın peşindeydi. Milletin cevherine 
uygun bir medeniyetin davasını güdüyordu. Ken-

disi ‘evlad-ı resul’dür, yani Peygamber soyundan-
dır. Arvâsi Hocamız ‘Ben hiçbir zaman bu tarafım-
la övünmedim. Peygamberimize ümmet olmak 
nimetlerin en büyüğüyken, bir de evlat olmakla 
şereflenmişiz’ diyor. ‘Ben biyolojik olarak seyidim, 
ama sosyolojik olarak Türk milliyetçisiyim, İslam 
âleminin de mazlum milletlerin de kurtuluşu Türk 
milliyetçiliğindedir’ derdi. Her zaman Türklüğü ve 
Müslümanlığı ile övünürdü.”

Gençlere tavsiyelerde bulundu

Salonda bulunan gençlere tavsiyelerde de bulu-
nan Barutçu “Yeryüzünde hiçbir büyük iş, çile çek-
meyen insanlarca başarılmış değildir. Her büyük 
hareket, büyük gönüllü insanların inancıyla başa-
rılmıştır. O zamanlarda Türk milletinin çevresi de-
mir dağlarla çevriliymiş, şimdi de Türk gençlerinin 
zihinleri demir dağlarla çevrili. Bu dağları yüre-
ğinizdeki ateşle eritmelisiniz. Bu hizmet yolunda 
sizler de olmak istiyorsanız, bu ahlak kahraman-
larının hayatlarını ve mücadelelerini kendinize 
örnek almalısınız. Aranızdan; ahlak kahramanları, 
şairler, edipler, âlimler, sanatkârlar çıkarmalısınız. 
Dünyanın neresinde bir Türk veya Müslüman hak-
sızlığa uğruyorsa, acı çekiyorsa onların yanında 
olmalısınız. Türk dünyası ile aranızda gönül köp-
rüleri inşa etmelisiniz. En ileri teknolojileri sadece 
kullanan değil, üreten de olmalısınız.” ifadelerini 
kullandı.

Programın sonunda Fen-Edebiyat Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat tarafından Efendi 
Barutçu’ya teşekkür plaketi takdim edildi.
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Zulmün Üzerinden 22 Yıl Geçti: 28 
Şubat Postmodern Darbesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesin-
de “Üniversiteli Akil Gençlik 
Topluluğu” (ÜNİAK) tarafın-
dan Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “28 
Şubat Postmodern Darbesi” 
konulu panel, AK Parti İstanbul 
Milletvekili ve Parlamentolara-
rası Birlik Türk Grubu Başkanı 
Ravza Kavakçı Kan’ın katılımıy-
la gerçekleştirildi.

Panele Kavakçı’nın yanı sıra 
Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Genel Sek-
reter Doç. Dr. Menderes Kaba-
dayı, Rektör Danışmanı İlahiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz, Eğitim Bir-Sen 2 Nolu 
Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, fakülte dekan-
ları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“80 öğretim elemanımız ihtiyaca rağmen 
işinden atıldı”

Panel öncesi söz alan Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, 28 Şubat’la dinî ve millî değerlerin eroz-
yona uğratıldığı o günlerin hatırlanması ve ders-
ler çıkarılması gerektiğini ifade etti. Ceyhan ay-
rıca, programa katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’in mesajını katılımcılarla paylaştı. Rektör 
Bilgiç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz tarihinin en karanlık günlerinin yaşan-
dığı, irticayla mücadele adı altında gençlerimizin 
en temel haklarından olan okuma haklarının el-
lerinden alındığı, başörtülü olduğu bahanesiyle 
üniversitelere alınmadığı, ikna odalarında sorgu-
landığı, yüzlerce kamu görevlisinin işinden atıldığı 
zulmün üzerinden 22 yıl geçti. 28 Şubat sürecinin 
bazı dönemlerinde en sert şekilde uygulandığı 
kurumlardan birisi de ne yazık ki Üniversitemizdir. 
O günlerde yaklaşık 80 öğretim elemanı, ülkemi-
zin bilim insanına ihtiyacı olmasına rağmen işin-
den atıldı. 28 Şubat’ta emellerine ulaşamayan şer 
odakları, küresel güç olma yolunda hızla ilerleyen 
ülkemizin önünü kesmek için 15 Temmuz hain 
kalkışma planını sahneye koymuştur. Milletimizin 
canı pahasına demokrasiyi sahiplenmesi sonucu 
bir kez daha hüsrana uğramışlardır. “

“15 Temmuz da 28 Şubat’ın bir mahsulüdür”

Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz 
Demir moderatörlüğünde “Cumhuriyet Tarihi-

nin Kara Lekesi - 28 Şubat Postmodern Darbesi” 
isimli panele geçildi.

Panelde söz alan İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Metin Yılmaz “Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi, 28 Şubat darbesini iliklerine kadar hisset-
miş, en büyük acıları yaşamıştır. 15 Temmuz’dan 
önce burada düzenlenen bir konferansta ‘tehlike 
kapıda’ demiştim. 15 Temmuz da 28 Şubat’ın bir 
mahsulüdür. 15 Temmuz da bize böyle bir mahsul 
bırakmasın. Rabbim o günleri bir daha yaşatma-
sın.” diye konuştu.

“Ailemde 4 neslin yaşadığı ayrımcılık artık 
ortadan kalkmıştır”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolara-
rası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, 
28 Şubat’ın yaşandığı dönemlerin özellikle başör-
tülü kadınlar için çok zor dönemler olduğunu ifade 
etti. 28 Şubat’ın adı konmamış bir darbe olduğunu 
öne süren Kavakçı Kan, “Çünkü orada insanlar, ai-
lesinden birisini, yakın gördüğü bir arkadaşını gör-
dü. Ona yapılan muameleyi gördü. Benim de ha-
yatımda en zor günlerimden biri, TBMM’de yemin 
ettiğim gündü. Çok mutlu olmalıydım ama Merve 
Kavakçı’ya ‘had bildirildikten’ 16 sene sonra o 
koltukların olduğu yere ben girmiştim. Başörtülü 
ilk yemin eden milletvekillerinden biriydim. Mut-
luydum, ama aynı zamanda kırgındım, öfkeliydim. 
Bu nedenle çok zordu. Mesele, başörtülü olduğu 
için zulüm gören insanlardı. Mesele, askeriyeye 
eşini arabanın bagajında sokmak zorunda kalan 
beyefendilerdi. Ceberrut devlet anlayışı vardı. Hu-
kukun olmadığı, devletin bana sahip çıkmadığını 
düşündüğüm bir ülkede büyüdüm ben. Ama şimdi 
baktığımızda millet hizmete layık, kendisine tepe-
den bakılmayan bir kesim oldu.” dedi.
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IDEA’19 Etkinliği Gençlere Kılavuzluk 
Ediyor

Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu 
(EMMT) bu yıl IDEA’19 (Industrial Engineering 
Assemblage-2019) etkinliğinin ikincisini gerçek-
leştirdi.

Etkinliğe konuşmacı olarak; Reeder Firması Ge-
nel Müdürü Endüstri Mühendisi Yunus Hakan 
Binöz, Müzisyen Can Kazaz, Enerjisa Operasyon 
ve Teknik Hizmetler Uzmanı Gürol Almacıoğlu, 
Renault Mais CEO’su (üst düzey yönetici) Berk 
Çağdaş, Tav Mühendislik ve Tasarım Direktörü 
Ahmet Çıtıpıtıoğlu, İçil Danışmanlık Kurucusu 
Mustafa İçil, Siemens Endüstri Direktörü Der-
ya İren, kariyer.net Anadolu Satış Birim Müdü-
rü Oğuzalp Karataş, Intecro Robotics Kurucusu 
Ahmet Ali Şen yer aldı. Etkinlikte, değişen ve 
gelişen sektör çizgisinde ilerleyen konuşmacı-
lar; sektör kavramlarından, kişisel deneyim ve 
kazanımlarından bahsetti. 

2 gün süren etkinlik Proje Koordinatörü Cansu 
Gürkan ve EMMT Yönetim Kurulu Başkanı Gül-
can Aktuğ’un konuşmalarıyla başladı. 

“Gençler biz varız dediler”

Topluluk Danışmanı Mühendislik Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Aslı Çalış Boyacı da etkinliğin İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümünde yapıl-
masına dikkat çekerek “Mehmet Akif Ersoy’un 
ilk dizeleri her şeyi özetler nitelikte; Korkma! 
EMMT üyesi arkadaşlar da korkmadı. Tüm ce-

saretlerini toplayıp ‘Biz varız’ dediler ve aylarca 
özveriyle çalışarak bugün burada toplanmamıza 
vesile oldular.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğin gençlerin gelecek hedef-
lerini belirlemesindeki rolünün altını çizen Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli 
“Bu organizasyonlar farklı olmak isteyen öğren-
cilerimiz adına çok değerli ve çok kıymetli. Bu 
kadar genç bir kitle ile birlikte olmaktan mutlu-
luk duyuyorum. Bu kariyer zirvesinde çok değer-
li misafirlerimiz var. Her bir konuşmacıyı, gele-
cek hedefleriniz adına can kulağıyla dinlemenizi 
tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hedefleri gerçekleştirirken Üniversite ile 
iş birliği önemli”

Reeder Genel Müdürü Yunus Hakan Binöz, 
Reeder’ın, 10 yıl önce sadece 2 kişiyle ve küçük 
bir odada kurulan bir firma olduğunu ve zamanla 
büyüdüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 
”Reeder; telefon, tablet, akıllı kitaplar ve masa-
üstü bilgisayar üretimi ve satışı yapan bir firma. 
Bu firmayı her zaman daha da büyütmek ve ge-
liştirmek gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi 
gerçekleştirirken de Üniversite ile iş birliği yap-
mamız gerekir. Çünkü bilgi ve teknoloji Üniversi-
tede. Değerlendirip üretime geçirmek de bizde. 
Ancak böyle yaptığımız zaman gelişen ve deği-
şen sektöre katkı sağlamış oluruz.”
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Tarihî ve Ebedî Yönüyle İstiklal 
Mücadelemiz

“Tarihî ve Ebedî Yönüyle 18 Mart’tan 12 Mart’a 
İstiklal Mücadelemiz” konulu panel düzenlen-
di. Eğitim Fakültesinde Üniversiteli Akil Genç-
lik Topluluğu (ÜNİAK) ve Akademik Düşünce 
Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) tarafından 
düzenlenen etkinlikte panelist olarak Prof. Dr. 
Yavuz Bayram, Prof. Dr. Önder Duman, Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Aydın yer aldı.   

ÜNİAK Topluluk Başkanı Resul Kazanbaş etkin-
liğin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından 
Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Bal-
cı Çelik; “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’ndaki 
eşsiz mısraları ile tarihimizi ölümsüzleştirmiştir. 
İstiklal Marşı, bize vatanımızın ne kadar kutsal 
bir emanet olduğunu göstermektedir. İstiklal 
Marşımız, kabulünün 98. yıl dönümünde ve ge-
lecek hafta kutlayacağımız 18 Mart Deniz Zafe-
rimizin 104. yıl dönümünde benliğimizi ve ulusal 
kimliğimizi bulma yolumuzu göstermiştir.” şek-
linde konuştu.

“En büyük beka mücadelesi Çanakkale’de 
verildi”

Prof. Dr. Yavuz Bayram moderatörlüğünde ger-
çekleşen panelde, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
tarihsel sürecini ele alan Prof. Dr. Önder Duman 
“Tarihimizin belki de en büyük beka mücade-
lesi 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de verildi. 
Çanakkale öyle önemli bir yerdi ki geçildiği tak-
dirde başkent işgal edilecek ve Osmanlı Devle-
ti savaşın ortasında kalacaktı. Osmanlı Devleti 
savaşın başından beri Çanakkale’ye bir saldırı 
beklediği için gerekli önlemleri almıştı. O sıralar 

tanınmayan fakat Millî Mücadele sırasında adını 
sıkça duyacağımız Cevat Paşa, o dönemde sa-
vunma birliklerinin planlamasını yapan kişiydi. 
Ayrıca Cevat Paşa, savunmalarını mayınlama 
üzerine kuran ve Nusret Mayın Gemisi’ne önem-
li katkıları olan birisiydi. Mayınlar bizim Çanak-
kale savunmamızda en önemli etkenlerden bi-
risi olmuştur. Millî Mücadele’nin ana kadrosu; 
Çanakkale’de büyük bir sınav vermiş ve bu sına-
vı başarıyla geçmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz ayağa kalkarak Millî Mücadele’yi 
başlattı”

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın da “Çanakkale Za-
ferimiz, Millî Mücadele’nin ortaya çıkmasında 
önemli rol oynadı. Ayrıca millet şuuru oluştu-
rulması açısından önemli bir role sahipti. Keza 
Mondros sonrası ‘her şey bitti, yok oldu’ deni-
lirken, millet ayağa kalkıp kendi mukadderatını 
eline alarak Millî Mücadele’yi başlattı. Bu müca-
delenin başlamasında önemli rollerden birisi de 
kuşkusuz Çanakkale’de görev almış, Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları-
dır. Millet ile birlikte bir Millî Mücadele hareketini 
başlattılar. Bu harekete milletin dâhil olabilmesi 
için insanların toplu bulunduğu yerlerde, sefer-
ber olunan hareketin meşruluğunun anlatılması 
gibi yöntemler kullanıldı. İstiklal Marşımızın ya-
zarı millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bizzat 
bu işin içinde olan birisiydi.” sözlerine yer verdi.

Etkinlik, konuşmacılara fidan sertifikası verilme-
si ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
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Mahşer-i Cümbüş’le OMÜ’de Keyifli 
Dakikalar

2001 yılında Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ti-
yatro Bölümünde okuyan öğrenci-
ler tarafından kurulan ve gelenek-
sel Türk tiyatrosunun en önemli 
özelliklerinden olan doğaçlama ge-
leneği ile gösteriler sunan Mahşer-i 
Cümbüş, OMÜ Gençlik Topluluğu 
tarafından düzenlenen söyleşide 
öğrencilerle bir araya geldi.

Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda yapılan söyleşide öğ-
renciler, tiyatro ve doğaçlama 
geleneği ile ilgili merak ettikleri 
soruları sorma fırsatı buldu. So-
rulan sorulara içtenlikle cevap veren Mahşer-i 
Cümbüş ekibi, ekiplerinin kurulma hikâyesini ve 
bugüne kadar nasıl başarıyla geldiklerini anlattı.

“Birbirimize ve mesleğimize saygı duyarak 
ilerledik”

Kuruldukları 2001 yılından beri bir arada ka-
labilmeyi nasıl başardıkları yönünde gelen bir 
soruyu Ayhan Taş “Eric Morris Yöntemi uygula-
dık. Birbirimize karşı dürüst olmayı, açık olmayı, 
arkadan konuşmak yerine yüz yüze konuşmayı 
tercih ettik. Dedikoduyu ortadan kaldırdık. Mes-
leğimize odaklandık. Hep düsturumuz şu oldu: 

‘Sevmesen bile saygı duyacaksın.’ Çünkü bu işi 
yaparken hep bir arada olmak zorundasın. Her 
zaman birbirimize ve mesleğimize saygı duyarak 
ilerledik.” şeklinde cevapladı.

 “Yeniden ekranlarda olmayı istiyoruz”

Mahşer-i Cümbüş olarak tekrar televizyonlarda 
yer alıp almayacakları şeklinde gelen bir soru-
yu cevaplayan oyuncu Yiğit Arı “Böyle bir niye-
timiz var. Bu aralar tekrar görüşmeler yapıyoruz. 
Olumlu olumsuz, sonucu ne olur bilemiyoruz 
ama yeniden ekranlarda olmayı istiyoruz.” ifa-
delerini kullandı.
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İletişim’de ‘Propaganda ve Medya’ 
Konusu Masaya Yatırıldı

İletişim Fakültesinde Üniversiteli Akil Gençlik 
Topluluğu tarafından “Propaganda ve Medya” 
konulu söyleşi düzenlendi. Fakültenin konferans 
salonunda düzenlenen söyleşiye, Sabah gaze-
tesi Doğu Anadolu Bölge Muhabiri Furkan Nehri 
konuşmacı olarak katıldı. 

“İnsanlık hep mücadelelere sahne oldu”

İnsanlık tarihinin başından itibaren hep savaşla-
rın olduğunu kaydeden Furkan Nehri, propagan-
da konusunda ‘Nazi Almanyası’ ve Adolf Hitler’in 
önemli bir malzeme barındırdığını ifade ederek 
“Hitler Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’nda yaptığı 
propagandalar ile halkının desteğini aldı.” dedi.

“İnsan algıları yalan haberlerle 
değiştirilmeye başlandı”

Bir dönemin en önemli iletişim aracı olan gaze-
tenin, propagandayı farklı boyutlara taşıdığını 
söyleyen Furkan Nehri çok partili dönemdeki 
bazı gazete manşetlerinden örnekler de vererek 
sözlerini sürdürdü.  

“Dünya İslamofobi ile tanıştı”

Amerika’da yaşanan 11 Eylül 2001 saldırıları 
ile propagandanın ayrı bir boyut kazandığını ve 
yeni bir propaganda sisteminin geliştiğini belir-
ten Nehri “Amerika’da Dünya Ticaret Merkezine 
yapılan terör saldırısı ile dünya İslamofobi ile 
tanıştı. Medya üzerinden yapılan propagandalar 
ile İslam karşıtlığına başlanarak Orta Doğu’daki 
Müslüman ülkelere yapılan işgallere zemin ha-
zırlandı.” diye konuştu. 

“Günümüzde propagandanın yeni silahı 
sosyal medyadır”

Furkan Nehri, sosyal medyanın da bir propagan-
da mecrası olarak kullanılabileceğini belirterek 
“Arap Baharı” sürecinin aynı zamanda sosyal 
medya devrimi olarak adlandırıldığını da ifade 
etti. Nehri, günümüzde propagandanın yeni si-
lahının ve  alan bulduğu yeni mecranın sosyal 
medya olduğunu da söyledi. 

Furkan Nehri “Biz ülke olarak sosyal med-
ya propagandasının gücünü en son 15 Tem-
muz 2016’daki hain darbe girişiminde gördük. 
Türkiye’de insanların vatanları uğruna belki de 
yaptıkları ilk sosyal medya eylemi o gece ya-
şandı. Biz orada sosyal medya propagandasını 
iyi yönde kullandık ve devletimizin kurtulmasına 
vesile olduk.” şeklinde konuştu. 
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Hayata Alın Terini Katan Sektördeki 
Kadınlar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mühendislik 
Fakültesinde “Sektörde Kadın” başlıklı konfe-
ransla iş yaşamının değişik sektörlerinde çalı-
şan kadınlar odağa alındı.

Konferansta; çalışma hayatında yaptıkları ka-
riyerle göz dolduran OMÜ Samsun Teknopark 
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatör Yar-
dımcısı Eda Beylihan, Yeşilırmak Elektrik Pera-
kende Satış A.Ş. (YEPAŞ) Hukuk Müşaviri Rah-
şan Erdoğan Yılmaz, Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
ilk kadın gyrocopter (tek kişilik helikopter) pilotu 
ve HNG Havacılık CEO’su Hatice Nur Gündoğdu, 
Ericsson Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Direk-
törü Fatma Özdemir ve Ford Otosan İş Geliştir-
me Müdürü Esra Esmer konuşmacı olarak yer 
aldı.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mü-
hendisleri Enstitüsü Topluluğunca organize edi-
len konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen 
akademisyenler adına söz alan Elektrik Elektro-
nik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu Akademik 
Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Karagöl, bu yıl 
üçüncüsünü düzenledikleri “Sektörde Kadın” 
adlı etkinliğin her geçen yıl daha da ilgi gördü-
ğünü belirtirken, Topluluk Başkanı Sertap Sivri 

de etkinlikler ışığında, kadınların iş hayatındaki 
başarılarını duyurmayı ve bu konuda toplumda 
oluşan ön yargıları kırmayı hedeflediklerini vur-
guladı.

“Elimizin hamuruyla aslında birçok iş 
yapıyoruz”

İki oturumda gerçekleşen etkinliğin ilk konuş-
macısı Samsun Teknopark TTO Koordinatör Yar-
dımcısı Eda Beylihan, özellikle kadın bir mühen-
dis olarak böylesine anlamlı bir organizasyonun 
içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi.

Ülkemizde kadın-erkek eşitliği konusunda ya-
pılacak iyileştirmelerin, kadınların çalışma ha-
yatında daha da görünür olması adına pozitif 
yansımaları olacağına dikkat çeken Beylihan, 
dünyada kadınların çalışma hayatındaki profi-
line dair istatistikler sunarken devamında “Eli-
mizin hamuruyla aslında biz kadınlar birçok iş 
yapıyoruz. Dünyada en güç işe alınan ve işten en 
önce çıkarılanlar maalesef kadınlar çünkü zayıf 
görülüyorlar. Cinsiyetimizden ötürü bize biçilen 
eş ve anne rolü. Çalışan kadın ve yönetimde yer 
alan kadın profili artık yeni yeni hayatımıza gir-
meye başladı.” şeklinde konuştu.
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Konuşmasında kadının gücünü gösteren bazı 
örnekler veren Eda Beylihan; Zübeyde Hanım, 
Nene Hatun, Halide Edip Adıvar ve Sabiha 
Gökçen’i hatırlatarak onları sevgi ve minnetle 
yâd etti.

“Kadınların enerji sektöründeki başarı 
öyküleri ilham verecektir”

Akabinde sunumunu yapan YEPAŞ Hukuk 
Müşaviri Rahşan Erdoğan Yılmaz ise bir ka-
dın olarak içinde yer aldığı enerji sektöründe 
kadınların bu sektöre katkılarını, hâlihazırda 
yarattıkları farkı ve gelecek için var ettikleri 
potansiyeli vurgulayarak onların bıraktıkları 
izler üzerinden anlamlı başarı hikâyelerine 
yer verilmesinin önemine değindi. Erdoğan 
bunun önemini ise “Kültür ve devamlılık içe-
ren, yanı sıra bütünleşmiş ortak miras olarak 
algılanıp yazılacak bu başarı öyküleri; kadın-
ların enerji sektörüne olan bağlılık hissini ve bu 
sektöre verdikleri değeri arttıracak ve ilham 
kaynağı olacaktır.” sözleriyle aktardı.

Havacılık sektöründeki kadın sayısı sadece 
4 bin

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk kadın gyrocop-
ter pilotu ve HNG Havacılık CEO’su Hatice Nur 
Gündoğdu da sunumunda; havacılık sektöründe 
çalışırken pilot olmaya karar verdiğini ve bunun 
için çok çalıştığını, hep merak edip araştırdığını 
ve sonunda nasıl Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk 
kadın gyrocopter pilotu olma başarısı göster-
diğini katılımcılarla paylaştı. Havacılıkta kadın 
çalışanların sayısının sadece 4 bin civarında 
olduğunu belirten Gündoğdu “Bu alanda da ka-
dınların çok başarılı olduğuna tanık oluyoruz ve 
azimleriyle başarılı olan bu kişilerin desteklen-
mesi kadınların geleceği açısından çok büyük bir 
önem arz ediyor. İnanır ve pes etmeden çalışır-
sanız hayalleriniz gerçeğe dönüşür.” dedi.

“Cinsiyet, yaş, ırk, dil gibi çeşitlilikleri 
arttırırsak farklı bakış açılarına sahip 
olabileceğiz”

Davetli konuşmacılardan Ericsson AR-GE Direk-
törü Fatma Özdemir ise konuşmasında firma ve 
şirketlerdeki çeşitliliğin arttırılması gerektiğinin 

altını çizerken “Cinsiyet, yaş, ırk, dil gibi çeşit-
lilikleri arttırırsak farklı bakış açılarına sahip 
olabileceğiz ve işin üstesinden rahatlıkla gelebi-
leceğiz yahut yaşadığımız bir sorunu daha kolay 
çözüme ulaştırabileceğiz. İş yerinde ve hayatla-
rımızda denge olması için kadın-erkek fark et-
meksizin farklı bakış açılarına ihtiyacımız var.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Mesleğini tutkuyla yapmak ve her zaman 
amatör bir ruha sahip olmak

Ailesi ve öğretmenlerinin tıp okumasını ister-
ken hayallerinin peşinden gidip İTÜ’de İşletme 
Mühendisliği okuyan Ford Otosan İş Geliştirme 
Müdürü Esra Esmer de bir kadın olarak zorlu ka-
riyer basamaklarını nasıl tırmandığını katılımcı-
lara aktardı. Mesleğini tutkuyla yapmanın ve her 
zaman amatör ruha sahip olmanın başarıyı ge-
tirdiğini söyleyen Müdür Esra Esmer, salondaki 
öğrencilere “Başarılı bir kariyer için ilk adımın, 
sevdiğimiz ve istediğimiz mesleği yapmaktan 
geçtiğini aklınızdan çıkarmayın. Hayallerimizin 
peşinden gitmek ve inandığımız işi yapmak bizi 
mutlak başarıya ulaştıracaktır.” tavsiyesinde 
bulundu.

Gün boyu süren etkinliğin sonunda, iş yaşamın-
da başarılarıyla öne çıkıp rol model olan davetli 
konuşmacılara, plaket ve de Üniversitede adla-
rına dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi.
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Öğrencilere “Mutluluğu” Anlattı
OMÜ Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Topluluğu tarafından dü-
zenlenen “Daha İyi Bir Yaşam İçin 
Pozitif Psikoloji” adlı konferans, 
Eğitim Fakültesi A Blok Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Top-
lum Bilimleri Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Tayfun Doğan tarafından 
verilen konferansa; OMÜ Eğitim Fa-
kültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Seher 
Balcı Çelik, PDR Topluluğu Akade-
mik Danışmanı Doç. Dr. Nursel Top-
kaya, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

“Pozitif psikoloji, psikolojide bir dönüşüm 
yaşattı”

“Pozitif Psikoloji”, “Mutluluğun Bilimsel Tanımı” 
gibi konular üzerinden sunumunu gerçekleştiren 
Doğan “Pozitif psikoloji yaklaşımı; hayatta mutlu 
olan, iş yerinde, evliliğinde başarılı olan insan-
ların bunu nasıl yaptığıyla alakalı. Örneğin dep-
remi yaşayan aynı aileden bir kişi bu travmayı 3 
ayda atlatmış, diğeri ise 3 yılda. İşte psikoloji bi-
limi daha çok burada 3 yılda atlatanla ilgilenmiş, 
ama 3 ayda atlatanın bunu nasıl yaptığı üzerinde 
hiç durmamış. İşte pozitif psikoloji, psikoloji ala-
nında bir dönüşüm yaşanmasına neden olmuş-
tur.” diye konuştu.

“Çoğumuz için bu bölümleri seçmek tesadüf 
değil”

“Yaşamı değerli kılan şeyler nelerdir?” ve “İyi 
yaşam nedir?” sorularının kendileri için önemi-
ne vurgu yapan Doğan “Pisikolojik Danışma ve 
Rehberlik öğrencileri olarak sizlerin mutluluk 
düzeyinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Fa-
kat yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre ruh 
sağlığı alanıyla ilgili bölümleri seçen öğrencile-
rin yüzde 40’a yakınının, aslında kendi sorunları-
na da çözüm bulabilmek amacıyla bu bölümleri 
seçtiği ortaya çıkmış. Çoğumuz için bu bölümleri 
seçmek tesadüf değil. Mutluluğun bilimsel ola-
rak bir tanımı var. ‘Kişinin olumlu duyguları sık 
yaşaması, olumsuz duyguları daha az yaşama-
sı ve yaşamdan yüksek doyum alması’ şeklinde 
tanımlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz Engelli Üniversite Öğrencileri Çalışta-
yı Samsun’da yapıldı. 

OMÜ Engelli Öğrenci Birimi ve OMÜ Sosyal Ya-
şamı Destekleme Topluluğu paydaşlığında Orta 

Karadeniz Engelliler Derneğinin 
başvuru sahibi olduğu, AB Sivil Dü-
şün Programı tarafından destekle-
nen ve Samsun Engelliler Federas-
yonu ile Eğitimde Görme Engelliler 
Derneği iş birliğinde düzenlenen 
çalıştayda, Karadeniz Bölgesi’nde 
yer alan 15 üniversiteden seçilen 
20 engelli ve 10 engelli olmayan 
öğrenci yer aldı. 

Çalıştayda; engellilikte hak temelli 
yaklaşım, engelli hakları, savunu-
culuk ve lobi faaliyetleri sivil dü-
şün uzmanı ve alanındaki uzman 

kişiler tarafından anlatıldı. Çalıştayın sonunda, 
Karadeniz’de öğrenim gören engelli öğrencilerin 
sorunlarına yönelik çözüm raporu ortaya konul-
du. 

Engelleri Aşmak için Bir Araya Geldiler
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Cumhur Kocaoğlu “Radyo Asla Bitmez”

Çanakkale Şehitleri ve Doğu Türkistan 
Fotoğraf Sergisi

İletişim Fakültesi Radyo Topluluğu tarafından 
“Cumhur Kocaoğlu ile Radyoculuk” adlı söyleşi 
programı düzenlendi.

Haber Radyo Genel Yayın Koordinatörlüğü ve 
“Akşam Hikâyeleri” adlı radyo programının su-
nuculuğunu üstlenen Cumhur Kocaoğlu, radyo-
culuk üzerine bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle 
paylaştı.

 “Radyocular, radyo ile sınırlı kalmamalı”

Yeni medyanın tüm alanlarda olduğu gibi radyo-
culuğu da derinden etkilediğini belirten Cumhur 
Kocaoğlu “Ben şahsen radyoculuğun bir gün bi-
teceğini asla düşünmüyorum. Televizyon yayın-
ları günümüzde artık internet medyasına doğru 
kayıyor olabilir ama bence karasal yayıncılık ol-
duğu sürece radyo asla bitmez. Radyocular artık 
yeni medyanın kendilerine sundukları araçlarla 
da yayıncılık yapmalı. Biz radyocular; günümüz-

de sadece radyo ile sınırlı kalmamalı, yayınları-
mızı internette ve sosyal medya uygulamaların-
da da yayımlamalıyız çünkü oralarda inanılmaz 
bir radyo dinleyici kitlesi var. Bizler karasal ya-
yıncılığı bırakmayacağız ama internet yayıncılı-
ğının çeşitlerini de kullanacağız.” dedi.

 “Radyoculuk heyecanını yaşayın”

Öğrencilere radyoculuk hakkında çeşitli tavsiye-
lerde bulunan Kocaoğlu “OMÜ İletişim Fakültesi 
olarak güzel imkânlara sahipsiniz. Girin radyoya, 
takın kulaklığı ve yaşayın radyoculuk heyecanı-
nı. Böylece içinizdeki radyocuyu ortaya çıkara-
bilirsiniz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Söyleşi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi 
Usta’nın Cumhur Kocaoğlu’na teşekkür belgesi 
vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

OMÜ Medeniyet, Kültür, Sanat ve Fikir 
Topluluğu OMÜ Yaşam Merkezi’nde 
“Çanakkale Şehitleri ve Doğu Türkis-
tan” konulu fotoğraf sergisi açtı.

50 fotoğraftan oluşan serginin açılı-
şına; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Seher Balcı Çelik, ÖSYM İl Koordina-
törü Prof. Dr. Nevzat Şahin, Medeni-
yet, Kültür, Sanat ve Fikir Topluluğu 
Akademik Danışmanı Doç. Dr. İsmail 
Gelen, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı. 
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Savunma Sanayii Zirvesi OMÜ’de 
Toplandı
OMÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Ens-
titüsü Topluluğu (IEEE), Mühendislik Fakültesi 
Konferans Salonu’nda düzenlediği “2. Savunma 
Sanayii Zirvesi” ile üniversite-sanayi-kamu iş 
birliğinin özel örneklerinden birini sunarak sek-
törün tecrübeli isimlerini öğrencilerle bir araya 
getirdi.

Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren 
kurumların stant açarak tanıtım yaptığı etkinli-
ğe; Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Yasemin Şişman, OMÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu Akademik Da-
nışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Karagöl, Samsun 
Yurt Savunma Sanayii Genel Müdürü Cahit Utku 
Aral, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Şube Mü-
dürü Nilgün Ekermen, METEKSAN Uluslararası 
Satış-Pazarlama Direktörü Burak Akbaş, Nurol 
Makina Tasarım Mühendisi Burak Alp Demir, 
akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Öğrencilerimizi iş hayatına hazırlayacak 
etkinlikler düzenliyoruz”

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere 
ve davetli konuşmacılara teşekkür eden OMÜ 
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 
Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Serap Karagöl ise şunları söyledi: “Siz öğren-
cilerimize, mühendislik öğreniminiz boyunca 

en doğru desteği vermek ve sizleri iş hayatına 
hazırlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 
‘Sektörde Kadın’, ‘Kariyer Günleri’ ve bugünkü 
etkinlik dâhil olmak üzere topluluk olarak 3 bü-
yük salon etkinliği planladık. Bunların yanı sıra 
hem teknik geziler düzenliyoruz hem de müf-
redatın dışında kalan konularda eğitim vermek 
üzere çalışma grupları oluşturuyoruz.”

“Yerli ve millî üretim konusu biz mühendis 
adaylarının sorumluluğunu arttırıyor”

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 
Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Serap Siv-
ri “Ülkemizin en önemli ve desteği en çok hak 
eden yerli ve millî üretim konusu biz mühendis 
adaylarının sorumluluğunu daha da arttırmakta-
dır. Bu etkinlikle üniversitelerde savunma sana-
yiine yönelik ilgiyi ve desteği arttırmayı hedefli-
yoruz.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Samsun Yurt Savunma 
Sanayii Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Makina 
Kimya Endüstrisi Kurumu Şube Müdürü Nilgün 
Ekermen, METEKSAN Uluslararası Satış-Pazar-
lama Direktörü Burak Akbaş ve Nurol Makina 
Tasarım Mühendisi Burak Alp Demir, kurumları 
ve savunma sanayi sektörü hakkında bilgiler ve-
rerek tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.
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Güçlü Bir Psikoterapi Yaklaşımı: EMDR
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psiko-
loji Topluluğu tarafından “EMDR Hakkında Söy-
leşi” etkinliği düzenlendi.

Psikolojide Türkçe karşılığıyla “Göz hareketle-
riyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme” olan 
EMDR yöntemi; EMDR Terapisti Enise Öziç’in 
davetli konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle an-
latıldı.

“EMDR bizde 1999 Marmara Depremi’nde 
kullanıldı”

Fakülte bünyesinde bulunan konferans salonun-
da yapılan söyleşide Öziç; “EMDR nedir ve ne 
amaçla kullanılır?, terapi süreci ve bu süreçte 
dikkat edilmesi gereken hususlar” hakkında öğ-
rencilere çeşitli bilgiler verdi.

EMDR’nin Türkçe açılımıy-
la ‘Göz hareketleriyle du-
yarsızlaştırma ve yeniden 
işleme’ olduğunu belirten 
Uzman Enise Öziç  “Terapi 
yöntemi, ilk defa 1999 Mar-
mara Depremi’nin ardından 
yaşanan travmalarda, dep-
rem mağdurlarına psiko-
lojik olarak yardım etmek 
amacıyla uygulandı. Bunun 
sonrasında ise ülkemizde 
yaşanan; doğal afetler, te-
rör saldırıları, büyük kazalar, 

taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, 
başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta ya-
şanan aşağılanma, reddedilme gibi travmalarda 
kullanılmaya devam ediliyor.” bilgisini paylaştı.

“EMDR aynı zamanda kişisel gelişim sağlar”

“Kötü anılar EMDR terapisi ile işlendikten son-
ra danışan, terapiden sonra geçmişteki kötü bir 
anısı aklına geldiğinde önceden verdiği ciddi 
rahatsız edici tepkilerini artık göstermez ve o 
anı kişi için artık etkisiz hâle gelir” diyen Öziç, 
sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Bu tera-
pi ile sadece rahatsızlıklar ve semptomlar orta-
dan kalkmaz, aynı zamanda yeni bakış açısının 
kazandırdırır. Bireyin dünyaya bakışını olumlu 
yönde değiştirip kişisel gelişimine katkı sağlar.” 
dedi.

OMÜ’nün Engelsiz Evliya Çelebileri
“OMÜ’nün Engelsiz Evliya Çelebileri” adlı pro-
jenin açılış töreni, Eğitim Fakültesi Konferans 
Salonu’nda  gerçekleştirildi.

2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kap-
samında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile OMÜ Coğ-
rafya Topluluğu iş birliğince yürütülen projede; 
Fen-Edebiyat, Eğitim, Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve Çarşam-
ba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda da ön 
lisans seviyesinde öğrenim gören 40 öğrenci yer 
alıyor.  

Projenin koordinatörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi 
Seyfullah Gül, OMÜ’de eğitim gören engelli öğ-
rencilerin birbirlerini tanımasına vesile olmayı ve 
Samsun’da bulunan Türk-İslam dönemini sem-
bolize eden tarihî ve kültürel değerleri tanıtmayı 
amaçladıklarını belirtti. 

Proje eğitmenlerinden Prof. Dr. Yavuz Bayram da 
günümüzde engelli dendiği zaman herkesin aklı-
na görme engelli, işitme engelli, yürüme engelli 

bireyler geldiğini, aslında asıl engelin ise gönlü 
engele takılmış insanlar olduğunu vurguladı. 

“Herkes aynı zamanda bir engelli adayı”

Bir diğer proje eğitmeni Prof. Dr. Cevdet Yılmaz ise 
engelli bireylerle ilgili yasaların uygulamada ye-
tersiz kaldığını vurgulayarak kendisinin de engelli 
bir kardeşi bulunduğunu ve herkesin aynı zaman-
da bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerek-
tiğini ifade etti. Yılmaz, engellilere gerekli desteği 
ve katkıyı sağlamanın önemi üzerinde durdu.

“Proje diğer illeri de kapsamalı”

Son olarak Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Se-
her Balcı Çelik projenin; sadece Samsun ile sınırlı 
kalmaması ve diğer illeri de kapsayarak genişle-
tilmesi gerektiğine işaret etti. Dekan Çelik, proje 
yürütücüsü ve ekibini tebrik ederken bu projenin 
katılımcı öğrenciler açısından verimli ve yararlı 
olacağına inandıklarını dile getirdi.
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Kadın Hentbolcular Namağlup Finallerde

Üniversitelerarası 1. Lig Futbol’da 
Şampiyon OMÜ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gerçekleşti-
rilen Ünilig Hentbol Yarı Finallerin’de Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, oyna-
dığı 4 maçı da kazanarak finallere katılmaya hak 
kazandı.

Ünilig hentbol yarı final müsabakaları, 4-8 Mart 
tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversite-
sinde gerçekleştirilen maçlarla tamamlandı.

OMÜ Kadın Hentbol Takımı; grup maçlarında 
Gümüşhane Üniversitesini 34-12, Sivas Cum-

huriyet Üniversitesini 28-26, Dicle Üniversitesini 
34-22, Siirt Üniversitesini ise 36-12 mağlup etti.

Tüm maçlarını kazanarak grup birincisi olan 
OMÜ Kadın Hentbol Takımı, Ünilig Finalleri’ne 
katılmaya hak kazandı. Takım antrenörü Öğr. 
Gör. Fatma Ermiş ve Arş. Gör. Yücel Makaracı, 
sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti. 
OMÜ Erkek Hentbol Takımı ise müsabakaları 3. 
olarak tamamladı.

18-22 Mart tarihleri arasında 
Antalya’da  düzenlenen Türki-
ye Üniversiteler Arası 1.Lig Futbol 
Şampiyonası’nda OMÜ Futbol takımı 
namağlup şampiyon oldu.

OMÜ, Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesini 2-0, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesini 1-0 ve Dicle Üniversi-
tesini 1-0 yenerken, Erzurum Atatürk 
Üniversitesiyle ise 3-3 berabere kaldı 
ve namağlup şampiyon oldu.

OMÜ Futbol Takım sorumlusu öğretim 
görevlisi Fedayi Aksoy, “Yenilmeden 
kazanılan bu şampiyonluğumuzu Rek-
törümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ve her zaman her konuda desteklerini esirgemeyen Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil’e armağan ediyoruz. Üniversitemizi her 
yönden örnek davranışlarıyla temsil eden öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederim.” dedi.
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100. Yılda OMÜ Ragbi’den 2 Kupa

Üniversite Üst Yönetiminden 
Samsunspor’a Destek

26-29 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’nın 
Belek ilçesinde gerçekleştirilen Ragbi Ünilig 
Türkiye Şampiyonası’nda Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi  Erkek Ragbi Takımı tüm maçlarını ka-
zanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Başarılarıyla OMÜ’nün ve Samsun’un gururu 
olan OMÜ Erkek Ragbi Takımı, grup aşamasında 
oynadığı 5 maçın tamamını sayı yemeden ka-
zanırken, final etabında da oynadığı 3 maçı ka-
zandı. Oynadığı 8 maçı da kazanan OMÜ Erkek 
Ragbi takımı, 2019 sezonu Ragbi Ünilig Türkiye 
Şampiyonluğu’na ulaştı.

Kadınlar üçüncü oldu

OMÜ Kadın Ragbi Takımı ise oynadığı 4 maçın 
2’sini kazanarak 2019 sezonu Ragbi Ünilig 
Türkiye üçüncüsü oldu.

OMÜ Ragbi Antrenörü Erkan Göral “Öncelikle 
desteklerinden ötürü Rektörümüz sayın Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’e teşekkür ederiz. OMÜ’ye bu anlamlı 
yılda 2 kupa birden getirdiğimiz için gurur duyu-
yoruz. Sporcularımıza göstermiş oldukları üstün 
performanstan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yaşam 
Merkezi’nde Forza Samsun ve Şirinler Akade-
mi Taraftar Grubu üyeleri stant açtı.

Taraftar grubunun, Üniversite yapılandırması 
ve üye kaydı çalışmalarını sürdüren üyelerine 
Üniversite üst yönetimi de standı ziyaret ede-
rek destek verdi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile birlikte Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, standı 
ziyaret ederek grup üyelerine çalışmalarında 
başarı diledi.

Samsunspor’un bir üst lige çıkacağına olan inançlarını dile getiren Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Kuran ve Prof. Dr. Ceyhan ile Genel Sekreter Doç. Dr. Kabadayı, Üniversite olarak her zaman 
Samsunspor’un yanında olduklarını ifade etti.



İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf 
öğrencileri, Rektör Danışmanı ve Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu’nun 
“Kamuoyu ve Medya” dersinde, TRT Samsun 
yetkilileri Mehmet Gençali ve Seyfi Karadeniz ile 
bir araya geldi.

TRT’nin, iletişim alanında Türkiye’nin kurucu ak-
törlerden biri olduğunu ve aynı zamanda iletişim 
öğrencileri için de bir okul niteliği taşıdığını be-
lirten Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, konuklarına katı-
lımlarından dolayı teşekkür etti.

Kuruluşundan bu yana TRT Samsun’a emek 
veren gazeteci Mehmet Gençali, haber hazırla-
ma süreçleri hakkında bilgi vererek, her sabah 
ne haber yapabiliriz diye aramızda istişare edi-
yoruz. Evlerimize dönerken bile yarın nasıl bir 
haber çıkartabileceğimiz üzerine düşünüp kafa 
yoruyoruz.” dedi.

“Teknolojiyi değerlendiriyoruz”

Haber iletiminde görsel basının yazılı basından 
her zaman önde olduğunu söyleyen Mehmet 
Gençali “Artık 4,5G cihazlarımız, kameramız, 
mikrofonumuz var. Bunlar her zaman yanımızda 
duruyorlar.” dedi.

 “Haberin yayımlandığı zaman emeğin 
yayımlanıyor”

Yayımlanan haberin verdiği duygunun güzelliği-
ni de ifade eden Mehmet Gençali “Araştırdığın 
haber yayımlandığı zaman hem senin emeğin 
yayımlanıyor hem de karşındaki insanı mutlu 
etmiş oluyorsun. Bu duyguyu anlatmak müm-
kün değil. Bu duygu, bizi haber yapmaya itiyor. 
Gazeteci dışarı çıktığı zaman parmakla gösteri-
len insandır. Siz de kendinize dikkat ederek her 

ortama girip sohbet edin ama yanlış yapmayın.  
tavsiyelerinde bulundu.

 “Bu mesleği isteyerek ve severek yapmak 
lazım”

Uzun yıllar Ankara medyasında çalıştıktan son-
ra TRT Samsun’da mesleğine devam eden Seyfi 
Karadeniz de “Bu mesleği isteyerek ve severek 
yapmak çok önemli. Ona göre seçim yapmak 
lazım. Habercilik 24 saat devam eden, devamlı 
araştırma yapmayı gerektiren ve sürekli iletişim 
hâlinde olma zorunluluğu olan bir meslek.” diye 
konuştu.

Sosyal medyayı ve interneti kullanmanın öne-
mine de değinen Karadeniz “Türkiye’de ne olup 
bitiyorsa takip etmek lazım. Örneğin İstanbul 
ya da Ankara olan bir olayın, Samsun’a olan bir 
yansıması olabilir. Bunu takip edip ondan bir ha-
ber çıkartabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“İletişim mezunu bir insan farklı olmak 
zorunda”

İletişimci olmak için gereken özellikleri de sıra-
layan Karadeniz “Bir gazeteci her zaman giriş-
ken olmak zorundadır. Bu meslekte hem arka 
hem ön hem sağ hem solda gözünüz olmalı ve 
hiçbir şeyi kaçırmamalısınız. Aynı zamanda ileti-
şim mezunu bir insan diğerlerinden farklı olmak 
zorunda. Çok yönlü düşünmeli, yaratıcı özelliğini 
kullanması lazım.” dedi.

Samsun TRT temsilcileri Seyfi Karadeniz ve 
Mehmet Gençali’nin konuk olduğu Kamuoyu ve 
Medya dersi, öğrencilerin mesleğe dair sorduğu 
soruların ardından Doç. Dr. Onur Bekiroğlu’nun 
konuklara teşekkür belgelerini takdim etmesi ve 
toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

TRT’li Haberciler İletişimcilerle 
Buluştu
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İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğ-
rencileri “Kamuoyu ve Medya” dersi kapsamın-
da Show TV Muhabiri Şahin Binici ve Demirören 
Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Tolga Birgücü ile 
bir araya geldi.

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu sahadan seslerin, ba-
kış açılarının, deneyimlerin, bilgi birikimlerinin 
ve yaşanmışlıkların öğrenciler için büyük önem 
taşıdığını söyleyerek gazetecilik mesleğinin zor-
lukları olduğu gibi kolaylıklarının da olduğunu 
ifade edip sözü misafirlerine bıraktı.

“Bu meslek için yaratılmışım”

Gazetecilik mesleğine girişinin şans eseri oldu-
ğunu söyleyen konuk muhabirlerden Şahin Bi-
nici, adeta gazetecilik mesleği için yaratıldığını 
belirtti. Binici “Ben de bu güzel hisle 11 yıldır ga-
zetecilik yapıyorum. Binici, “İnsanlar sizden çok 
şey bekliyor. Bir gazeteci bütünkesimlerle aynı 
mesafede olmak ve de tarafsızlığını korumak zo-
rundadır.” dedi.

“En önemli habercilik asayiş haberciliğidir”

En önemli haberciliğin, asayiş haberciliği; en 
riskli muhabirliğin de asayiş muhabirliği oldu-
ğunu söyleyen Binici bu sürecin duygusal bo-
yutunu “Öyle bir habere gidiyorsunuz ki bazen 
bir insanın ölümüne şahit oluyorsunuz. Belli bir 

zaman sonra sıradan bir şeymiş gibi geliyor size, 
soğukkanlı oluyorsunuz ve bütün duygularınızı 
yitiriyorsunuz. Bazen ağlayarak bile haber yap-
tığımız zamanlar oluyor. Şehit haberleri mesela. 
Şehidin ailesinin gözyaşlarını gördüğünüz za-
man dayanamıyorsunuz.” sözleriyle aktardı.

“Bu meslek insanı kendine çekiyor”

Demirören Haber Ajansı Muhabiri Tolga Birgü-
cü ise gazeteciliğin sevmeden yapılamadığını 
vurgularken “Samsun’da bir otomotiv şirketinin 
fotoğrafçısıydım. Tam 44 gün kaldım orada. Ça-
lıştığım otomotiv şirketinin 152 iş yaptığı 152 
ülkeye gitme fırsatım vardı. Almanya’ya gitmem 
için biletim kesilmişti ama ben istifa ettim. Genel 
Müdür bana neden dediği zaman ise yapamıyo-
rum, gazeteciliğe geri döneceğim dedim. Çünkü 
bu meslek insanı kendine çekiyor, şimdi ise ga-
zetecilik mesleğini bırakmaya hiç niyetim yok.” 
sözleriyle gazeteciliğin cazibesini dile getirdi.

Birgücü, konuşmasında öğrencilere “Mesleği 
yapacak olanlara söyleyeceğim şudur ki sürekli 
insanları ziyaret edin. Sadece haber için değil. 
İnsanlar ile iç içe olun. Bir olay olduğu zaman 
böylece ilk kaynak olarak akla siz gelirsiniz.  Sü-
rekli insanlar ile iletişim hâlinde olun. Her şey 
mutlaka haberdir ama ilişkiler olmadan da ha-
bere ulaşmanız zorlaşabilir.” tavsiyesinde bu-
lundu.

Yerel Basında Gazeteci Olmak
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği der-
si kapsamında, OMÜ SUVAM’da çalışan hem-
şireler deneyimlerini hemşirelik öğrencilerine 
aktardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği der-
si kapsamında okul-hastane iş birliğini artır-
mak, klinisyen hemşirelerle öğrencileri bu-
luşturmak ve deneyimlerinden faydalanmak 
üzere OMÜ SUVAM hemşirelerinden Gülhan 
Şimşit, Fatma Çavdar Kola, Seher Yıldırım ve 
Reyhan Dönertaş kendi alanları ile ilgili öğ-
rencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği, Yenidoğan 
Yoğun Bakım Hemşireliği, Çocuk Kemik İliği 
Nakli Hemşireliği ve Çocuk Diyabet Hemşire-
liği alanlarında bilgi ve deneyimlerini öğren-
cilerle paylaşan hemşireler, yapılan hemşire-
lik bakım faaliyetleri ile bu alanlarda çalışan 
hemşirelerin özellikleri hakkında öğrencilere 
sunum yaptı.

Ayrıca çocuk hemşireliği kapsamında hasta-
ne ortamında klinikte kullandıkları materyalleri 
öğrencilere tanıtan hemşireler, laboratuvar or-

tamında öğrencilere uygulamalı anlatımda bu-
lundu. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle “Hemşi-
relik Bölümü Kariyer Günleri” etkinliği 
gerçekleştirildi.

İlk gün programının açılış konuşması-
nı ve “Lisansüstü Eğitim ve Akademik 
Kariyer Geliştirme” başlıklı sunumu-
nu yapan Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, sunumunda 
kendi kariyer geçmişinden ve mesleki 
deneyimlerinden bahsetti. Etkinliğin 
devamında ise Medicana International 
Samsun Hastanesinin İnsan Kaynakla-
rı Müdürü ve Hemşire Müdür Yardımcı-
sı Murat Çolak, hastaneleri ve çalışma 
koşulları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde  İŞKUR 
Samsun Meslek Danışmanı Çiğdem Çakır Bey-

han, hemşirelik öğrencilerine beden dilinin doğ-
ru kullanılması, etkili telefon görüşmesinin püf 
noktaları, öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesi ko-
nularında bilgiler verdi. 

OMÜ’lü Hemşirelerden Öğrencilere 
Mesleki Tüyolar

Hemşirelikte Kariyer Günlerine
Yoğun İlgi
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
mezunları, Uzm. Hemşire Aybüke Köse ve Uzm. 
Hemşire Elif Çete Kılıç “Öğrenci-Mezun Buluş-
ması” kapsamına öğrencilerle tecrübelerini pay-
laştı.

“OMÜ Hemşirelik mezunu olmanın 
ayrıcalığını her zaman yaşadım”

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşi-
relik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uzm. Hemşire 
Aybüke Köse OMÜ Hemşirelik Bölümü mezunu 
olmanın ayrıcalık olduğunu belirterek “Sosyal 
ve mesleki hayatım boyunca bu ayrıcalığı her 
zaman yaşadım. Siz öğrencilerin de mezun ol-
duktan sonra yaşayacağına inanıyorum. OMÜ 
Hemşirelik Bölümü benim ilk tercihimdi ve ha-
yatımın dönüm noktası oldu.” diye konuştu. 

“OMÜ eğitimi ve fiziki koşullarıyla çok bü-
yük güzelliklere sahip”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Zey-
nep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde Uzm. Hemşirelik 
yapan Elif Çete Kılıç ise hemşirelik mesleğinin 
temellerini aldığı OMÜ’de bulunmaktan heye-
can duyduğunu belirtti. OMÜ’nün eğitimiyle ve 
fiziki koşullarıyla çok büyük güzelliklere sahip 

olduğunu dile getiren Uzm. Hemşire Elif Çete 
Kılıç öğrencilere “Burada okuduğunuz için çok 
şanslısınız. OMÜ, bana mesleki anlamda çok şey 
kattı. ” dedi.

Kendi yaptığı mesleki araştırma ve çalışmalar-
dan da örnekler sunan Elif Çete Kılıç’ın, katılım-
cılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından 
öğrenci-mezun buluşması sona erdi

OMÜ Mezunu Uzman Hemşireler 
Tecrübelerini Paylaştı
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2018-2019 Bahar Yarıyılı Erasmus ve Mevlana 
Programı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi-
ne katılan 13 uluslararası öğrenciye oryantas-
yon programı düzenlendi.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus ve 
Mevlana Ofisleri, Samsun ESN (Erasmus Stu-
dent Network) iş birliğiyle düzenlenen “Eras-
mus Değişim Programı Öğrencileri Oryantasyon 
Programı” Omtel Otel’de gerçekleşti.

Oryantasyon programı Çek Cumhuriyeti, Ürdün, 

Rusya, Ukrayna, Bosna Hersek, Makedonya, Ce-
zayir, Arnavutluk, Tunus ve Polonya’dan OMÜ’ye 
gelen 13 uluslararası öğrencinin, Üniversiteye 
ve şehre uyum sağlamalarını kolaylaştırmak 
amacıyla düzenlendi.

Sunumun ardından öğrencilere; Samsun Kent 
Müzesi, 1919 Panorama Müzesi, Amisos Tepesi 
ve Amisos Köyü gezisi düzenlenerek Samsun ta-
rihi hakkında önemli bilgiler verildi. Öğrenciler, 
Samsun’un kültürel mirasını yerinde inceleme 
fırsatı da yakaladı.

OMÜ 2018-2019 dönemi Erasmus+ Programları 
kapsamında, program ülkelerine öğrenim ve staj 
hareketliliği öğrencileri için hazırlık ve destek 
toplantıları düzenlendi.

KA103 Program Ülkeler ile Öğrenim Hare-
ketliliği, KA103 Program Ülkeler ile Staj Ha-
reketliliği, KA107 Ortak Ülkeler ile Öğrenim 
Hareketliliği ve KA107 Ortak Ülkeler ile Staj 
Hareketliliği Projeleri kapsamında farklı ül-
kelere gidecek 350 öğrenciye yönelik top-
lantı, Anemon Otel’de gerçekleşti.

Paralel oturumlar olarak başlayan toplantı-
larda; Erasmus Programı tanıtımı, staj hare-
ketliliği, karşı kuruma başvuru, belge tesli-
mi, pasaport, oturma izni, sigorta, hibe, hibe 
kesintileri, konaklama, uluslararası öğrenci 
kartı ve diğer lojistik bilgiler hakkında detay-
lar aktarıldı.

Devamında ise; Erasmus Yönergesi, ECTS / öğ-
renim kredileri, dersler, notlandırma, ders prog-
ramı uyumu, tanınma, gerekli formlar ve nasıl 
doldurulacağına yönelik bilgiler sunuldu.

Erasmus Öğrencileri Samsun ile Tanıştı

OMÜ Erasmus+ Destek Programı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Uluslararası 
Öğrenci Derneği, sosyal ve kültürel etkinlikler 
kapsamında OMÜ’de eğitim gören Uluslararası 
öğrencileri Ladik Akdağ’da bulunan Kış Sporları 
Merkezi ile buluşturdu.

Geziye 40 farklı ülkeden 300 uluslararası öğ-
renci katıldı. Gezi süresince öğrencileri yalnız 
bırakmayan OMÜ Genel Sekreteri ve Uluslara-
rası Öğrenci Derneği Başkanı Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı öğrencilerle kayak yaptı.

Öğrencilerden Rektör Bilgiç’e teşekkür

2018-2019 eğitim-öğretim bahar dönemi öncesi 
ara tatilde bulunan öğrencilerin Samsun’u daha 
iyi tanımaları ve tatillerini değerlendirmeleri için 
bu kez Ladik Akdağ Kayak Merkezi tercih edil-
di. Gün boyunca hoşça vakit geçiren öğrenciler, 
Üniversitenin kendilerine sunmuş olduğu güzel 
hizmetler için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e teşek-
kür etti.

Bu tür etkinliklerin başarıya büyük etkisi 
var

100’ü aşkın ülkeden eğitim almak için OMÜ’yü 
tercih eden öğrencilerin, aynı zamanda birer 
kültür elçisi olduğunu dile getiren Genel Sek-
reter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, ülkenin ve 
Samsun’un tanıtılması için böyle zamanların iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini, ayrıca gençleri 
kötü alışkanlıklardan korumak için boş zaman-
larında spora yönlendirilmesi gerektiğini dile ge-
tirdi. 

Geziden öğrencilerin oldukça memnun olarak 
ayrıldıkları gözlenirken, etkinlik kapsamında kar 
üstünde mangal yakılarak köfte-ekmek ikramı 
yapıldı.

OMÜ’lü Uluslararası Öğrenciler Akdağ 
Kayak Merkezinde 
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İnsanlık Tarihinde Kara Bir Leke:
Hocalı Katliamı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde “Hocalı Soykırı-
mı Anma Programı” düzenlendi.

Uluslararası Öğrenci Topluluğunca düzenlenen 
programda, 26 Şubat 1992’de gerçekleşen Ho-
calı Soykırımı’nda şehit olan 613 soydaşımız 
yâd edildi.

Programa; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşa-
viri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Uzaktan Eğitim 
Merkezi (UZEM) Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça, 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Azer Kasımzade, fakülte dekanları, çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci katıldı.

Soykırımda şehit olanlar için saygı duruşu ya-
pılması ve iki ülke milli marşlarının okunmasıy-
la başlayan programda konuşan UZEM Müdürü 
Prof. Dr. İzzet Akça, Hocalı’da yapılan katliamın 
insanlık dışı bir olay olduğunu söyledi. 

Hocalı katliamının tüm Türk milletinin sorunu ol-
duğunu dile getiren Mühendislik Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Azer Kasımzade ise katliamın 
dünyanın pek çok ülkesinde tarih sayfalarına 
kara leke olarak girdiğini ve yaşananların soykı-
rım olarak kabul edildiğini ifade etti.

“Hocalı Katliamı da bizim için Çanakkale 
gibi”

Anma programında düşüncelerini paylaşan 
OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz de “Her zaman ‘tek millet iki devlet’ diyo-

ruz. Bizim için Çanakkale de, Hocalı Katliamı da, 
Srebrenitsa Katliamı da aynı anlamı ifade ediyor. 
Biliyorum ki Azerbaycan halkı da benimle aynı 
duyguyu paylaşıyor. Bu necip milletin tarihinde 
katliam olmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat Türk 
milleti olarak hep katliamlarla suçlanıyoruz. Bu-
nun temel sebebi siyasidir. ” sözlerine yer verdi.

“Hocalı anlatılması ve anlaşılması zor bir 
vahşet”

Daha sonra söz alan Azerbaycan Ankara Büyü-
kelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesi-
bova ise “Türkiye ve Azerbaycan’ın bulunduğu 
coğrafya acılarla yoğrulmuş bir coğrafyadır. Bu 
coğrafyada pek çok acılar yaşandı, bu acıların 
belki de en büyüğü Hocalı Katliamı’dır. Hocalı, 
Ermeni milliyetçilerinin yüzyıllar boyunca Türk 
ve Azerbaycan halklarına karşı yaptığı soykırım 
ve etnik temizleme siyasetinin en kanlı sayfası-
dır. Kendi acımasızlığına ve şiddetine göre ise 
insanlığa karşı işlenen büyük bir suçtur. Hocalı; 
bir kentin yeryüzünden silinmesi, içinde yaşayan 
kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden topyekûn sal-
dırıya uğraması, kaçabilenlerin de soğuk ve karlı 
dağlarda ya donarak hayatını kaybetmesi ya da 
sakat kalması, kaçamayanların ağır silahlarla 
taranmasıdır; yani anlatılması ve anlaşılmasının 
son derece zor olduğu bir vahşettir.” ifadelerini 
kullandı.

Hocalı Katliamının canlı şahitlerinden Gülnaz 
Abdullayevaya ve Mesude Veliyeva Altun da o 
gün yaşananları anlatarak katliamın boyutunu 
gözler önüne serdi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Hocalı 
Soykırımı’nda şehit olanlar için kampüs alanın-
da anıt yaptırdı ve ardından şehit olan 613 şehit 
için 613 fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu.

OMÜ; 27 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Er-
meniler tarafından katledilen 613 Azerbaycan 
Türkünün anısına Kurupelit Kampüsü’nde anıt 
yaptırdı.

Kampüs alanı yurt yolundaki anıtın açılışına; 
Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, OMÜ Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekan-
ları, daire başkanları, enstitü müdürleri, akade-
misyenler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve 
çok sayıda davetli katıldı.

‘Tek millet iki devlet’ vurgusu

Açılış töreni her iki devletin istiklal marşlarının 
okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, “Karabağ’da şehit 
olanları saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 
Umarım böyle hazin olayları tekrar yaşamayız. 
‘Tek millet iki devlet’ olan bizler, uzun yıllar barış 
ve kardeşlik içinde yaşıyoruz, her zaman da öyle 
yaşamaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız 
için teşekkür ediyorum.”

“Bu yapılan anıtın bir eş değeri yoktur”

Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova ise “Böyle 
bir eserin yapılmasına vesile olan başta Rektör 

Hocamız Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere eme-
ği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan 
anıtın bir eş değeri yoktur ve Üniversite kampü-
sünde yükselen bu anıt bizim için çok önemlidir. 
Bu olayı unutturmamak ve hafızalarda sürekli 
diri tutmak için yapılan bu anıtın şahsımıza dair 
değil, bütün Azerbaycan halkı adına yapıldığını 
biliyoruz ve bundan ötürü tüm halkımız adına 
sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından, Hocalı’da hunharca 
katledilen 613 şehit için 613 fidan dikilerek ha-
tıra ormanı oluşturuldu.

OMÜ, Yaptırdığı Anıtla Hocalı 
Soykırımı’nı Hafızalarda Canlı Tutacak
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OMÜ’de Tasarruf Seferberliği
“Isıtma Sistemlerinin İşletme ve Kullanma 
Genelgesi”nin uygulanması doğrultusunda Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salon’da 
yapılan toplantıyla tasarruf tedbirleri masaya 
yatırıldı. 

 “Sıfır atık israf etmemektir, tasarruftur”

Üniversitede ilgili tüm yöneticilerin katıldığı top-
lantıda ilk olarak söz alan Tasarruf Komisyonu 
Başkanı Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ar-
dalı, “Sıfır atık nedir diye baktığımızda; çöp diye 
nitelendirdiğimiz atıkların, ayrıştırılarak geri dö-
nüşüme gönderilmesi ve ekonomiye kazandırıl-
masıdır. Diğer deyişle israf etmemektir, tasarruf-
tur. Geri dönüşüm birimlerinde ‘Atıklarımız nasıl 
değerlendiriliyor, nasıl dönüşümü yapılıyor’, işte 
bunların takibini yapacağız. İşin bir de tehlikeli 
atık kısmı var. Bununla ilgili de atık yönetimi ha-
zırlıyoruz. Daha az tüketmek, tasarruf yapmak el 
birliğiyle olur; tek bir kişiyle ya da söylemle de 
olmaz. Gelişmeler gayet olumlu yönde, daha da 
güzel olacağına inanıyorum.” dedi.

“Genelgenin amacı israfı önlemek”

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da 
OMÜ’nün sahip olduğu bütçenin önemli bir kıs-
mının ısıtma giderlerinde kullanıldığına dikkat 
çekerek “Her yıl yaklaşık 7 milyon 400 bin met-
reküp doğalgaz ve 200 ton kalorifer yakıtı kul-
lanılmakta olup, yaklaşık 13 milyon liralık mali 
kaynak ısıtmaya aktarılmaktadır. Sahip olduğu 

mali kaynakları verimli ve etkin kullanma konu-
sunda hassasiyet gösteren Üniversitemiz, ısıtma 
sisteminin daha verimli işletilmesine ve gerekli 
önlemlerin alınarak tasarruf yapılmasına özel 
önem vermektedir. Genelgenin amacı kimseyi 
üşütmek değil, aksine OMÜ’nün elindeki kay-
nakları daha etkin kullanmak ve israf etmemek.” 
şeklinde konuştu.

 “Tasarruf, daha fazla teknoloji ve 
gelişmişliktir”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise 
tasarrufun ve ekonomik davranmanın birçok 
avantajı beraberinde getireceğine dikkat çeke-
rek “Tasarruf; sadece dinî açıdan yükümlü oldu-
ğumuz bir tutum değil, aynı zamanda ekonomik 
kalkınmanın da temel taşıdır. Tasarruf yap-
mamız, Üniversitemize sadece maddi bir katkı 
sağlamayacak, yaptığımız tasarruflarla üstelik 
öğretim üyelerimizin araştırmalarına daha faz-
la para ayrılabilecek, akademisyenlerimiz daha 
fazla kongreye katılabilecek. Bunlar ayrıca, bize 
daha fazla bilgi, daha fazla teknoloji, daha fazla 
gelişmişlik olarak geri dönecek. Tasarruf bir pro-
je değil, birlikte el ele verip yapmamız gereken 
bir görevdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından “ısıtma sistemlerini iş-
letme ve kullanma” konusunda sorumlu Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş ve 
teknik personel tarafından katılımcılara gerekli 
bilgilendirmeler yapıldı.
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Yazar Koray Avcı Çakman OMÜ 
Vakfında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji; “Ya-
zar – Öğrenci Buluşmaları” kapsamında çocuk 
kitapları yazarı Koray Avcı Çakman’ı misafir etti.

Öğrencilerle söyleşi fırsatı bulan yazar, kitapla-
rını imzalatmak için büyük bir heyecanla bekle-
yen öğrencilerle eğlenceli bir söyleşi düzenledi. 
Öğrenciler, sevilen Yazar Çakman’ı ilgiyle dinle-

dikten sonra bir yazarı daha yakından görüp ta-
nımış olmanın mutluluğunu yaşadı.

Okul yönetimi, katılım ve katkılarından ötürü Ya-
zar Çakman’a teşekkür edip, çiçek takdim eder-
ken sevilen yazarla hatıra fotoğrafı çekimi son-
rası etkinlik tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Vedat Erim, ye-
niden Türkiye Erkek A Millî Masa Tenisi Teknik 
Direktörlüğü görevine getirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federas-
yonu Teknik Kurul Başkanlığı (TÜSF) 
ve TÜSF Masa Tenisi Teknik Direktör-
lüğünü yürüten Vedat Erim’e, tekrar 
Erkek A Millî Masa Tenisi Teknik Di-
rektörlüğü görevi verildi. 

“Yeni başarılar yakalayacağız”

Aldığı sorumluluğun farkında oldu-
ğunu belirten Erim “Önceden bu gu-
ruru yaşamıştık. Bu göreve tekrar 
getirildik. Bize bu görevi verenleri 
ve milletimizi mahcup etmemek için 
elimizden gelen gayreti gösterece-
ğiz. Tabii bundan sonra çıtamızı biraz 
daha yükselteceğiz. Millî sporcuları-
mızla çok çalışarak A Millî Takımımızı 
yeni başarılarla buluşturacağız. Bizi 
bu göreve layık gören Federasyon 
Başkanımız Fatih Karaca ve bize her 

zaman destek olan OMÜ yönetimimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.

OMÜ’de Millî Gurur

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Oc

ak
-M

ar
t  2

01
9

Sa
yı 

75

89



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde, Kamu-Üni-
versite ve Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 
12. Koordinasyon Toplantısı Trabzon’da yapıldı.

Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen toplantıda Samsun ilindeki “İş Yeri 
Eğitimleri”; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca iyi 
uygulama örnekleri olarak listelenirken, arala-
rında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi başta olmak üzere OMÜ bünyesindeki 
birçok meslek yüksekokulu ile kentteki meslek 
liseleri bu listede yer aldı.

2018 yılındaki çalışmaların değerlendirildiği, 
2019 yılının planlamasının yapıldığı toplantıda 
konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Çetin Ali Dönmez, üniversiteler ve sanayi 
arasındaki ilişkinin dinamizmine vurgu yaparak 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KÜSİ’yi 
son derece önemli bir hedef olarak görmekteyiz. 
Bu noktada üniversitelerimiz ve sanayicilerimi-
zin birbirini anlaması son derece elzem. Aynı 
şekilde kamunun da sanayicinin derdinden an-
lıyor olması gerekmektedir. Bu anlamda sanayi 
ve üniversiteler, önemli ve farklı bir bakış açısına 
sahip olmalı. Şunu vurgulamam gerekir ki kamu 
kaynakları yetersiz değil. Devlet destekleri hu-
susunu sanayimizin, üniversitelerimizin ve tüm 
paydaşlarımızın bu gözle değerlendirmesi ve 
sahip olduğumuz bu kaynağı etkin kullanmamız 
lazım. Yerelde kalkınma ajansları, KOSGEB, Sa-
nayi ve Ticaret İl Müdürlükleri her daim sahada-
lar.” dedi.

“OMÜ Mühendislik Fakültesinde 19, 
Yeşilyurt Demir Çelik MYO’da 77 öğrenci iş 
yeri eğitiminde”

Toplantıya davetli olan OMÜ Yeşilyurt Demir 
Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü 
Doç. Dr. Kemal Yıldızlı da iş yeri eğitimlerinin 
yaygınlaştırılması adına yaptıkları çalışmaları 
katılımcılarla paylaştı. Müdür Yıldızlı ilgili 
kanun kapsamında nitelikli ve aranan mezun 
yetiştirilmesine büyük özen gösterdiklerini 
belirtirken, meslek yüksekokullarının bu yönde 
ciddi bir potansiyeli barındırdığını vurguladı. 
Alınan teorik eğitimin ancak sahadaki pratik 
eğitimle yarara dönüştüğüne dikkat çeken Doç. 
Dr. Yıldızlı öğrencilerine nitelikli ve tecrübeli 
mezuniyet yaşatmak isteklerine işaret ederek iş 
yeri eğitimlerine katkıda bulunulması yönünde 
sanayicilere çağrıda bulundu.

Aynı zamanda Mühendislik Fakültesi öğretim 
üyesi olan Doç. Dr. Yıldızlı, Mühendislik Fakül-
tesinde 19 öğrencinin, Yeşilyurt Demir Çelik 
MYO’da ise 77 öğrencinin, program kapsamında 
iş yeri eğitimi aldığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çe-
tin Ali Dönmez ve Vali Ustaoğlu, KÜSİ Başarı 
Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti. Toplantının 
ardından KTÜ içerisinde bulunan KÜSİ Hatıra 
Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirildi.

Samsun, KÜSİ’de İyi Uygulama 
Örnekleri Arasında
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Karadeniz 5. Kitap Fuarı Samsun’da 
Gerçekleştirildi
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Ya-
yıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 
5. Kitap Fuarı, Samsun’da gerçekleştirildi. 

Fuar kapılarını 16 Şubat Cumartesi günü açar-
ken, açılış törenine Samsun Valisi Osman Kay-
mak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve fuar yet-
kilileri katıldı.

Basılı kitap sayımız 150 bine ulaştı

Açılışta söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, kitap 
fuarlarının gelecek nesillere sağlayacağı fayda-
dan söz ederek “Karadeniz 5. Kitap Fuarı’nı gör-
müş olmak ve hatta her geçen gün kitap fuarına 
katılımın ve ilgilinin artmış olduğuna tanık ol-
mak, bir üniversite rektörü olarak beni oldukça 
mutlu ediyor. Kitap dünü bugüne, bugünü de ya-
rına bağlayacak en önemli kaynağımız. Üniversi-
teler için kitap son derece önemli ve biz de OMÜ 
olarak bu önemin farkındayız. Bu nedenle 4 bin 
metrekare olan kütüphanemizi 11 bin metrekare 
kapasiteye çıkarttık. 100 bin olan basılı kitapla-
rımızın sayısını 150 bine ulaştırmış durumdayız. 
Dijital kaynaklar her geçen gün yaygınlaşıyor. O 
kitabın kokusunu ve sayfaları değiştirirken çı-
kan sesin güzelliğini biz biliyoruz fakat yeni nesil 
bundan biraz uzak. Umarım düzenlenen bu kitap 

fuarları, gençlerin kitaplarla ilişkilerini kuvvet-
lendirmeye vesile olur.” sözlerine yer verdi.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24 Şubat’a 
kadar devam eden ve kitapseverlerden yoğun 
ilgi gören fuarı, 218 bin kişinin ziyaret ettiği, bu-
nun da 53 bin 467’sinin fuarı okullarıyla ziyaret 
eden öğrencilerden oluştuğu kaydedildi. Ayrıca 
panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 
70 kültürel faaliyete ev sahipliği yapan fuarda 
kitapseverler, imza günleri ile birçok yazarla bu-
luşma fırsatı yakaladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 
içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de 
yer aldığı 21 üniversite arasında İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) alanında iş birliği protokolü im-
zalandı. Törende OMÜ adına protokole  Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç imza attı.

İmza törenine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen ile arala-
rında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in de yer 
aldığı 21 üniversitenin rektörü katıldı.

“İş sağlığı ve güvenliğinde üniversiteler 
önemli paydaşlar”

Bakan Yardımcısı Ergezen törende yaptığı ko-
nuşmada, toplumun her kesiminde oluşturmayı 
hedefledikleri iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesinde, bütün tarafların hassas dav-
ranmasının önemini vurguladı.

Konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile üni-
versitelerin önemli paydaşlardan olduğuna işa-
ret eden Ergezen “Anaokulundan üniversiteye 
kadar her yaştaki çocuk ve gencin iş sağlığı ve 
güvenliği alanında bilinçli şekilde yetişmesi için 
gayret gösteriyoruz.” dedi.

İmzalanan protokolle ilgili düşüncelerini payla-
şan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de protokole imza 
atmaktan duydukları memnuniyetini dile getirdi.

Protokoller kapsamında eğitimler verilecek

Protokol kapsamında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
alanında, gençlere yönelik farkındalık aktivitele-
rinin desteklenmesi, iş donanımları kontrollerini 
yapan kişilere verilecek temel eğitim program-
larının düzenli ve etkin uygulanması ile işveren-
lere eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

Gençlere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
için İşbirliği
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde “İş Ara-
ma Becerileri Sertifikalı Eğitim Programı” 
düzenlendi.

OMÜ Kariyer Merkezi Müdürlüğü ile Sam-
sun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 
İş Kulübü tarafından tüm mezun ve son 
sınıf öğrencilerine yönelik olan prog-
ram, Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşti.

Programın içeriği ve detaylarından bah-
seden OMÜ Kariyer Merkezi Müdürü ve 
Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel 
Topkaya “Programımız, isteyen tüm mezun ve 
son sınıf öğrencilerine açık. Eğitimler mart, ni-
san, mayıs ve haziran aylarında, ayda bir kez 
iki dönem hâlinde ve bir hafta sürecek eğitim-
ler şeklinde planlandı. Bu kapsamda gelecek 

dönemlerde de öğrencilerimizin, hiçbir kuruma 
ihtiyaç duymadan istihdam edilebilirliğini arttır-
mak adına bu eğitimlerimizin devamı gelecek. 
Kariyer Merkezimiz bu çalışmalar yoluyla, öğ-
rencilerimizin kariyer gelişimlerine destek olma-
yı sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, OMÜ 
Mühendislik Fakültesinde çalışmalar yürüten 
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) sayesinde 
“daha iyi yetiştirilmiş, nitelikli” mühendislerin 
mezun edildiğini açıkladı.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şu-
besi; OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü Paydaş Toplantısı’na ev sa-
hipliği yaptı. Toplantıya Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve 
mezunları ile MMO Samsun Şubesi yöneticileri 
katıldı. 

Toplantıda, Mühendislik Fakültesi Makine Mü-
hendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 

Mustafa Özbey, bölüm tanıtımını 
yaptıktan sonra MÜDEK başvuru 
hazırlıkları hakkında katılımcılara 
detaylı bilgi aktardı.

Gürkan’dan MÜDEK’e övgü

Toplantı ile ilgili basına bilgi ve-
ren MMO Samsun Şube Başkanı 
Kadir Gürkan; MÜDEK’in, farklı di-
siplinlerdeki mühendislik eğitim 
programları için akreditasyon, 
değerlendirme ve bilgilendirme 
çalışmaları yaptığını hatırlatarak 
“MÜDEK, Türkiye’de mühendislik 
eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi-

ne katkıda bulunuyor. Böylece güncel ve geliş-
mekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eği-
tilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek 
toplum refahının daha ileri gitmesine katkı sağ-
lanıyor.” dedi.  

MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditas-
yon Ağı (ENAEE-European Network for Accredi-
tation of Engineering Education) ile International 
Engineering Alliance (IEA) Washington Accord’a 
üye olduğunu da hatırlatan Kadir Gürkan “OMÜ 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bö-
lümü, bu kapsamda başladığı çalışmalarını de-
vam ettiriyor. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin 
eğitim kalitelerinde önemli artışa yol açacaktır.” 
diye konuştu.

Geleceğin Mühendisleri için
MMO-OMÜ İş Birliği

OMÜ’den İstihdama Yönelik Katkı
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Oyuncu ve Sunucu Cenk Doğar ile 
Girişimcilik Söyleşisi

19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinleri çerçevesin-
de ve Girişimcilik Haftası kapsamında oyuncu, 
sunucu, TV programcısı ve seslendirme sanatçı-
sı Cenk Doğar, Turizm Fakültesinde öğrencilerle 
bir araya geldi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun’un açı-
lış konuşmasıyla başlayan etkinlikte önce Cenk 
Doğar’ın oynadığı dizi ve reklam filmlerinden 
sinevizyon eşliğinde kesitler sunuldu. Turizm 
Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Seden Doğan ile birlikte söyleşiye 
başlayan Cenk Doğar, öğrencilerin merak ettik-
leri konulara da cevap verdi.

“Hiçbir okulu tek şehirde bitiremedim”

Söyleşide kişisel serüvenini aktaran Cenk Do-
ğar, “Asker bir babanın çocuğu olmak zor, çünkü 

hiçbir okulu tek şehirde bitireme-
dim. Üniversite için Viyana’ya gitti-
ğimde ‘Tamam artık, geri dönmez’ 
demişlerdi ama döndüm. Bu arada 
restoranlarda çalışarak gastrono-
miye, turist rehberliği yaparak da 
sahneye ilk adımlarımı atmış ol-
dum. Yeditepe Üniversitesinde Tu-
rizm İşletmeciliği Bölümünü bitirir-
ken sahne tutkusu salsa ile devam 
etti. Dereceler ve eğitmenlik birbi-
rini takip ederken Bütünleşik Pa-
zarlama İletişimi Yönetimi yüksek 
lisans programını da tamamladım. 
Büyük bir otelde aşçılık yaparken, 

hayatımın yönünü değiştiren teklifi aldım ve bir 
makarna firmasının ekran yüzü oldum. Kendi-
mi o kadar mutlu ve daha önemlisi ‘doğru yer-
de’ hissettim ki o günden sonra sahneden hiç 
inmedim. Sahnede kendimi daha güçlü hisset-
mek için önemli isimlerden aldığım oyunculuk 
derslerini şan, binicilik, dövüş sporları gibi farklı 
eğitimlerle de destekledim. Oyunculuk yapmak 
istediğim şeydi; buna emindim. Bununla bera-
ber sahnenin başka alanları da ilgimi çekiyordu. 
Seslendirme eğitiminin ardından profesyonel 
seslendirme sanatçısı olarak pek çok marka-
ya sesimle can verdim. Sunuculuk zaten sahne 
kariyerimin en başından beri şu veya bu şekilde 
yaptığım bir şeydi. Hâlen pek çok etkinlik, or-
ganizasyon ve toplantıda sunucu ve moderatör 
olarak da sahnedeyim.” sözleriyle aktardı.

İlahiyat Fakültesinde “Bir Öğretmen Nasıl Ol-
malı?” konulu söyleşi düzenlendi. 

Samsun İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ali Seren-
li, İlkadım Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğretmeni Sadullah Genç ve Canik Ku-
zey Yıldızı (İnönü) Ortaokulu öğretmeni Nazım 
Duran’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe; 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen söyleşide geleceğin öğretmen adaylarına 
konuşmacılar; öğretmenlik kariyerlerinde ya-
şadıkları zorlukları, öğretmen olmanın getirdiği 
sorumlulukları ve bir öğretmenin sahip olması 
gereken vasıfları anlattı.

Soru-cevap şeklinde devam eden etkinlik, ko-
nuşmacılara fidan sertifikası takdim edilmesiyle 
sona erdi.

Toplumun Mimarları Tecrübelerini 
Aktardı
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Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bö-
lümü İngilizce Öğretmenliği mezunu Fatma 
Gül Cebeci; 2018 Kamu Personel Seçme 
Sınavı’nda (KPSS) eğitim alanında Türkiye 
dördüncüsü oldu. 

Disiplini ve çalışkanlığıyla Türkiye dördüncü-
lüğüne uzanan ve OMÜ’yü onurlandıran genç 
öğretmen adayı Fatma Gül Cebeci, başarısı-
nı mezun olduğu Eğitim Fakültesinde Dekan 
Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’le paylaştı. 
Dekanlık makamında gerçekleşen ziyarette, 
başarısıyla göz dolduran Cebeci’ye, Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kesten ile Yaban-
cı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat 
Günday da eşlik etti.

“OMÜ parlak öğrencileri ile dikkat çekici 
bir başarı grafiği yakaladı”

Yaptığı dereceyle OMÜ ve Eğitim Fakültesi-
ni yücelten Fatma Gül Cebeci’yi tebrik eden 
Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, OMÜ 
mezunu öğrencilerin elde ettiği 2018 Diş He-
kimliği Uzmanlık Sınavı Türkiye birinciliği (DUS), 
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 
Türkiye ikinciliği ve 2018 Kaymakam Adaylığı 
Giriş Sınavı Türkiye birincilikleriyle Üniversitenin 
dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladığını, bu-
nun en son örneğinin öğrencileri Fatma Gül Ce-
beci olmasının kendilerini son derece mutlu etti-
ğini vurgulayarak bu başarılar silsilesinin artarak 
devam etmesi temennisinde bulundu.

Fatma Gül Cebeci’nin, geleceğin öğretmeni ola-
rak yetiştireceği iyi ve nitelikli bireylerle ülkemi-
ze layıkıyla hizmet edeceğine işaret eden Dekan 
Vekili Balcı, bundan sonraki hayatında Cebeyi’ye 
başarı ve huzur dolu yıllar diledi.

“OMÜ’lü olmanın kıvancını her zaman 
hissedeceğiz”

Fatma Gül Cebeci de mesleki ve pedagojik an-
lamda yeterliliğe ulaşmasında bilgi ve emek-
leriyle yanlarında olan Eğitim Fakültesi akade-
misyenlerine şükranlarını sunarken, OMÜ’lü 
olmanın kıvancını ve sorumluluğunu her zaman 
hissedeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Dekan Vekili Prof. Dr. Balcı, 
Fatma Gül Cebeci’ye, Üniversitede adını yaşa-
tacak fidanın sertifikasını takdim ederken, sun-
duğu hediyelerle de genç öğretmen adayını taltif 
etti.

OMÜ Mezunu Öğretmen Adayından 
KPSS’de Türkiye Derecesi
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OMÜ’de Karaciğer Nakilleri Hastalara 
Umut Oluyor
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yılın ilk 3 ayı 
içerisinde 8 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, karaciğer nakille-
rine yeniden başladı. OMÜ Tıp Fakültesi Gastro-
enteroloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaci-
ğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Oğuzhan Özşay yönetimindeki karaciğer 
nakilleri başarıyla yapılıyor. 2019 yılı itibariyle 
başlayan karaciğer nakillerinde ocak, şubat ve 
mart aylarında gerçekleşen 8 nakil, hastalara 
umut oldu.

Karaciğer nakillerini ekipleriyle birlikte başarılı 
bir şekilde yaptıklarını belirten Özşay “Karaciğer 
transplantasyonu son dönem karaciğer hastala-
rı için tek tedavi seçeneği. Tedavi seçenekleri 
içinde; kadavradan karaciğer transplantasyo-
nu ve canlı vericili karaciğer nakli ameliyatları 
söz konusu. OMÜ’de daha önce yapılan kara-
ciğer naklini 2019 itibariyle ekibimizle tekrar 
başlattık. Son 3 ayda 8 başarılı karaciğer nakli 
gerçekleştirdik. Bu konuda bize destek olan 
yönetimimiz ve birim arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.” dedi.
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Amatör Denizci Adayları OMÜ’de
Sınava Girecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun Liman 
Başkanlığı arasında “Amatör Denizci Eğitim 
Sistemi” sınavlarının Üniversitede yapılmasına 
yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokole; 
OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ile Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan 
imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2 Ekim 2018 
tarihinde uygulamaya koyulan Amatör Denizci 
Eğitim Sistemi ile 2023’e kadar 1 milyon vatan-
daşa denizcilik kültürünü benimsetmek, veri-
lecek denizcilik eğitimleri sonrasında amatör 
denizci belgesi düzenlemek, “Denizci millet, 
denizci ülke” hedeflerine ulaşabilmek amaçla-
nıyor. OMÜ de bu sistem kapsamında yapılacak 
sınavlara ev sahipliği yapacak.

İki kurumun paydaşlığındaki iş birliği protokolü; 
Rektörlük eski Yönetim Kurulu Odası’nda, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun 
Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan ve Üniver-
site Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal 
Çayıroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

“Kursiyer sayısı şimdiden 3 bin kişiye ulaştı”

Protokol öncesi, eğitimlere ilişkin bilgi veren 
Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan, 
sistemin devreye girmesinden itibaren sadece 
Samsun’da kursiyer sayısının şimdiden 3 bin ki-
şiye ulaştığına dikkat çekerek Liman Başkanlığı 
olarak verecekleri eğitimin nihayetinde düzenle-

necek sınavlarda, OMÜ’nün ev sahibi olarak kat-
kı vermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 
Başkan Özcan dereceye girenlere “Amatör de-
nizci belgesi” verileceğini belirtirken, Cumhuri-
yetin 100. yılına tekabül edecek 2023 yılına ka-
dar en az 1 milyon vatandaşa bu belgeyi vermeyi 
amaçladıklarını ifade etti.

Samsun denizcilikte stratejik kent

Üniversite olarak katılımcılığı ve paydaşlığı esas 
alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini 
kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kuran ise 
denizcilikte Samsun’un geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de Türkiye’nin en önemli ve stra-
tejik kentlerinden biri olduğuna vurgu yapar-
ken, Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden 
Samsun’un ve onunla özdeşleşmiş OMÜ’nün bu 
sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğini dile 
getirdi.
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Elektronik Atıklar Çok Tehlikeli!
Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık 
Projesi”ne dâhil olan Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinde, projenin etkin ve sürdürülebilir olması 
amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantıları 
devam etti.

Rektör Danışmanı ve Üniversite Sıfır Atık Proje-
si Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezinde OMÜ personeliyle 
bir araya gelerek sıfır atık sisteminin kurulma-
sı, atıkların sınıflandırılması, proje kapsamında 
yapılanlar, yapılması planlananlar ve toplanan 
atıkların değerlendirilmesi konularında bilgi ver-
di.

“Projeden olumlu geri dönüşler alınıyor”

Sıfır atık projesinin OMÜ genelinde sağlıklı iler-
lediğini ve olumlu geri dönüşler alındığını ifade 
eden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Öncelikle mevcut 
durumumuzu tespit ederek yaklaşık değerler 
elde ettik. Daha sonra OMÜ’nün ihtiyaç analizi-
ni yaparak personele eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmalarına başladık. Bundan sonra uygula-
ma, izleme ve kayıt tutma faaliyetlerini yapaca-
ğız. Atıkları kayıt altına alacağız ve ilgili firmaya 
teslim ederken elimizde ne kadar ve ne tür atık 
verildiğine dair yazılı bir belge olacak. Ayrıca 
bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında İletişim 
Fakültesi öğrencileri projeyi tanıtan, oldukça da 
ilgi gören bir tanıtım filmi çekti ve üniversitemi-
zin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Bu-

nun yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da 
proje ile ilgili bilgiler ve yapılan faaliyetler sunu-
luyor.” dedi.

“Elektronik atıklar konusunda duyarlı 
olmalıyız”

Atıkların sınıflandırılmasına ve mali değeri olan 
atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına 
dikkat ettiklerini vurgulayan Yüksel Ardalı “Ka-
ğıt ve ambalaj atıklarının dışında tehlikeli atık-
lar mevcut ve bunların toprağa, suya, havaya 
karışmaması gerek. Özellikle elektronik atıklar 
bu konuda çok tehlikeli. Toprağın kirlenmesinde 
yüzde 70 oranında elektronik atıkların payı var. 
Üniversite olarak biz bu konuda daha duyarlı 
davranıyoruz. Bunun için bir atık yönetim planı 
hazırladık. Bu planı, eğitimli personelle birlikte 
sürdüreceğiz. Topladığımız evsel, tıbbı, tehlikeli, 
elektronik gibi her tür atığı iyi korunan geçici de-
polama alanlarında saklayacağız. Türüne göre 
depolanan atıklar kayıt altına alınacak. Haftalık 
toplanan atığın miktarı, yaklaşık olarak değil 
tartılarak net bir sayı olarak belirlenecek. Top-
lanan veriler de Rektörlüğe bildirilecek. Organik 
atıklar da Üniversitemizin toprağında kullanıla-
cak. Kısacası geri dönüşümü sağlanabilen her 
atık değerlendirilecek.” diye konuştu.

Rektör Danışmanı ve Üniversite Sıfır Atık Projesi 
Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı daha sonra 
katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Rektör Bilgiç’le Yeni Kütüphanede 
Çorba Molası

Merkez Kütüphane, sıcak atmosferi ve farklı mi-
marisiyle 2018-2019 Güz Dönemi yarıyıl sonu 
sınavlarına hazırlanan öğrencileri cezbediyor.

OMÜ Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu da bu 
kapsamda zorlu final sınavları maratonunda 
öğrencilere çorba ikramına başladı. Öğrencileri 
sınavlara motive etmek amaçlı başlatılan çorba 
ikramının ilkine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de ka-
tıldı.

Öğrenci dostu ve odaklı yönetim anlayışı

Gece geç saatlerde yeni Merkez Kütüphane’yi 
ziyaret edip öğrencilere sürpriz yapan ve birlikte 
çorba içen Rektör Bilgiç samimi sohbetiyle mo-
ral verdi. Öğrencilerin istek ve sıkıntılarına kulak 
veren Rektör Bilgiç, her bir öğrencinin kendile-
ri için değerli olduğuna ve her zaman öğrenci 
odaklı yönetim anlayışını benimsemeye özen 
gösterdiklerine işaret ederek sınavlarda bütün 
öğrencilere başarılar diledi.

“Kütüphane kültürünün oluşması 
konusunda kararlıyız”

Yeni Merkez Kütüphane’nin özellikle sınav dö-
nemlerinde oldukça rağbet gördüğünü belirten 

Rektör Bilgiç öğrencilerin ve diğer kullanıcıların 
tüm ihtiyaçlarını gidermeye yönelik önlemler al-
maya başladıklarını, sunulan hizmeti üst düzeye 
çıkarmak için sık sık denetim yaptıklarını dile ge-
tirdi. Yeni Kütüphane’nin sadece sınav dönemle-
rinde değil, her zaman rağbet görmesi gereken 
bir mekân olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç, 
Üniversitede ve kentte kütüphane kültürünün 
oluşması konusunda kararlı olduklarını söyler-
ken herkesi sıkı bir kütüphane kullanıcısı olmaya 
davet etti.

Ayrıca Kütüphane personeli ile de bir araya ge-
len Rektör Bilgiç, öneri ve talepleri dikkate alıp 
problemlerin çözümü noktasında istişarede bu-
lundu.
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Tarım Bayramı Kutlandı
“Tarım Öğretiminin 173. Yılı”, Üniversitemize 
bağlı Ziraat Fakültesi tarafından törenle kutlan-
dı.

Vali Osman Kaymak “Tarımda öncü şehir 
Samsun”

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen kutlama töreninde konuşan Samsun Va-
lisi Osman Kaymak, Samsun halkının yüzde 
30’unun tarımda bizzat çalıştığını ifade ederek 
“Bu anlamda Samsun’un bir tarım kenti oldu-
ğunu kabul etmek durumundayız. O yönüyle de 
hükümetimiz Ziraat Fakültesini buraya kurarak, 
tarımsal araştırma merkezleri, laboratuvarlar, 
Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerimizin ol-
ması anlamında Samsun’u tarımda öncü il, araş-
tırılacak ve desteklenecek iller arasına alarak 
güçlendirmiştir.” dedi.

Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Tarım tarihi, 
insanlık tarihiyle eş değerdedir”

“Tarım tarihi insanlık tarihiyle eş değerdedir” di-
yerek sözlerine başlayan Rektör Vekili Prof. Dr. 
Vedat Ceyhan ise “İktisat tarihi ve ekonomi tari-
hine baktığımızda; tarımın temel meslek olduğu, 
diğer mesleklerin de olacağı ama zaman içeri-
sinde değişeceği ama tarımın asla değişmeyen 
tek meslek olacağı vurgusu yapılmıştır. Dünyada 

birçok tarım ürününde ilk sıralardayız, standart 
ürün üretilmesi ve piyasayı izleyememe gibi 
sorunlarımız da var. Eğitimi sadece ziraat mü-
hendisinin, teknikerinin tekelinde görmemeliyiz. 
Eğitim, esasında tarım sektörü içerisindeki bü-
tün paydaşları içine alan bir sorumluluktur. Dün-
ya değişiyor; bizlerin de eğitim-öğretim yöntem-
lerimiz, materyallerimiz, eğitim teknolojilerimiz 
de bu çerçevede gelişmeli ve değişmelidir. Çok 
şeyi başardığımızı ve çok şeyi başaracağımızı da 
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Dekan Demirsoy “Samsun büyük bir tarım 
potansiyeline sahip”

Sonrasında söz alan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hüsnü Demirsoy, tarımın önemine değinip 
yeme-içmeden tekstil sektörüne kadar yaşamın 
her alanında var olduğuna dikkat çekti. Tarımın, 
tarımsal üretimin ve dolayısıyla ziraat mühen-
dislerinin hayatın olmazsa olmazı olduğunu be-
lirten Dekan Demirsoy, değişik iklim ve toprak 
şartları, büyük ovalarıyla Türkiye’nin, Çarşamba 
ve Bafra Ovaları ile de Samsun’un büyük bir ta-
rım potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Samsun 
Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Önder, nüfusun 
hızla artarken tarım alanlarının azaldığına dikkat 
çekti. 
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Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başka-
nı Doç. Dr. Tekin Kara ise konuşmasında ziraat 
fakültelerinden mezun olan öğrencilerin istih-
dam sorunlarına çözüm olarak fakülte ve sektör 
arasında dayanışma ve iş birliğine gidilmesinin 
önemini dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından ödül töreniyle 
devam eden etkinlikte, aldığı atıflarla en yüksek 
H indeksine sahip olan öğretim üyesi Tarım-
sal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz 

Ekinci’ye Vali Osman Kaymak tarafından başarı 
belgesi verildi.

Törende ayrıca, 2018-2019 eğitim-öğretim 
döneminde emekli olan Tarla Bitkileri Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu’na, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan tarafından 
teşekkür belgesi ve fidan sertifikası takdim edil-
di.

Tören, Ziraat Fakültesinin Başak Korosu tarafın-
dan icra edilen müzik dinletisi ile sona erdi. 
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OMÜ’de Günlerden Güzellikler Ülkesi 
Bangladeş
109 ülkeden uluslararası rengi bünyesinde ta-
şıyan OMÜ’de bu amaçla “Bangladeş Tanıtım 
Günü” etkinliğine imza atılırken, aynı zamanda 
UNESCO tarafından kabul edilen “Dünya Ana Dil 
Günü” de kutlandı.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, Uluslarara-
sı Öğrenci Ofisi ve beraberindeki Uluslararası 
Öğrenci Topluluğu paydaşlığında organize edi-
len ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (OMÜ-Türkçe) de destek verdiği 
etkinlikler dizisi, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

Bangledeş’in doğal güzellikleri ve kültürel de-
ğerlerinin tanıtıldığı video gösteriminin ardından 
OMÜ-Türkçe Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç 
konuşmasında her dil, kültür ve medeniyetin 
bütün unsurlarıyla dünyaya eşsiz bir zenginlik 
kattığını vurgulayarak OMÜ-TÜRKÇE olarak bu 

zenginliğe katkı sunmak adına öğrencilere gö-
nüllerini açtıklarını belirtti.

OMÜ’de bulunan 50 bin öğrenciden 5 bininin 
uluslararası öğrencilerden oluştuğuna dikkat 
çeken OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı 
Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ise “109 ülkeden öğ-
rencimiz var, 5 öğrencimiz de Bangladeş’ten. 
Umuyorum ki her geçen gün hem uluslararası 
öğrenci sayımız hem de Bangladeşli öğrencileri-
mizin sayısı artacak. Ülkemize geldiğinizde size 
ilk kucak açan, size ilk hoş geldiniz diyen OMÜ-
Türkçe’ye de teşekkür etmek istiyorum.” diye 
konuştu.

“5 bin öğrencimiz ile OMÜ âdeta birleşmiş 
milletleri görünümünde”

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran “109 ül-
keden 5 bin uluslararası öğrencimiz, toplam öğ-
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rencilerimizin yüzde 10’unu oluşturuyor, bu da 
bizim âdeta birleşmiş milletlerimiz. Bu potan-
siyelimiz tabii bir taraftan farklı kültürlerin bir-
biriyle tanışması için önemli bir fırsat. Özellikle 
bu tür etkinlikler, diğer kültür ve medeniyetlerin 
kendilerini başka insanlara anlatması için güzel 
bir ortam sağlıyor. Zira 109 ülkeye kendinizi ta-
nıtma şansını yakalıyorsunuz.” sözleriyle Üni-
versitenin kültürel çeşitliliğine vurgu yaptı.

Açılış konuşmaları sonrası Bangladeş Büyü-
kelçi Yardımcısı Sabuj Ahmed, yapmış olduğu 
kapsamlı bir sunumla ülkesinin; coğrafi, siyasi, 
kültürel ve ulusal özelliklerini katılımcılarla pay-
laşırken Türkiye ve Bangladeş arasındaki dost-
luğun ve iş birliklerinin önemi üzerinde durdu. 
Büyükelçi Yardımcısı Ahmed, konuşmasında 
herkesi bütün yönleriyle Bangladeş’i keşfetme-
ye çağırdı.

Şiirler dostluğu pekiştirdi

Programdaki etkinlikler dizisi ise Bangladeş-
li öğrencilerin kendi ana dilleri olan Bengalce 
şiir okumasıyla başladı. Dünya Ana Dil Günü’nü 
kutlamak amacıyla seslendirilen şiire OMÜ’lü 
uluslararası öğrenciler de eşlik etti. Arkasın-
dan OMÜ-TÜRKÇE Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin, 
Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait “Memleket İsterim” ve 
Bengalce şiir performansları izleyicilerin beğeni-
sini kazandı.

Mini Bangladeş ulusal defilesi mest etti

Programda ayrıca Ankara’dan gelen Bangladeşli 
öğrenci ve sanatçı Ching Moi Mucumdar’ın ens-
trüman ‘harmonium’ ile seslendirdiği Bengalce 
şarkı etkinliklere renk katarken, OMÜ’lü yerli ve 
uluslararası öğrencilerin sergilediği Bangladeş 
ulusal dans koreografisi etkinliklerin heyecanını 
yükseltti. Bangladeş geleneksel kıyafetlerinin 
tanıtıldığı mini defile ise katılımcıları hayran bı-
rakıp yoğun alkış aldı.

Program sonunda, protokol tarafından etkinlik-
lerde görev alarak hünerlerini sergileyen öğren-
cilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Dünya Ana Dil Günü

21 Şubat 1952 yılında üniversite öğrencilerinin 
öncülük ettiği gösterilerde Bangladeş halkı ye-
rel dillerini kullanabilmek için ölümü göze alarak 
büyük bir mücadele verdi. Çıkan olaylarda ise 
bazı üniversite öğrencileri yaşamını yitirdi. Bu 
olaydan sonra UNESCO tarafından bu olayın ya-
şandığı 21 Şubat tarihi Dünya Ana Dil Günü ola-
rak kabul edildi.
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OMÜ’de Sağlık İşçileri ile Toplu 
Sözleşme İmzalandı
OMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töre-
ninde; Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası adına da 

Başkan Hakan Toy protokole imza attı. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, protokolün hayırlı 
olmasını dileyerek, işçilerin mağdur edilmeden 
huzurla çalışmaları gerektiğinin önemini vurgu-
ladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi (OMÜÇEM) ile OMÜ 
Vakfı Koleji iş birliği protokolü kapsamında dü-
zenlenen “Robotik Kodlama ve Programlama ile 
Renklerin Dünyasına Yolculuk Kursları” öğrenci-
ler tarafından başarıyla tamamlandı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Bilgi-
sayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) 
bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Polat Şen-
durur, BÖTE Dr. Öğr. Üyesi Emine Şendurur, 
OMÜÇEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan, 
Dr. Öğr. Gör. Murat Ağçiçek ve OMÜ Eğitim Yö-
netimi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gündüz’ün katı-
lımlarıyla gerçekleşen törende kurslarını başa-
rıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri 
takdim edildi. 

Kursa katılan öğrenciler tarafından çok beğeni-
len iş birliği protokolü eğitim programı kursla-
rının, ileriki dönemlerde de devam edeceği ve 
farklı kursların da planlandığı duyuruldu.

OMÜ Vakfı Koleji’nde Robotik Devri 
Başlıyor
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Bafra Turizm Fakültesi Dekanlığında 
Görev Değişimi
Bafra Turizm Fakültesinde, dekanlık görev devir 
teslim töreni, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma 
Aydın, düzenlenen törenle dekanlık görevini 
Prof. Dr. Ali Uzun’a devretti.  

“Turizm Fakültesi akreditasyon sürecini 
tamamlama noktasına geldi”

Tören öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç, görevi teslim eden Dekan Prof. Dr. Fatma 
Aydın’ın bu görevi 2 yıla yakın bir zamandır bü-
yük bir özveriyle ifa ettiğini ve Fakülteye çok da 
başarılı bir dönem yaşattığını kaydetti. Turizm 
Fakültesi gibi genç bir fakültenin gelişmesinde-
ki emeklerinden ötürü Prof. Dr. Aydın’a teşekkür 
eden Rektör Bilgiç “Hocamız Fakültemizin ge-
lişip serpilmesinde büyük emek verdi, bundan 
eminiz. Çünkü Turizm Fakültemiz, akreditasyon 
sürecini de tamamlama noktasına geldi. Hoca-
mızın ve çalışma arkadaşlarının bunda büyük 
emek ve katkısı var. İnşallah bu çalışmalar siz-
lerle birlikte yeni Dekanımızın liderliğinde niha-
yete erdirilip tamamlanacaktır.” dedi.

“Yapılan her iyi iş, mutlaka iz bırakır”

Rektör Bilgiç Turizm Fakültesinin Bafra bölgesi 
için önemine işaret ederken, yetiştireceği öğ-
rencileriyle turizm sektöründeki gelişmelere 

ciddi ve somut katkılar sağlamasını arzuladık-
larını ifade etti. Yeni Dekan Uzun’un, titizliği ve 
çalışkanlığı ile bu görevin hakkını vereceğine 
inandıklarını vurgulayan Rektör Bilgiç “Turizm 
Fakültesi çok değerli isimlerle yoluna devam 
edip hedefine ilerliyor. Bundan sonra eğitim ve 
hizmet bayrağını Ali Hocamıza teslim edeceğiz. 
Aynı güven ve inançla bu bayrağı yüksekte tuta-
rak çalışmalarını sürdüreceğinden eminiz. Tabii 
bu makamlar geçici. Önemli olan geride iyi şey-
ler bırakmak, hep iyi şeyler bırakmak için çaba 
gösterdiğimizde mutlaka ama mutlaka izi kalır.” 
sözlerine yer verdi.
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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde
Görev Değişimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi  (Tıp Fakültesi Hastanesi) 
müdürlüğünü (Başhekim) görevine Prof. Dr. Ün-
sal Özgen atandı.

“Bu görevler gelip geçici, kalıcı olan 
kurumumuz”

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik makam 
odasında gerçekleştirilen devir-teslim törenine 
konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran “Bu görevi 4 yıldır sürdüren Recep Hocamız, 
bayrağı bugün Ünsal Hocamıza teslim ediyor. Bu 
4 yılın yaklaşık 3 yılında birlikte çalıştık. Kendisi 
özveriyle çalıştı, kurumun daha iyi yerlere gel-

mesi için hastanemizin daha iyi yerlere gelmesi 
için mücadele etti. Ünsal Hocamızın da tecrübe-
siyle hastanemize çok iyi hizmetler edeceğine 
inanıyoruz. Hizmetlerinden dolayı Recep Hoca-
mıza teşekkür ediyor, Ünsal Hocamıza da yeni 
görevinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Görevi devreden Prof. Dr. Recep Sancak ise 
ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemde göre-
ve geldiklerini belirterek “Görevi devraldığımız-
da kendimize belirli hedefler koyduk. Hepsinde 
bu hedeflere ulaştık. İşin en sıkıntılı kısmı mali 
kısmıydı. Ciromuzu artırdık. Gelecekteki harca-
malar için hesabında parası olan bir fakülte bı-
raktık. Bu işe yıllarını vermiş bir arkadaşımıza 
görevi devrediyoruz. Başarılı olacağına yürekten 
inanıyorum.” dedi.

“Bu gemiyi yürütmek için çaba sarf 
edeceğiz”

Başhekim Prof. Dr. Ünsal Özgen de “Recep Ho-
camın bıraktığı yerden nöbeti biz devralıyoruz. 
Bu tür görevlerde esas olan devlettir. Devletin 
işi durmaz, gereği neyse yapılacaktır. Tabi ki ben 
de elimden geldiğince, takım arkadaşlarımla 
birlikte, bu gemiyi yürütmek için çaba sarf ede-
ceğiz. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından görevi devreden Prof. 
Dr. Recep Sancak, 4 yıl boyunca birlikte çalıştığı 
Başhekimlik personeliyle vedalaştı.

Eğitim Fakültesinin yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Se-
her Balcı Çelik, görevi törenle teslim aldı.

Dekanlık makamında düzenlenen törende Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından dekan vekili olarak ata-
nan Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’e görevi teslim etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Eğitim 
Fakültesi Dekanlığı görevini bir yıldır vekâleten 
sürdürüyordu. Ceyhan törende yaptığı konuşma-
da “Bu işi layıkıyla yapacağınız ve çok iyi başarılar 
göstereceğiniz inancıyla bu görevi size devrediyo-
rum. Eğitim Fakültesinde sizinle çalışmaktan mut-
luluk duydum, umarım iyi hizmetler verebilmişiz-
dir.” dedi.

Dekanlık görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Se-
her Balcı Çelik ise “Bu göreve beni layık gördüğü-
nüz için teşekkür ederim, görevimizi en iyi şekilde 
yerine getirmeye gayret göstereceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanlığında Görev 
Değişimi  
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BMC Grup Genel Müdürü’den Nezaket 
Ziyareti

Üniversite-sanayi iş birliği modelleri kapsamın-
da Samsun’a gelen BMC Power Motor ve Kont-
rol Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Osman Dur, 
Rektörlüğü ziyaret etti.

Genel Müdür Osman Dur, Rektörlük makamın-
daki ziyarette Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali 

Cengiz ile buluşurken, görüşmeye ayrıca Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Üni-
versite Proje Yönetim Ofisi Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Hilmi Çon, Samsun Teknopark Genel 
Müdürü Buğra Çolak ve Genel Müdür Yardım-
cısı Osman Özkoç ile OMÜ-TTO Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş da eşlik etti.

Yerli millî teknoloji ile ticari ve savunma sa-
nayi araçları üreten BMC’nin Genel Müdürü 
Osman Dur görüşmede, üniversite-sanayi iş 
birliği arayışları ve çalışmaları kapsamında 
yürüttükleri faaliyetleri paylaşırken farklı üni-
versitelerle bu iş birliğinin zeminini oluştur-
maya çalıştıklarını dile getirdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise 
gösterdiği nezaketten ötürü konuğuna teşek-
kürlerini sunarken Üniversitenin, sahip oldu-
ğu bütün teknik ve teknolojik alt yapısıyla iş 

birliğine her zaman açık olduğunu kaydetti.

Ziyaretin ardından Genel Müdür Osman Dur, 
toplantıda, teknoloji ve inovasyonda Türkiye’nin 
daha ileri noktalara ulaşması adına başlatılan 
çalışmalara dair bir sunum gerçekleştirdi.  

İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ile 
Atakum Kaymakamı Namık Kemal Naz-
lı; daha önce kendilerini ziyaret eden 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sek-
reteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı’ya 
iadeiziyarette bulundu.

Genel Sekreter Kabadayı’nın maka-
mındaki ziyaret, samimi bir atmosfer-
de gerçekleşirken, İlkadım Kaymakamı 
İbrahim Keklik ile Atakum Kaymakamı 
Namık Kemal Nazlı, OMÜ’nün yakaladı-
ğı ivme ve performansı yakından takip 
ettiklerini dile getirip bu olumlu tablo-
da katkısı olan bütün OMÜ personeline 
şükranlarını sundu.

Genel Sekreter Doç. Dr. Kabadayı da Üniversi-
tenin yeni yılda belirlediği hedefleri ve projeleri 
konuklarıyla paylaşırken, iş birliği yapılabilecek 
konular hakkında da değerlendirmelerde bulun-
du.

Görüşmenin sonunda Doç. Dr. Kabadayı, ilgi ve 
teveccühlerinden ötürü konuklarına şükranlarını 
sundu.

İlkadım ve Atakum Kaymakamından 
Genel Sekreter Kabadayı’ya İade-i Ziyaret
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Vali Osman Kaymak Yeni Merkez 
Kütüphanesini Ziyaret Etti

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Osman Kaymak, Yeni Merkez Kütüphanesi 
içinde bulunan Birim Kütüphaneleri Ofisi, Koleksi-
yon Geliştirme Ofisi, Kitaplar-Süreli Yayınlar-Tez-
ler Ofisi ile Engelli Kullanıcı Ofisleri’ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Kütüphane ve Do-
kümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem 
Olukcuoğlu yeni kütüphane hakkında Vali Osman 
Kaymak’ı bilgilendirdi.

Vali Kaymak ziyaretinde Rektör Bilgiç ile bir süre 
kitap okuyarak öğrencilerle sohbet etti.

150 bin basılı eser var

OMÜ’de faaliyete geçen ve günde yaklaşık 10 
bin kişinin faydalandığı kütüphane, 150 bin basılı 
eser ve sayısız elektronik materyalle öğrencilerin 
ve akademisyenlerin araştırmalarına ışık tutuyor.

Bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş olan yeni ne-
sil kütüphane; hafta içi 24 saat, hafta sonları ise 
09:20-16:30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Nevruz’da Uygulamalı Eğitim
Nevruz Bayramı her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da coşku ile 
kutlandı. OMÜ Yaşam Mer-
kezi meydanından yapılan 
ve yüzlerce öğrencinin yanı 
sıra  Samsun protokolün 
katıldığı etkinliğin gerçek-
leştirilmesinde Çarşam-
ba Ticaret Borsası Meslek 
Yüksekokulu  Çağrı Merkezi 
Hizmetleri 2. Sınıf öğrenci-
leri de görev aldı. 

Protokol Kuralları dersi-
nin kapsamında etkinliğe 
katılan öğrenciler, derste 
teorik olarak öğrendikleri protokol kurallarını 
uygulama imkânı buldu.  Öğr. Gör. Mürsel Kan, 
öğrencilerinin protokol kurallarının uygulanma-
sını tecrübe etmeleri, ast üst ilişkilerini, nezaket 
kurallarını gözlemlemeleri için etkinlikte görev 
verdiklerini söyledi. Öğr. Gör. Kan, kampüs dı-

şında bir okul olarak öğrencilerinin kampüs ha-
vasını solumasını arzu ettiklerini ve bir etkinliğin 
gerçekleştirme aşamalarını içerisinde yer alarak 
görmelerini istediklerini ifade etti.  Kan “Öğren-
cilerimizden aldığımız geri dönüşlere bakacak 
olursak oldukça faydalı bir uygulama olduğunu 
söyleyebilirim.” dedi.
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Milletvekili Karaaslan Hastaları
Ziyaret Etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi 
gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun di-
leklerini sundu.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hasta 
ve hasta yakınlarını; eski Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ve eski Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Recep Sancak eşliğinde ziyaret eden 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, onlara 

geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa zaman-
da sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bu-
lundu.

Çiğdem Karaaslan ve Zihni Şahin ayrıca, Onko-
loji Servisi’nde tedavi gören Miray Demir bebek 
ile Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde ‘leptin hor-
monu eksikliği’ tedavisi süren Yağız bebeği ve 
diğer çocukları ziyaret etti.

Karaaslan, hasta ve yakınlarının görüş ve istek-
lerini de dinleyerek, doktorlarından bilgi aldı.

“28 Şubat Postmodern Darbesi” konulu panel 
kapsamında OMÜ’ye İstanbul Milletvekili Dr. 
Ravza Kavakçı Kan ve beraberindekiler, Rektör-
lük makamını ziyaret ederek Rektör Vekili Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan ve ile görüştü.

Ziyarette, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-
badayı da hazır bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve görüşlerin 
paylaşıldığı ziyaretin sonunda Rektör Vekili Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan, İstanbul Milletvekili Ravza 
Kavakçı Kan’a Üniversiteyi temsilen hediye tak-
dim etti.

Ravza Kavakçı Kan’dan Rektörlüğe 
Nezaket Ziyareti

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Oc

ak
-M

ar
t  2

01
9

Sa
yı 

75

109



Dış Ticaret Öğrencileri Samsun Lojistik 
Merkezinde 

Terme MYO ile Lojistik Merkezi İş Yeri 
Uygulama Protokolü İmzaladı

OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu (MYO) Dış Ti-
caret Programı öğrencileri; Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından 
yapılan organizasyonla, Samsun Lojistik Merke-
zinde teknik inceleme gezisinde bulundu.

Murzioğlu’ndan üniversite-sanayi iş birliği 
vurgusu 

Terme MYO Dış Ticaret Programında öğrenim 
gören 50’ye yakın öğrencinin ziyaretinden duy-

duğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu şöyle 
konuştu: “Hedefi; bölgede lojistik hizmet veren 
firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak 
yeni girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım ve 
intermodal taşımacılık imkânları sağlamak olan 
Samsun Lojistik Merkezine yönelik proje gezisi-
nin, bu alanda öğrenim görmekte olan değerli 
öğrencilerimizin gelecekteki meslek hayatları 
açısından iyi bir model ve iyi bir adım olacağı 
inancındayım.” dedi.

OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu 
ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdü-
ren Samsun Lojistik Merkezi arasında; 
“Öğrencilerin İş Yeri Eğitimi ve Uygu-
lamaları” konusunda protokol imza-
landı.

Terme MYO bünyesinde yeni açılan 
ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında 
öğrenci olacak Yönetim ve Organizas-
yon Bölümü Lojistik Programında, öğ-
rencilerin yapacağı saha uygulamaları 
için Türkiye’nin en büyük lojistik mer-
kezi Samsun Lojistik Merkeziyle iş bir-
liği protokolü hayata geçti.

Protokol sonrasında konuşan Terme MYO Müdürü Doç. Dr. 
Erol Terzi, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Üniversite üst yö-
netimi ile Samsun Lojistik Merkezi Müdürü Temel Uzlu’ya 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Terme MYO’da Sıfır Atık Konferansı

Öğrencilerin Gözünden “Pi Sayısı”

“Sıfır atık, atıkların geri dönüşümü, yeşil 
kampüs, israfın önlenmesi” konusunun 
ele alındığı Sıfır Atık Konferansı; Rektör 
Danışmanı ve OMÜ Çevre Mühendisliği 
öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın 
katılımıyla Terme Meslek Yüksekokulun-
da (MYO) gerçekleştirildi. 

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, 
akademisyenler, idari personel ve öğ-
rencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen 
toplantıda; çevre farkındalığı, duyarlılığı 
ile projenin önemi ve yaygınlaştırılması 
üzerinde duruldu.

İsrafın önlenmesi ve ekonomiye katkı

Konferansta Prof. Dr. Yüksel Ardalı katı-
lımcılara Sıfır Atık Projesi’nin detayların-
dan bahsetti. Sıfır Atık Projesi sayesinde; 
atıkların türlerine göre ayrıştırılması ve 
geri dönüşümü ile ekonomiye ciddi bir 
kaynak sağlanacağına ve bilinçli tüketim ile is-
rafın önleneceğine dikkat çeken Ardalı “Her bir 
vatandaşımız, çevreye duyarlı olmalı ve gelecek 
nesillere temiz ve daha yeşil bir çevre bırakmalı-
dır. Bu proje ile çevre bilincinin yaygınlaştırılma-

sı, duyarlılığın artırılması ve yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. Terme MYO’da bu uygulama-
lara titizlikle ve gönüllü olarak başlanılmış ol-
masını görmekten çok memnun oldum.” diyerek 
Yüksekokul Müdürü Terzi’ye teşekkür etti.

Eğitim Fakültesinde Pi Sayısı Günü etkinliği dü-
zenlendi.

Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esen Ersoy koor-
dinatörlüğünde yürütülen, İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerince düzen-
lenen etkinliğe; akademisyenler, davetliler ve 
Samsun’un çeşitli okullarından çok sayıda 6. ve 
7. sınıf düzeyinde öğrenciler katıldı.

Pi sayısının başlangıcı, tarihi, önemi ve gizemi-
nin ele alındığı etkinlikte ayrıca çevre okullardan 
gelen ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla basa-
mak ezberleme yarışması yapıldı. Yarışmayı, pi 
sayısında virgülden sonra en fazla basamak ez-
berleyen, Bafra Galip Öztürk Ortaokulu öğrenci-
si Zeynep Gülin Sezer kazandı.
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Vali ve Başsavcı Tecrübelerini Paylaştı

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde 
“İŞKUR Kampüste - Kariyer Günleri” 
programı kapsamındaki konferans-
ta, Samsun Valisi Osman Kaymak ve 
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz 
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Programa; Vali Kaymak ve Başsavcı 
Yavuz’un yanı sıra; Adalet Komisyonu 
Başkanı Kemal Alver, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, eski Çarşamba Belediye 
Başkanı Hüseyin Dündar, Hukuk Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin 
Keçeligil, İŞKUR Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya, kamu kurum ve kuruluşla-
rının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını İŞKUR İl Müdürü 
Haşim Meydan yaparken, Çarşamba Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da istihdam 
konusunda açıklamalarda bulundu.

Vali Osman Kaymak “İyi hukukçu; kendini 
iyi yetiştirendir”

Vali Osman Kaymak mesleğin öncesinde öğren-
cilerin kendini iyi yetiştirmesi gerektiğini vur-
gulayarak başladığı konuşmasına şöyle devam 
etti: “İyi hukukçu; dersine iyi çalışan, konuları 
iyi analiz eden, kendini iyi yetiştirendir. Diplo-
malar, meseleleri çözmüyor. Davasına çok iyi 
hazırlanan bir avukat, çok meşhur avukatların 
kazanamadığı davaları kazanabiliyor. Bunun 
için kendinizi yetiştirmeye bakın. Onun için öğ-
rencilik yıllarınızı çok iyi değerlendirmeniz la-
zım. Kaymakamlık gibi, hâkimlik gibi meslekler 
aslında temsil görevleridir, çok onurlu meslek-

lerdir. Sizler de bu görevlere ulaşabilirsiniz. Bu 
meslekleri yaparken insanları sevmek zorunda-
sınız. Aksi takdirde sorun yaşarsınız. Aslında her 
mesleği yaparken en iyisini yapmak için çaba 
harcamalıyız. Burada iyi bir üniversite yaşamı 
geçirirseniz hayallerinize ulaşmanız için hiçbir 
engel kalmaz.” şeklinde konuştu.

Başsavcı Yavuz “Hukukçuluk yüksek 
fedakârlıklarla ilerleyen bir meslektir”

Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Cumhuri-
yet Başsavcısı Ahmet Yavuz “Hukukçuluk yük-
sek fedakârlıklarla ilerleyen bir meslektir. Bizim 
mesleğimiz, öyle çok fazla tercihlerimizi ön pla-
na koyabileceğimiz bir meslek değil. Devletimiz 
bizi nerede görevlendirirse oraya gitmek duru-
mundayız. Görevimiz adalet dağıtmak. ‘Hukuk 
fakültesi diploması hemen her kapıyı açıyor’ 
diye bir söz var. Meslek ve gelecek kaygısı taşı-
manıza gerek yok. Türkiye hem genç nüfus hem 
de yetişmiş insan gücü itibariyle en dinamik Av-
rupa ülkelerinden biri. Sizler mezun olduktan 
sonra bir kaygı taşımayın. Çünkü çok fazla seçe-
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neğiniz var. Hukuk mezunları her şekilde istih-
dam edilebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Rektör Bilgiç “İyi yetişmiş insan sayısını 
çoğaltmak için çalışıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, işsizliğin dünyanın 
önemli sorunlarından biri olduğunu vurgula-
yarak “Türkiye’de yaşanılan işsizlik nedeniyle 
ortaya çıkan mutsuz insan sayısının artmasını 
önlemek için önemli gayretler sarf edilmektedir. 
Biz Üniversite olarak iyi yetişmiş insan sayısını 
çoğaltmak için çalışıyoruz. İstihdamla da ilişki-
miz var ama asli işimiz eğitim. İstihdama katkı 
sağlayacak alanlar oluşturulması konusunda 
bir nebze katkı sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
eğitim ihracatı konusunda Türkiye’de üçüncülük 
ödülünü alırken, sayın Aile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk o sı-
rada bana, istihdama katkı sağlayacak adımlar 
atmamız konusunda istekte bulundu. Biz de bu 
nedenle konuya hassasiyetle eğiliyoruz.  Öğren-
cilerimizi bu tür toplantılarla iş sahaları konu-
sunda bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Mutsuz 
insanların mutsuzluğunun en önemli sebeple-
rinin başında işsizlik geliyor, başka insanlara 

muhtaç olmak geliyor. Bunu giderme yönünde 
çalışan başta İŞKUR olmak üzere herkese te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Üniversitelilerin iş gücüne katılım oranı 
yüzde 80”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise “İŞ-
KUR, 2018 yılında 210 bin 459 üniversite mezu-
nunun istihdamına aracılık yapan bir kurumdur. 
Üniversitelilerin iş gücüne katılım oranı yüzde 
80,2’dir. Üniversite öğrencilerimize yönelik ‘sos-
yal çalışma’ dediğimiz bir çalışma gerçekleşti-
receğiz. Üniversite öğrencilerimiz tatillerini ya-
parken diğer taraftan haziran, temmuz, ağustos 
ve eylül aylarında haftanın 3 günü, üniversite 
boyunca da 3 ay olmak kaydıyla; iş gücü piya-
sasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunun ta-
nıtılmasına dönük faaliyetlerde bulunup, ücret 
ve sigorta priminin ödendiği bir sistemi hayata 
geçiriyoruz. Yine üniversite öğrencilerimizin is-
tihdamını kolaylaştırmak için ‘İşe İlkadım’ pro-
jesiyle üniversite öğrencilerinin daha fazla is-
tihdamda kalmasını temin eden çalışmalarımızı 
ortaya koyuyoruz.” dedi.
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Endüstri ve Harita Mühendisliği 
Akredite Oluyor  

Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Harita Mü-
hendisliği Bölümlerinin akredite çalışmalarının 
ön değerlendirmesini yapmak amacıyla Üniver-
siteye davet edilen Mühendislik Eğitim Prog-
ramları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(MÜDEK) Değerlendirme Takımı, ön değerlen-
dirme sonuçlarını Rektörlük Senato Salonu’nda 
yapılan toplantıda katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Elevli, MÜDEK üyeleri ve akademisyenler katıldı.

“Kalite sürecinde çok mesafe katettik”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz “Rektörümüz 
göreve başladığı günden itibaren, Üniversite-
mizde belki de en iddialı olduğumuz konu kalite 
süreci ile ilgili yapılan çalışmalardır. Bu anlamda 
da çok önemli mesafeler aldık. Öncelikle Yükse-
köğretim Kurulunun dış değerlendirme sürecin-
den geçtik. Daha sonra ISO-9001 çalışmalarını 
başlattık. Bu sene başlatılan bilgi güvenliğiyle 
ilgili ISO-27001 çalışmaları da sürüyor.” dedi.
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Rektörlüğün kalite ve akredite çalışmalarına sı-
nırsız destek verdiğinin altını çizen Rektör Veki-
li Mehmet Ali Cengiz şöyle devam etti: “Rektör 
Bey özellikle bu konuda her türlü desteği ver-
meye hazır olduğunu pek çok kez ifade etmiştir. 
Üniversite Üst Yönetimi, bu konuda iradesini çok 
net bir şekilde ortaya koyuyor.” şeklinde konuş-
tu.

Ön değerlendirme raporu açıklandı

MÜDEK üyesi Prof. Dr. Halil Altay Güvenir, Mü-
hendislik Fakültesi Endüstri ve Harita Mühen-
disliği Bölümlerinde yapılan incelemeler sonucu 
hazırladıkları ön değerlendirme raporu hakkın-
da bilgi verdi. Her iki bölümde de eksiklik bulun-
madığını ifade eden Halil Altay Güvenir; bölüm-
lerin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve kaygı duyulan 
yönleri açısından incelendiğini belirtti.

Endüstri Mühendisliği ile ilgili ön değerlendirme 
raporunu Prof. Dr. Serpil Erol, Harita Mühendis-
liği ile ilgili ön değerlendirme raporunu ise Prof. 
Dr. Mualla Yalçınkaya açıkladı. MÜDEK’in öğren-
ci temsilcisi Cem Kılıç ise her iki bölümle ilgili 
yaptığı gözlemleri paylaştı.

Kesin bildirim 2 ay sonra MÜDEK 
tarafından yapılacak

Ön değerlendirme sürecinin sonrasında izlene-
cek süreç hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Halil 
Altay Güvenir “Bu aşamadan sonra değerlendir-
me sürecinin son evresi başlayacak. Değerlen-
dirme takımımız, 60 gün sonra taslak raporunu 
ve akreditasyon önerilerini hazırlayıp Mühendis-
lik Eğitim Programları Akreditasyon Kuruluna 
(MAK) bildirecektir. Kesin bildirim, MÜDEK tara-
fından Mühendislik Fakültesi Dekanlığına yapı-
lacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Yorumlarınız Üniversitemize katkı 
sağlayacaktır”

Özverili bir şekilde hazırladıkları raporları sunan 
MÜDEK Değerlendirme Takımına teşekkürlerini 
sunan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cen-
giz ise “Bizler ve akademisyenlerimiz, sizin bu 
değerli yorumlarınızı, Üniversitemizin daha da 
iyileştirilmesi adına bir katkı olarak görüyoruz. 
Dışarıdan bir gözle değerlendirmenin önemli ol-
duğunu düşünüyoruz.” dedi.
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Kenevir Yetiştiriciliği için 
OMÜ - MÜSİAD İş Birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında, ke-
nevir yetiştiriciliği başta olmak üzere “Endüstri-
yel Tarım Bitkileri” alanında iş birliği protokolü 
imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisde-
mir Çok Amaçlı Salon’daki imza törenine; Sam-
sun Valisi Osman Kaymak, eski Sağlık Bakanı 
ve Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Sam-
sun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı,  MÜSİAD 
Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, kamu kurum 
ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

“Üniversitemizle yapacağımız bu iş birliği 
çok önemli”

İmza töreninde söz alan MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, akademi ve iş dünyasının 
sahip olduğu birikim ve tecrübenin birleştirile-
rek bir güç oluşturulması gerektiğini belirterek 
“Bizler ülkemizin üreterek büyümesini destekle-
diğimiz gibi bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Bun-

lardan biri, Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle 
gündeme gelen kenevir üretimi konusu. Kene-
vir birçok sanayi ürününde kullanılan ekonomik 
değeri yüksek bir bitki. Üniversitemizin endüst-
riyel kenevir tohumunu üretmesiyle birlikte sa-
nayide önemli bir ham maddenin üretimini de 
elimizde bulundurmuş olacağız. Türk Keneviri 
Araştırma Enstitüsü kurulma çalışmalarını baş-
lattık. Yerli ve millî kenevir üretimi çalışmaları-
nın Samsun’da yapılması bizi mutlu ediyor. Üni-
versitemizle endüstriyel bitkilerin yetiştirilmesi 
ve geliştirilmesi adına yapacağımız bu iş birliği 
daha büyük bir önem kazanıyor.” dedi.

“Üniversite-sanayi hızlı bir şekilde birbirine 
yaklaşıyor”

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinen 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Gelişmiş 
ülkelerin en önemli özelliklerinden birisi, üni-
versite-sanayi iş birliklerini güçlü bir şekilde 
tesis etmiş olmaları ve bunu da aktif bir şekilde 
uygulamalarıdır. Bir tarafta iyi yetişmiş, görevi 
araştırmak olan yüksek düzeydeki beyinler; di-
ğer tarafta da üretime dönük özellikleriyle geliş-
miş, belli bütçe imkânlarına sahip müteşebbis 
bir ruh. Bu ikisini bir araya getirmemek büyük 
bir eksiklikti. Bunu da uzun bir süredir fark et-
miş durumdayız ve bunu kapatmak için de her 
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iki taraf hızlı bir şekilde birbirine yaklaşıyor. Bu 
anlamda MÜSİAD ile bugün atacağımız imzanın 
güzel sonuçlara vesile olacağını ümit ediyorum.” 
diye konuştu.

Rektör Bilgiç’ten “Kenevir Araştırma 
Enstitüsü” müjdesi

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün kurul-
duğunu müjdeleyen Rektör Bilgiç “Bu girişim, 
kenevirle ilgili atılacak adımların gelişmesi ba-
kımından son derece önemli. Artık tüm çalış-
malar bu enstitümüz aracılığıyla gerçekleşecek. 
Türkiye’de ilk bu isimle kurulacak Enstitümüzün 
Samsunumuz ve ülkemiz için önemli bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum. Biz bu iş birliğiyle bir 
güç oluşturduk. O güç; üretime, araştırmaya ve 
sonuçta da gelişmeye yansıyacak diye düşünü-
yorum. Kenevir yüksek katma değerli ürünlerin 
işlenebildiği gerçek bir sanayi ürünüdür. Bugüne 
kadarki ihmal edilmişliğin önüne inşallah geçe-
ceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Herkes bu ürünün peşine düştü”

Kenevir konusunda Samsun’da çok önemli ge-
lişmelerin yaşandığını vurgulayan Samsun Valisi 
Osman Kaymak da “Kenevir tohumu konusunun 
gündeme gelmesinden sonra herkes bu ürünün 
peşine düştü. Bu ürünün dışarıdan gelen ürün-
lerle karışmaması için çiftçilerimize; Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü dışında ürünün dışarı sa-
tılmaması önerisinde bulunduk. Çiftçilerimizle 
sözleşme yaparak imal edilecek ürünleri alıyo-
ruz. Şu an 450 dekar daha ekim yapıldı. 15 ton 
tohum elde edeceğiz. Önümüzdeki sene 5 bin 
dekarda üretim yapılacak. 23 yıl içerisinde to-
humlar düzenli ve kontrollü bir şekilde çoğaltıla-
cak.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman 
Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve 
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ta-
rafından iş birliği protokolü imzalandı.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Oc

ak
-M

ar
t  2

01
9

Sa
yı 

75

117



Cerrahlara Fener Olacak Teknoloji 
OMÜ’de

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı; ölü 
ve canlı dokuyu ayırt edip hemen gösterebilme 
özelliğine sahip “SPY Floresans Görüntüleme” 
cihazını, OMÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekons-
trüktif Cerrahi Anabilim Dalına bağışladı.

 “Cihaz daha güvenli bir çalışma imkânı 
sağlayacak”

Tıp Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen tes-
lim töreninde söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç, Tıp Fakültesinde genç, dinamik, heyecanlı 
ve fedakâr bir ekiple çalışmalar yürüttüklerine 
dikkat çekerek “Özellikle plastik cerrahi ekibi-
miz, uyumlu ve tamamen hizmet aşkıyla çalı-
şıyor. Bu cihaz da kendilerine daha güvenli bir 
çalışma imkânı sağlayacak. Bu nedenle ben de 
cihazın kurumumuza kazandırılmasında katkısı 
olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bura-
da güzel çalışmalara vesile olacaktır.” ifadeleri-
ne yer verdi.

“Sağlam ve ölü dokuyu birbirinden hemen 
ayırt ediyor”

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vak-
fı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan 
“Bu cihazı, karanlık bir odada bir cerrahın eline 
verilmiş bir fener gibi düşünebiliriz. Cihaz, kan 
dolaşımının olduğu her yerde kullanılabilir. Ör-
neğin bir mayın patladığında kişide oluşan ya-
ralanmaya müdahale edebilmek için yaklaşık 
bir hafta bekliyoruz; sağlam dokuyla ölü doku 

belirginleşsin diye. Bu cihaz sağlam ve ölü do-
kuyu birbirinden hemen ayırt edebiliyor. Sonuç-
ta hem zaman kazandırıyor hem daha iyi tedavi 
şansı sunuyor. Cihazı Samsun’a ve OMÜ’ye ka-
zandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” diye 
konuştu.

“Torbaya ekstra şeyler koyunca çalışma 
azmimiz daha da artıyor”

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir de aktif 
ve sürekli üretim odaklı bir çalışma içinde olduk-
larına dikkat çekerek “Rektörlüğümüz, Dekanlı-
ğımız, Başhekimliğimiz bizlere her zaman gere-
ken destekleri sağlıyor. Tabii bunların yanında 
torbaya ekstra şeyler koyunca çalışma azmimiz 
daha da artıyor. Bağış için teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

KİYPO İleri Teknoloji Sağlık Sistemleri A.Ş. 
CEO’su Volkan Uyanık, toplantıya katılanla-
ra barkovizyon eşliğinde sunum yaparak cihaz 
hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda bağış protokolü imzalanır-
ken, daha sonra cihazın çalışma fonksiyonları 
test edildi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, günün 
anısına Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tür-
ker Özkan’a fidan sertifikası takdim etti. Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir de yine Özkan’a 
plaket sundu.
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Tıp Öğrencisi Dekanlık Koltuğunda

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Eda Erdemir, 14 
Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir günlüğüne De-
kan Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’in koltuğuna otur-
du.

Dekan Dağdemir not aldı

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Öz-
can Yılmaz, Prof. Dr. Levent Güngör ve Fakülte 
Sekreteri Hatice Aztopal Çavuş’un da yer aldığı 
etkinlikte, 4. sınıf öğrencisi stajyer doktor Eda 
Erdemir, öğrenci arkadaşları adına dileklerini ve 
temennilerini dile getirdi. Öğrencisini dikkatli bir 
şekilde dinleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayhan Dağdemir, bol bol not aldı. 

“Hekimler üst seviyede korunmalı”

Eda Erdemir, günün anlam ve önemini belirterek 
şöyle konuştu: “Bundan tam 100 sene önce Tıb-
biyeli Hikmet Boran önderliğinde temelleri atıl-
mış olan ve vatanları için o günün şartları altında 
hiç düşünmeden vazifesini ziyadesiyle yapmış 
Tıbbiyeli şehitleri hatırlamamız gereken 14 
Mart; sağlık uygulamalarının ve ülkemizin sağlık 
hizmetini nasıl daha verimli hâle getirebileceği-
mizi de gündeme getiren önemli bir tarih niteliği 
taşımaktadır.”

Tıp öğrencisi Erdemir sağlıkta şiddet olgusuna 
işaret ederken devamında “Sağlık uygulamala-
rı ve güncel tedavi yöntemleri sürekli gelişse de 
kamu sektöründe uygulanan performans primi 
gibi bazı uygulamalar, tıp değerlerini sarsmakta 
ve maalesef verilen sağlık hizmetinin kalitesini 

noksanlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra son za-
manlarda sıklıkla gündeme gelen hekime şiddet 
olayları bizleri bir hayli üzmekte ve sağlık çalı-
şanlarının motivasyonunu düşürmektedir. Mes-
leğimizi icra ederken tüm insanlığa, bir hak olan 
sağlık hekimlerinin en üst seviyede korunması 
talebinde bulunuyoruz.” sözlerine yer verdi. 

“Hekimlik mesleği Hipokrat’ın da dediği gibi 
bir sanattır” diyen Erdemir konuşmasını “Bi-
zim sanatımızdan beklediğimiz sadece manevi 
kazançtır. Sözlerimi, şanlı ulusumuzun kurta-
rıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emanetine sahip çıkacağımıza ve ül-
kemizin bulunduğu bütün şartlarda son nefesi-
mize kadar vazifemizi yerine getireceğimize söz 
vererek bitirmek istiyorum. Tüm meslektaşları-
mın ve sağlık çalışanlarının bayramını en içten 
dileklerimle kutluyorum.” sözleriyle tamamladı. OM
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Sıfır Atık Çalıştayı Toplandı

Kaynakların doğru ve verimli kullanılması, atık-
ların yeniden ekonomiye kazandırılması, israfın 
önlenmesi, çevre ve doğaya karşı farkındalık ve 
duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla Sıfır Atık Pro-
jesi kapsamında düzenlenen “Sıfır Atık Çalışta-
yı” Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans 
Salonu’nda yapıldı.

2 gün süren çalıştayın açılışına; Samsun Gar-
nizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Mehmet Kuran, eski Atakum Belediye 
Başkanı İshak Taşçı, dekanlar, akademisyenler, 
kamu kurum yetkilileri ve idari personel katıldı.

Projenin tanıtım filmiyle başlayan çalıştaya, 
OMÜ Vakfı ana sınıfı öğrencilerinin gösterisi 
renk kattı. Geri dönüşüm temalı kostümleriyle 
çevrecilik mesajı veren pankartlar taşıyan ana 
sınıfı öğrencileri, söyledikleri şarkılarla izleyen-
leri gülümsetti.

Rektör Bilgiç “Ölçüsüz tüketim büyük 
miktarda atık üretimine yol açtı”

İnsanın dünyayı değiştirme iradesi olan tek canlı 
olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç “Dünyayı güzelleştirmek de kötüleştirmek 
de bizim elimizde. Bize teslim edilen bu irade, 
ölçülü kullanılmadığı takdirde, sınırlı imkânlar 
sınırsız isteklerle kullanılmaya çalışıldığı takdir-
de dünyayı kötüleştirmemiz kaçınılmaz.” dedi. 
Rektör Bilgiç, kimi şirketlerin tüketimi körükle-
yen reklamlarının insanları ölçüsüz bir şekilde 
yaşamaya alıştırdığını ifade ederek bunun da 
büyük miktarda atık üretimine yol açtığını, bu 
atıkların uzun bir süre geri dönüşümle ekonomik 
bir değere dönüştürülebileceğinin farkına varı-
lamadığını belirtti.   

“Bir ton kâğıdın geri dönüşümü 17 ağaç 
kurtarıyor”

Sıfır Atık Projesi’nin tam kapasiteyle Üniversite-
de mutlaka hayata geçeceğini vurgulayan Rek-
tör Bilgiç “Biz bu projeyi gerçekleştirdiğimizde 
çok büyük kazançlarımız olacak. Bir ton kâğıdın 
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geri dönüşüme kazandırılması; 17 ağacı kur-
taracak ve 177 kg daha az sera gazının üre-
tilmesini sağlayacak. Bununla birlikte 4 bin 
100 kw’lık elektrik enerjisi tasarrufu sağla-
nacak. Bu örneği cam, plastik gibi atıklarla 
zenginleştirdiğimizde ve kazanımlarımızı 
hesap ettiğimizde ortaya büyük bir miktar 
çıkıyor. Kısacası bu örneklere bakıldığında 
hafife alınmayacak bir proje olduğunu gö-
rüyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendinin bu 
işin başında olması, Türkiye’de sıfır atık ko-
nusundaki hassasiyetin yükselmesi için yapı-
lacaklar konusunda önemli bir mihenk taşı.” 
şeklinde konuştu.

“2021’de yeşil ve dumansız kampüs”

OMÜ ailesinin sıfır atık projesine destek çık-
tığını ve bu konuda olumlu geri dönüşler al-
dığını belirten Rektör Bilgiç “Yeşil kampüs 
ve sıfır atık çalışmalarımızın yanında Senato 
toplantısında dumansız kampüs kararı aldık. 
2021 yılına kadar tam anlamıyla uygulamaya 
geçireceğiz. Yani 2021 yılında yeşil, atık so-
runu çözülmüş, insan sağlığına zararlı olan 
dumandan arınmış bir kampüse sahip olaca-
ğız.” diye konuştu.

Prof. Dr. Ardalı “Sıfır atık tasarruf, 
verimlilik, vizyon ve yaşam şeklidir”

Sıfır atık projesinin süreçleri hakkında bilgi ve-
ren Proje Yürütücüsü ve Rektör Danışmanı Prof. 
Dr. Yüksel Ardalı “Üniversitemizde yaklaşık 5 
aydır yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne büyük bir 
heyecanla başladık. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının ve Emine Erdoğan Hanımefendinin ça-
lışmalarından ilham alarak ve Rektörümüzün 
büyük desteğiyle projenin çalışmalarını başlat-
tık. Sıfır Atık Projesi, sadece atıkların ayrılması 
değil, tasarruf, verimlilik, vizyon ve yaşam şek-
lidir. Üniversitemiz çok büyük ve yeşil bir alanda 
bulunan çok güzel bir üniversite. Rektörlüğün de 
bu yeşilliğin korunarak daha da arttırılması için 
2 buçuk sene önceden başlayan yeşil kampüs 
çalışmaları var. Biz de bu çalışmalara ilave ola-
rak atıkların uygun ve sağlıklı koşullarda depo-
lanması ve geri dönüşümünün sağlanması için 
çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

“Sıfır atık seferberliği başlattık”

Sıfır Atık Projesine çevre duyarlılığı ve tasarruf 
konusunda anket yaparak başladıklarını belir-
ten Prof. Dr. Yüksel Ardalı ilerleyen süreci şöyle 
özetledi: “Projenin uygulama aşamasında 65 bin 
kişiden oluşan Üniversitemizde, Rektörümüzün 
ve tüm birimlerimizin desteğiyle odak noktala-
rı belirleyerek her birimde sıfır atık eğitimlerine 
başladık. Aldığımız geri bildirimlerden de farkın-
dalık yarattığımızı ve bilgi eksikliklerini giderdi-

ğimizi gördük. Ayrıca tüm üniversitenin tehlikeli 
atıkları için de bir üst kurul oluşturduk. Bu aynı 
zamanda bir su ve enerji tasarrufu projesi. Bu 
nedenle tasarrufu sağlamak için toplantılar yap-
tık ve Genel Sekreterimiz Menderes Kabadayı ile 
geri dönüşüm firmalarıyla görüştük. Sonuçta bu 
projenin toplama, ayrıştırma ve geri dönüştür-
me şeklinde üç ayağı var. Kısacası sıfır atık se-
ferberliği başlattık.”

“Atıkların azaltılması yönünde önümüze bir 
hedef koyduk”

Sıfır atık konusunda prensip sahibi olmanın ül-
keyi, doğayı ve canlıyı sevmenin bir gereği oldu-
ğunun altını çizen Yüksel Ardalı ilerleyen süreçte 
yapacakları hakkında şu bilgileri verdi “Atıkların 
azaltılması, organik atıkların değerlendirilmesi, 
yemek artıklarının hayvan barınaklarına dağıtıl-
ması, elektronik atıkların DEHAM’a gönderilme-
si konusunda birçok bağlantı yaptık. Önümüze 
de bir senede ne kadar atık azaltacağımız husu-
sunda bir hedef koyduk. Artık çöp, çöp kamyonu 
görüntüsü istemiyoruz. İşimizde de evimizde de 
az tüketmeli, israfı önlemeliyiz”

Çalıştayın birinci oturumu; Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Mühendisi Elif Özcan’ın “Bele-
diye de Sıfır Atık Çalışmaları”, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanlığı Sı-
fır Atık Envanter ve Şube Müdürü Hülya Çakır’ın  
“Ülkemizdeki Sıfır Atık Uygulamaları”, Boğaziçi 
Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Nilgün Cılız’ın, “Sürdürülebilir ve 
Yeşil Kampüs” konulu sunumlarıyla devam etti.
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OMÜ Vakfı Koleji Ana Sınıfının “Sıfır 
Atık” Duyarlılığı

Samsunspor Tribünlerinden ‘Sıfır Atık 
Projesi’ne Çağrı

Türkiye’deki bütün kamu kurum kuruluşları ile 
hastane, okul, üniversite, otel, terminal gibi 
birçok yer ve merkezde uygulanmaya başlanan 
“Sıfır Atık Projesi”ne dâhil olan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde, Rektör Danışmanı ve Üniversi-
te Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel 
Ardalı rehberliğindeki çalışmalara OMÜ Vakfı 
Koleji de katıldı.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans 
Salonu’nda yapılan Sıfır Atık Çalıştayı’nda kulla-

nılmış ürün ve artıklardan oluşturdukları eserle-
ri sergileyen OMÜ Vakfı Koleji Ana sınıfı öğrenci-
leri; kıyafetleriyle, dans ve şarkılarıyla “Sıfır Atık 
Projesi” ne desteklerini yinelediler

OMÜ Vakıf Koleji; israfın önlenmesi, sahip olu-
nulan kaynakların doğru ve verimli kullanılma-
sı, atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi, 
dolayısıyla çevre ve doğaya karşı duyarlılığın ge-
liştirilmesi açısından çalışmalarına devam ede-
ceklerini vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde de uygu-
lamaya konulan Sıfır Atık Projesi’ne Sam-
sunspor tribünlerinden destek geldi. Kale 
arkasında açılan pankartla projeye dikkat 
çekilirken, Samsun Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan da pankart taşıyanlar arasında 
yer aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçın-
da Yılport Samsunspor’un sahasında 
Bodrumspor’u 3-1 mağlup ettiği karşı-
laşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
kadınlar tribünden ücretsiz takip etti.

Tribünlerde ‘Sıfır Atık’ pankartı

Maçta ‘Sıfır Atık Projesi’ne dikkat çekmek ama-
cıyla, aralarında AK Parti Çevre Şehir ve Kültür-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sam-
sun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, OMÜ Rektör 
Danışmanı ve Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Prof. 
Dr. Yüksel Ardalı ve OMÜ Genel Sekreter Yar-
dımcısı Serap Sivrioğlu Sezer’in de yer aldığı tri-

bünde pankart açıldı. Sıfır Atık Projesi’ne katılım 
çağrısının yapıldığı pankartta, “Sıfır Atık Hareke-
tine Sen de Katıl” ifadelerine yer verildi.

Taraftarları Genel Sekreter Kabadayı 
uğurladı

Öte yandan Samsunspor’un kendi sahasında 
Bodrumspor’u 3-1’le geçtiği maç öncesi, maça 
katılmak üzere Üniversiteden kalkan ve “Üniver-
siteli Forza Samsun” ile “Şirinler Akademi Taraf-
tar Grubu” üyelerini taşıyan otobüsü, OMÜ Genel 
Sekreteri Doç Dr. Menderes Kabadayı uğurladı.
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Ormancılık Öğrencilerine Arazi Eğitimi

Karadeniz Kariyer Fuarı Trabzon’da 
Yapıldı

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bö-
lümü bünyesindeki Ormancılık ve Orman Ürün-
leri Programı ikinci sınıf öğrencileri, Arazi Tatbi-
katları dersi kapsamındaki ilk arazi eğitimlerini 
gerçekleştirdi.

 
 

Toplam üç araziden oluşan uygulamaların ilki 
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Mü-
dürlüğe bağlı Akçay Orman İşletme Şefliği sı-
nırlarında düzenlendi. Uygulama kapsamında 
orman yangınları, orman zararları ve bunlarla 
mücadeleler konusunda öğrencilere detaylı bil-
giler verilerek çeşitli tatbikatlar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himaye-
siyle Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğin-
de düzenlenen ve aralarında Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinin de yer aldığı Karadeniz Kariyer Fuarı, 
11-12 Mart tarihlerinde Trabzon’da yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’ndeki 12 paydaş üniversite-
nin katkısı ve katılımıyla gerçekleştirilen fuara, 
OMÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nursel 
Topkaya, Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yükseko-
kulu Öğr. Gör. Mehmet Ali Tamokur ile Samsun 

Teknopark ve OMÜ-TTO adına Kurumsal İletişim 
Uzmanı Ergün Alver, çeşitli fakülte ve yükseko-
kullarda öğrenim gören 250’ye yakın OMÜ öğ-
rencisi katıldı.

Öğrenciler, iş dünyasında yer alan firmaların 
temsilcileriyle bire bir görüşme fırsatı yakaladı, 
iş ve staj başvurusunda bulundu ve fuar kap-
samında düzenlenen çeşitli eğitimlere katılma 
şansı yakaladı.
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Yeni Nesil Mezunlar Tecrübelerini 
Paylaştı

Kimya Mühendisliği Proses Topluluğu ve 
Atakum Belediyesi iş birliğiyle düzenle-
nen “Mezunlar Söyleşisi” Mühendislik 
Fakültesi Pembe Salon’da yeni nesil 
mezunlarla öğrencileri buluşturdu.

Düzenlenen etkinlik kapsamında; Alp 
Mühendislik Araştırma Geliştirme (AR-
GE) Mühendisi Gizem Yorulmaz, Abdi 
İbrahim Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Ege-
men Artun, OBA Perdesan ERP Proje 
Mühendisi Murat Çömezoğlu ve İma-
retçioğlu İlaç Sanayii Kalite Kontrol So-
rumlusu Esra Karakaya iş hayatındaki 
bilgi ve tecrübelerini aktardı.

“Bu tür faaliyetlerin devamı gelmeli”

Açılış konuşmasını yapan Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Feza Geyikçi, mezun-öğrenci buluşmalarının 
hem öğrenciler hem  de mezunlar için ufuk açıcı 
ve aydınlatıcı olduğunu vurgulayarak bu tür et-
kinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Buluşmada OMÜ’nün yeni jenerasyon mezun-
ları; mezuniyet sonrası ile iş arama dönemini 
kapsayan süreçte, kendilerinin de ‘ben şimdi ne 
yapacağım, hangi alana yönelmeliyim, KPSS  mi 
özel sektör mü, yüksek lisans yapmalı mıyım?’  
gibi sorularla telaşa kapıldıklarına ancak belli 
bir aşamadan sonra yönlerini çizdiklerine dikkat 
çekerken yaşadıkları bu sürecin geçici bir dö-
nem olduğunu belirtti.

İlk iş günlerini ve çalıştıkları sektörle ilgili bilgi 
ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşan mezun-
lar “Hayatınızda her zaman ‘Sen yapamazsın’ 
diyenleriniz olacaktır, ama siz yılmayın ve umu-
dunuzu daima diri tutun. Her şeye rağmen eli-
nizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.” tavsi-
yesinde bulundu.

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Feza Geyikçi tarafın-
dan davetli mezunlara katılım sertifikası verilir-
ken, iş hayatındaki kariyerleri ile göz dolduran 
OMÜ’nün yeni nesil mezunları yıllar sonra tekrar 
Üniversiteye geldiklerinde, alanlarında çok daha 
yetkin kişiler olma sözünü verdiler.
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Rektör Bilgiç Mühendislik Fakültesi’ni 
Ziyaret Etti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Mühendislik Fakülte-
si Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üye-
leri ve araştırma görevlilerini ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Bilgiç’e, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ve Bilgisayar Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç eşlik 
etti.

Ziyaratte Bölümdeki gelişmeler, projeler, tek-
nikler ve uygulamalar hakkında bilgilendirilen 
Rektör Bilgiç, bölüm adına öneri, istek ve talep-
leri dinleyerek ellerinden gelen yardımı yapa-
caklarını ifade etti.

“Öğretmek isteğiniz daim olsun” 

Bölümün araştırma görevlileriyle tanışan Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, ekibin faaliyetleri konusunda duy-

duğu memnuniyetini dile getirerek “Güzel bir 
enerjiniz var, farklı bölgelerden gelen insanların 
oluşturduğu bu ekipte öğretmek isteği hep daim 
olsun. Barakalarda öğrenim gören insanlar var, 
mekânın hiçbir önemi yok, yeter ki sizi başarı-
ya taşıyacak olan çalışma arzunuz daim olsun.” 
şeklinde konuştu.

Ziyaretin devamında Rektör Bilgiç ve berabe-
rindekiler, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ait 
Kriptoloji Laboratuvarı, Siber Güvenlik Labora-
tuvarı ve diğer laboratuvarları gezerek incele-
melerde bulundu. Ziyareti sırasında laboratu-
varda bulunan öğrencilerle bir süre sohbet edip, 
bölüm hakkında konuşaran ve onlara istek veya 
taleplerinin olup olmadığını soran Prof. Dr. Bil-
giç öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar 
diledi.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
Oc

ak
-M

ar
t  2

01
9

Sa
yı 

75

125



OMÜ Vakfı Olağan Genel
Kurulu Yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı 
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplan-
tısı Omtel Otel’de yapıldı.

Genel Kurula; OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem 
Gençoğlu, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Halil Kütük, dekanlar, yüksekokul 
müdürleri ve vakıf üyeleri katıldı.

Toplantı; OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Halil Kütük’ün açılış konuşması ile 
başladı. Ardından divan başkanlığı 
için açık oylama yapıldı. Açık oylama-
da divan başkanlığına Avukat Refik 
Moral, başkan yardımcılığına Yeminli Mali Mü-
şavir Fuat Katırcı, divan kâtipliğine ise İbrahim 
Meral ve Osman Demir seçildi.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, genel ku-
rul üyelerine hitaben bir konuşma yaparak çeşit-
li bilgilendirmelerde bulundu. Ardından, Dr. Cem 

Gençoğlu da bir konuşma yaparak Bakanlık ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca Vakıf Başkanı Prof. Dr. Halil 
Kütük, vakfın ve iktisadi işletmelerin faaliyetle-
rine ilişkin açıklamalarda bulunurken, hizmet-
lerinden dolayı Vakfın kurucularına yönetim 
kurulu adına teşekkür ederek vefat edenleri rah-
metle ve minnetle andıklarını dile getirdi.
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Türkiye’nin İlk İnsansı Robot 
Fabrikasına Teknik Gezi 

Judo Genç Millî Takımına “Davranışsal 
Bağımlılık” Eğitimi 

Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği 3. ve 4. sı-
nıf öğrencileri için Konya’da bulunan Türkiye’nin 
ilk insansı robot fabrikasına teknik gezi düzen-
ledi. 

Turizm Rehberliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Seden Doğan’ın organize ettiği teknik ge-
ziye, Araştırma Görevlileri Yağmur Yiğit ve Bu-
rak Arslan da katıldı.

Teknik gezi öncesi Mevlana Müzesi’ni ziyaret 
eden öğrenciler, daha sonra Türk yazılım firma-
sı Akınsoft Yazılım tarafından kurulan ve Akın-
Robotics adı verilen insansı robotların üretildiği 
fabrikada hem üretim hakkında bilgi aldılar hem 
de üretim aşamalarını yerinde inceleme fırsatı 
yakaladılar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbir-
liğinde Judo Genç Millî Takımı ile 
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi 
(TOHM) sporcu ve antrenörlerine 
“Bağımlılıkla Mücadele” kapsa-
mında eğitimler verildi.

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi’nin 
moderatör olarak görev yaptığı 
eğitim programında; OMÜ Sinir Bi-
limleri Anabilim Dalından Psikolog 
Berna Alver, Fizyoterapist Şahika 
Ocak, Diyetisyen Buse Köksal ve 
OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan tarafından multidisipliner bir 
yaklaşım ile teknoloji bağımlılığı konulu sunumlar yapıldı.

Eğitim programında, davranışsal bağımlılığın (teknoloji, dijital oyun), sporcuların psikolojik durum-
larına, fiziksel pozisyonlarına ve beslenmelerine müsabaka öncesi ve sonrası nasıl etki ettiği konu-
sunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yapılan bu çalışmaların geliştirilip rol model bir uygulama olarak 
diğer sporcu eğitim merkezlerinde de uygulanması planlandı.
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Mühendislik Fakültesinin Acı Kaybı

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murathan Şahin Ebediyete Uğurlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ha-
rita Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi ola-
rak çalışan Nihat Karaahmetoğlu elim bir kaza sonucu 
hayatını kaybetti. 

Beklenmedik ölümüyle üniversiteyi yasa boğan Arş. 
Gör. Nihat Karaahmetoğlu için Mühendislik Fakültesi 
önünde tören düzenlendi. Törene Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli başta olmak üzere akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.

Şiddetli yağmur altında gerçekleşen törende OMÜ 
İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Musta-
fa Kara helallik aldı ve merhumun cenazesi dualarla 
memleketi Giresun’a uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle 26 Ocak 2019’da günü hayatını 
kaybeden Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Murathan Şahin, mesai arkadaşları ve 
öğrencilerince son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Prof. Dr. Şahin için Tıp Fakültesi Dekanlığında 
düzenlenen törene; ailesi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayhan Dağdemir başta olmak üzere akademisyenler, 
mesai arkadaşları, öğrencileri ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Şahin’in rahatsızlığı nedeniyle ça-
lışamaz hâle gelene kadar kendini mesleğine adadığını 
ve faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek “Öğrencileri, 
hastaları ve çalışma arkadaşları tarafından hep sevilen, 
sakin bir insan olarak tanınmıştır. Fakülte ve Hastane-
mize yaptığı katkılardan dolayı Murathan Hocamızdan 
Allah razı olsun. Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı 
diliyorum, mekânı cennet olsun.” dedi.

“Onlarca nükleer tıp uzmanı yetişmesinde 
çok emeği var”

“Nükleer Anabilim Dalı olarak acımız çok bü-
yük” diyerek acısını paylaşan Doç. Dr. Oktay Ya-
pıcı ise Prof. Dr. Murathan Şahin’i “Her bölümde 
gizli kahramanlar vardır. Onlar, bölümlerin bel 
kemiğidir. Murathan Ağabeyimiz de bizim kah-
ramanımızdı. Kendisi 30 yıl boyunca çok olumlu 
bir çalışma sergiledi. Bir tartışma olduğunu bile 

hatırlamıyorum. Onlarca nükleer tıp uzmanı ye-
tişmesinde çok emeği var. Hepimizin başı sağ 
olsun, nur içinde uyu, seni çok seviyoruz.” söz-
leriyle selamladı. 

Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Murathan 
Şahin’in cenazesi, mesai arkadaşları ve öğren-
cilerinin omuzlarında cenaze aracına nakledilir-
ken, Kırşehir’in Akpınar ilçesinde toprağa veril-
mek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
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Prof. Dr. Kemal Balcı’yı Kaybettik 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana 
Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Balcı, rahatsızlı-
ğı nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatı derin üzüntüye yol açan Prof. Dr. Kemal Balcı için 
görev yaptığı Tıp Fakültesi Hastanesinde tören düzen-
lendi.

Törene Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayhan Dağdemir, eski Hastane Başhekimi Prof. Dr. Re-
cep Sancak, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Murat Terzi, akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri 
katıldı.

“Çok değerli bir bilim adamını kaybettik”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “ Çok üz-
günüz, çok değerli bir arkadaşımızı ve bilim adamını 
kaybettik ve şu anda her insanın başına gelecek olan bir 

durumu yaşıyoruz. Allah hepimize bu anı yaşarken ‘Allah ondan razı olsun’ denilecek bir hayat ya-
şamayı nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, 
Prof. Dr. Kemal Balcı’nın, hastaları, öğrencileri 
ve mesai arkadaşları tarafından sevilen, üstüne 
düşen her görevi layığıyla yerine getiren birisi ol-
duğunun altını çizdi. 

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat 
Terzi de merhum Balcı’nın mesai kavramı olma-
dan çalışan çok iyi bir bilim adamıydı, çok iyi bir 
ağabey olduğunu ifade etti.

Merhum Prof. Dr. Kemal Balcı’nın babası Ahmet 
Balcı ise üzüntüsünü dile getirerek “Bugün bura-
da bulunan insanlardan oğlumun ne denli sevil-
diğini görebiliyorum.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Merhum Prof. Dr. Kemal 
Balcı’nın cenazesi Erikli Köyü Mezarlığına def-
nedilmek üzere uğurlandı.
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ankara’da bir dizi ziya-
rette bulundu. Ülkemizin göz bebeği, yerli askerî 
savunma sanayimizin iki lokomotif kuruluşu TAI 
(Turkish Aerospace Industry / Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii) ve ASELSAN’ı ziyaret eden Rektör 
Bilgiç kuruluşların yöneticileri ile buluştu.

“Gördüklerimden gurur duydum”

Rektör Prof. Dr. Bilgiç, Ankara’da Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil’i ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Bilgiç, TUSAŞ tarafından geliştiri-
len yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, insansız 
hava aracı ANKA ile GÖKBEY ve ATAK helikopter-
lerinin üretim alanlarında incelemelerde bulundu. 
Gördüklerinden gurur duyduğunu ifade eden Bilgiç 
“Bu başarılara imza atan başta Genel Müdür Prof. 
Dr. Temel Kotil olmak üzere emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum.” dedi. Çalışkan, başarılı gençlere 
ülkenin çok ihtiyacı olduğunu belirten Rektör Bilgiç, 
birçok yeni ürünün geliştirilmesi temennisinde de 
bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kotil, 
kurum çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek Rektör 
Bilgiç’le fikir alışverişinde bulundu. Genel Müdür 
Kotil, ziyaretin anısına Bilgiç’e GÖKBEY helikopte-
rinin maketini hediye etti.

ASELSAN ile gurur duyuyoruz

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ankara’daki ziyaretle-
rine ASELSAN’ı da dâhil etti. Prof. Dr. Bilgiç, Asel-
san Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün’ü  ziyaretinde  “Yerli ve millî 
teknolojinin geliştirilmesinde önemli işler başaran 
ASELSAN’ın çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Eğitim 
ve araştırma alanlarında ASELSAN, OMÜ ve sanayi 
iş birliği protokolleri gereğince güzel çalışmaların 
içinde olacağız. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Haluk Görgün ve ekibini, başarılı çalışma-
ları için tebrik ediyorum.” diye konuştu. Rektör Bil-
giç, ziyaretinde Genel Müdür Görgün’e misafirper-
verliği için teşekkür etti. 

Rektör Bilgiç, TUSAŞ ve ASELSAN’ı 
Ziyaret Etti

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili’den 
Nezaket Ziyareti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet 
Emre Bilgili’yi makamında ağırladı. Ziyarette İl Millî Eği-
tim Müdürü Coşkun Esen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz de hazır bulundu.

Genel Müdür Bilgili, kurumlarının yaptıkları çalışmalarla 
ilgili Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e bilgi verdi. İl Millî Eği-
tim Müdürü Coşkun Esen de Samsun’da gerçekleştir-
dikleri eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili çeşitli bilgiler 
aktardı.

Üniversitenin faaliyetleri ile hedeflerini paylaşan Rektör Bilgiç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederken ziyaretin sonunda konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Rektörlükten
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Fakülte Ziyaretleri: Fen-Edebiyat
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, fakülte ziyaretlerine 
Fen-Edebiyat Fakültesiyle devam etti. İstatistik, 
Coğrafya, Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinde 
bölüm başkanları ve öğretim elemanlarıyla bu-
luşan Rektör Bilgiç, onların talepleri dinledi, bö-
lümlerden beklentilerini dile getirdi ve daha çok 
bilimsel proje üretmelerini istedi.

Prof. Dr. Sait Bilgiç; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı ile birlikte ilk olarak 
İstatistik Bölümünü ziyaret etti. Burada İsta-
tistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, 
Bölümle ilgili olarak bilgilendirici bir sunum ger-
çekleştirdi.

Ziyarette konuşan Rektör Bilgiç, bölümlerle za-
man zaman bir araya geldiklerini, bundan sonra 
bu tür görüşmeleri daha sık yapacaklarını ifade 
etti.

Rektör Bilgiç, akredite olan İstatistik 
Bölümünü tebrik etti ve daha çok proje 
istedi

Geçtiğimiz günlerde Fen-Edebiyat Fakülteleri 
Öğretim Programları Değerlendirme ve Akre-
ditasyon Derneği (FEDEK) tarafından İstatistik 

Bölümüne verilen akreditasyon dolayısıyla da 
Bölüm Başkanı Terzi ve öğretim görevlilerini 
tebrik eden Rektör Bilgiç konuşmasında, aka-
demisyenlerden beklentilerini de dile getirdi ve 
daha çok proje üretilmesi konusundaki isteğini 
ifade etti.

Coğrafya laboratuvarında öğrencilerle 
sohbet etti

Daha sonra Coğrafya Bölümüne geçen Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i, burada Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ali Uzun, bölüm başkan yardımcıları ve 
öğretim elemanları karşıladı. Bölüm laboratu-
varlarını gezen Bilgiç, öğretim elemanlarından 
bilgi aldı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.  

Psikoloji Bölümü terapi görüşme odalarını 
gezerek bilgi aldı

Prof. Dr. Sait Bilgiç, bölüm ziyaretlerine Sosyolo-
ji ve Psikoloji Bölümleriyle devam etti.  Sosyoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Psikoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Koç ve bölüm-
lerin öğretim elemanları ile bir araya gelen Rek-
tör Bilgiç, daha sonra Psikoloji Bölümü terapi 
görüşme odalarını gezerek bilgi aldı.
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25. Ulusal Ergonomi Kongresi Heyeti 
Rektör Bilgiç’in Konuğu Oldu
17 – 19 Ekim 2019 tarihlerinde OMÜ’de 
yapılması planlanan “25. Ulusal Ergo-
nomi Kongresi” öncesi, düzenleme 
komitesi başkanları ile Türk Ergonomi 
Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Fahri Özok, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında 
ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki ziyarete; Türk 
Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Fahri Özok, Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Birol Elevli, Uludağ Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümünden Prof. Dr. Serpil 
Aytaç ile 25. Ulusal Ergonomi Kongresi 
Başkanları Prof. Dr. Sermin Elevli ve Doç. Dr. Fa-
tih Yapıcı katıldı.

Ziyarette kongre öncesi Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’e bilgi veren heyet, yapılacak çalışma-
lar hakkında detaylar aktarırken karşılıklı fikir 
ve görüş alışverişi yoluyla da değerlendirmeler 
paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 25.Ulusal Ergono-
mi Kongresi’nin Samsun ve Üniversitemizde ya-
pılacak olmasından son derece mutlu olduğunu 
belirterek, kongre katılımcıları ve paylaşılacak 
bilgilerin OMÜ’ye değer ve zenginlik katacağını 
dile getirdi. Rektör Bilgiç çalışma heyetine ba-
şarılar dileyerek gösterdikleri incelikten ötürü 
teşekkür ett

Türkiye Kamu-Sen Heyetinin Ziyareti

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfede-
rasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kah-
veci ve beraberindeki heyet, Rektör Bilgiç’e ne-
zaket ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Önder Kahveci; Türkiye Sağlık 
ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendika-
sı (Türk Sağlık-Sen) Genel Başkan Yardımcıları 
Ümit Turhan ile Mustafa Köse, Türk Sağlık-Sen 
Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak ve yö-
netim kurulu üyeleri eşliğinde Rektörlük ma-

kamında Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir 
araya geldi.

Görüşmede Genel Başkan Kahve-
ci, Üniversitenin atılım ve gelişim 
sürecini bütün temposuyla sürdü-
receğine inandıklarını, sivil toplum 
örgütleri olarak da bu sürece her 
zaman destek olmaya hazır olduk-
larını dile getirdi.

Ülke ve Samsun gündemine dair 
genel değerlendirmelerin ele alın-
dığı ziyarette Rektör Bilgiç, iş ve 
görevin hakkıyla yerine getirilme-

sinin çalışma barışını da tesis edeceğini, dola-
yısıyla da bu hususa azami özen gösterdiklerini 
vurguladı.

Ziyaret iyi niyet ve temennilerle sona ererken 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahve-
ci, Rektör Bilgiç’e ziyaret hatırası olarak nostal-
jik radyo hediye etti.

Rektör Bilgiç, gösterilen nezaket ve güzel te-
menniler için konuklarına teşekkür etti.

Rektörlükten
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Unvanda Yükselen Akademisyenleri 
Rektör Bilgiç Kabul Etti

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, doktor öğretim üyeli-
ği kadrosuna yeni atanan akademisyenleri Rek-
törlük Toplantı Salonu’nda ağırlayarak tebrik 
etti.

Ziyarette; yeni atanan öğretim üyelerini mem-
nuniyetle karşılayan Rektör Bilgiç, her bir aka-
demisyeni emek ve çalışmalarından ötürü tebrik 
etti. Rektör Bilgiç aynı zamanda, günün anlam 
ve önemine binaen kadın akademisyenlere be-
yaz karanfil vererek 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’nü kutladı.

“Üniversitemize yeni bir heyecan 
katacaksınız”

Yeni kadrolarına atanan akademisyenleri ba-
şarılarından dolayı tebrik eden Rektör Bilgiç 
“Üniversitemizde yeni akademik unvan alan ho-

calarımızı göreve geldiğim günden beri makam-
da ağırlıyorum. Hem taleplerimi paylaşıyorum 
hem de sizlerin bizlerden beklentilerinin neler 
olduğunu öğrenmiş oluyorum. Bu vesileyle bi-
rimizi tanımış oluyoruz. Üniversitemize yeni bir 
heyecan, yeni bir değer katacağınızdan eminiz. 
Sizlerin burada oluşu, tamamen geçmişinizde 
verdiğiniz emek ve bu zamana kadar yaptığınız 
çalışmalarınızın eseridir. Bizler sadece prose-
dürü tamamlamış olduk. İnşallah yeni unvan-
larınızla birlikte geçmişinizdeki başarılarınızın 
üstüne yeni başarılar ekleyerek, daha da iyi bir 
şekilde kurumumuza anlam katmayı sürdüre-
ceksiniz.” şeklinde konuştu.

Görüşmede öğretim üyeleri kendilerini tek tek 
tanıtarak Rektör Bilgiç’le fikir, görüş ve değer-
lendirmelerini paylaştı. Toplantı hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle sona erdi.
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Afganistan Uyruklu Öğrencilerden 
“Çepen” Sürprizi

Rektör Bilgiç’ten Kadın Çalışanlarına 
Karanfil Jesti

OMÜ’nün Afganistan uyruklu öğrencileri, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e, Afganistan’ın yöresel kıya-
fetlerinden “Çepen”i hediye etti.

Türkiye – Afganistan Dostluk Günü kapsamında 
Rektörlüğü ziyaret eden Afganistan uyruklu öğ-
renciler, OMÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü 
ve aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Topluluğu 
Akademik Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça’nın 
rehberliğinde Rektör Bilgiç ile buluştu.

Ziyarette Afganistan uyruklu öğrenciler, ülkele-

rinin yerel sembollerinden biri olan “Çepen” adlı 
giysiyi Rektör Bilgiç’e takdim etti. 

Rektör Bilgiç Türkiye – Afganistan dostluğunun 
samimi bir göstergesi olarak bu geleneksel he-
diyeyi kabul etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Prof. Dr. İzzet Akça ve beraberin-
deki öğrencilere şükranlarını sundu.

Ziyaret öncesi, öğrenciler Üniversite Genel Sek-
reteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 
Rektörlükteki kadın çalışanlara be-
yaz karanfil takdim ederek bu an-
lamlı günde onları onurlandırdı.

Rektörlük bünyesindeki daire baş-
kanlıkları ve diğer birimlerde görev 
yapan kadın çalışanları odalarında 
ziyaret eden Rektör Bilgiç, kendi-
lerine beyaz karanfil dağıtarak günlerini tebrik 
etti.

Rektör Bilgiç; kadınların hayatın bütün alanla-
rında üretkenlikleri, fedakârlıkları, duyarlıkları 
ve emekleriyle öne çıktıklarını vurgulayarak Üni-

versitede çalışan kadınlar ile eğitim alan öğren-
cilerin ve de tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü kutladı.

Karanfil jesti karşısında mutlulukları yüzünden 
okunan Rektörlük personeli kadın çalışanlar da 
Rektör Bilgiç’e teşekkürlerini sundular.

Rektörlükten
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Türkiye Birincisi OMÜ Mezunu, Stajyer 
Kaymakam Olarak Görevde

2018’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi  İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümünden birincilikle mezun 
olan ve bu başarısını Kaymakam Adaylığı Giriş 
Sınavı’nda elde ettiği Türkiye birinciliği ile zirve-
ye taşıyan Mehmet Ali Uzun, stajyer kaymakam 
unvanıyla Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamın-
da ziyaret etti.

“OMÜ mezunu olmanın sorumluluğunu her 
zaman üzerimizde taşıyacağız

Dönem arkadaşı ve aynı yıl Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü üçüncüsü olan İlker 
Yasin Durmaz ile birlikte Prof. Dr. Sait Bilgiç ile 
buluşan ve başarısıyla Üniversiteyi gururlandı-
ran Mehmet Ali Uzun, kaymakam adayı olarak 
yaşadığı staj dönemini ve geleceğe dair plan-
larını Rektör Bilgiç ile paylaştı. Üzerinde emeği 
olan ve başarısında rolü bulunan tüm akade-
misyenlere şükranlarını ileten Türkiye birincisi 
Uzun, Rektör Bilgiç ve Üniversite yönetimine, 
bu süreçteki alaka ve desteklerinden ötürü te-
şekkürlerini sundu. OMÜ’nün başarılı mezunu, 
kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını 
ve OMÜ mezunu olmanın sorumluluğunu her za-
man üzerlerinde taşıyacaklarını kaydetti.

Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünden üçün-
cülükle mezun olup Recep Tayyip Erdoğan Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 
araştırma görevlisi olarak kabul edilen İlker 
Yasin Durmaz da bu konumunu OMÜ’den almış 
olduğu eğitime borçlu olduğuna işaret ederek, 
Rektör Bilgiç nezdinde Üniversitesine karşı olan 
minnettarlığını dile getirdi.

“Bu başarının, Üniversitemizin kitlesel 
başarısına da pozitif yansımaları olacaktır”

Üniversite yönetiminin; eğitimi, teknolojiyi, di-
siplini ve inovasyonu temel değerler olarak ka-
bul ettiğini vurgulayan Rektör Bilgiç ise öğrenci-
leri Mehmet Ali Uzun’un bu mücadelesinin, son 
derece anlamlı ve kayda değer bir motivasyon 
kaynağı olarak Üniversitenin kitlesel başarısına 
da pozitif yansımaları olacağını belirtti.

OMÜ Rektörü Bilgiç; yeniliklere açık, gelişmeleri 
anında takip eden ve öğrencileri eğitim-öğreti-
min merkezine alan bir akademik kadro ve yak-
laşımla başarılı ve öne çıkan öğrenciler yetiştir-
me gayreti içinde olduklarını sözlerine eklerken, 
başarısıyla OMÜ’yü onurlandıran Mehmet Ali 
Uzun’u tekrar kutlayarak genç ve parlak bir 
kamu yöneticisi sıfatıyla ülkemize layıkıyla hiz-
met edeceğini dile getirdi.
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Millî ve Yerli Üretime Tam Destek
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Millî ve Yerli Üretim Üst Kurulu, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

Türkiye’nin yerli ve millî üretim hamlesi doğrul-
tusunda Türkiye’de çeşitli ziyaretler ve faaliyet-
lerde bulunan üst kurul üyeleri, bu amaç kapsa-
mında OMÜ ile de işbirliği yapmak için Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’le bir araya geldi.

Ziyarete; MÜSİAD Millî ve Yerli Üretim Üst Ku-
rulu Başkanı Soner Meşe, Samsun Cumhuriyet 
Başsavcısı Ahmet Yavuz, MÜSİAD Samsun Şube 
Başkanı Haluk Tan, MÜSİAD Diyarbakır Şube 
Başkanı İsmail Özşanlı, MÜSİAD eski Samsun 
Şube Başkanı Selim Sar ve OMÜ Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Se-
lim Aytaç katıldı. Ziyarete ayrıca, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da eşlik etti.

“Ülkemize katma değer sağlayacak 
çalışmalarda bulunuyoruz”

Buluşmada üst kurul hakkında bilgiler veren 
Başkan Soner Meşe “Millî ve Yerli Üretim Üst 
Kurulu; ülkemize fayda sağlayıcı millî çalışma-
lar yürütmek, millî ve yerli üretimi desteklemek, 
araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yap-
mak, ülkemize katma değer sağlayacak ürünle-
rin sanayiciler ile buluşmasına vesile olmak için 
kuruldu.” dedi. Başkan Meşe bunun yanı sıra, 
hint keneviri, mikroalgler, kimya ürünleri, özel-
likle araştırması yapılmış ve prototipi hazır olan 
poliüretan polyol üretimi hakkında bilgiler verdi.

“Desteğimiz tam”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise yerli ve millî üreti-
me çok önem verdiklerinin altını çizip, üst kurula 

Üniversitenin her türlü imkân ve olanaklarının 
açık olduğunu belirterek desteklerinin tam ol-
duğunu dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da 
Üniversite bünyesindeki Teknopark ve Tekno-
loji Transfer Ofisi’nde yerli ve millî üretime kat-
ma değer yaratacak çalışmalar ve projelere dair 
paylaşımlarda bulunarak üst kurul üyelerini ay-
dınlattı.

MÜSİAD Millî ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı 
Soner Meşe ziyaret sonunda, OMÜ ile iş birliğin-
den oldukça mutlu olduğunu belirtip, bunun bir 
sinerjiye dönüşmesini arzuladıklarını vurguladı. 
Başkan Meşe, Rektör Bilgiç’e samimiyeti ve kat-
kılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim 
etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise ziyaretten ve iş 
birliğinden duyduğu mutluluk ve memnuniyeti 
ifade ederek Başkan Soner Meşe’ye Üniversite-
nin hediyesini sundu.

Rektörlükten
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Rektör Bilgiç YTB Heyetini Kabul Etti
Ankara merkezli Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf ve beraberin-
deki Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ah-
met Atabaş ile Koordinatör Aktan Hamza Pars, 
Rektörlük makamında Prof. Dr. Sait Bilgiç’le bir 
araya geldi.

Ziyarete yanı sıra; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, Üniversitenin Uluslararası 
İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılka-
ya ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve aynı 
zamanda Uluslararası Öğrenci Topluluğu Aka-
demik Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça ile bera-
ber OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
Saraç ile ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Nevzat 
Şahin de eşlik etti.

Görüşmede Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, 
YTB’nin ülkemizde ve yurt dışında bulunduğu 
faaliyetler ile yürüttüğü projeler hakkında Rek-
tör Bilgiç’e bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Yusuf, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, ciddi sayıda yurt 
dışı Türkler ve akraba topluluklarından öğren-
ciye sahip olduğunu vurgulayarak bu tablonun 
kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi.

Rektör Bilgiç ise konukları ağırlamaktan duydu-
ğu mutluluğu ifade ederken, Üniversite olarak 
Türki Cumhuriyetleri’nden gelen ve diğer ülke-

lerdeki soydaş öğrencilere her zaman kucak 
açtıklarını dile getirdi. Rektör Bilgiç ayrıca, ko-
nuklarıyla uluslararası öğrenci projelerine ilişkin 
bilgiler paylaştı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rek-
tör Bilgiç nezaket ve teveccühleri için konukları-
na teşekkür etti.
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XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe 
Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
Başkanından Ziyaret

Rektör Bilgiç, Büyükelçi Amanlıyev ve 
Milletvekili Yaşar’ı Makamında Ağırladı

OMÜ’nün “19 Mayıs 1919’un 100. Yılı” anı-
sına düzenleyeceği XI. Uluslararası Dünya 
Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen ve Başkan Yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

16 – 18 Ekim 2019 tarihleri arasında Üniver-
sitenin ev sahipliğinde gerçekleşecek sem-
pozyum öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i 
ziyaret eden Sempozyum Başkanı Prof. Dr. 
Serkan Şen ve Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Mediha Mangır, sempozyumun detay-
larını Rektör Bilgiç’e aktarırken izlenecek yol 
haritasına dair değerlendirmelerini de pay-
laştılar.

Rektörlük makamındaki görüşmede Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkçeye hizmet edecek 
böylesine değerli sempozyum için ekibe te-
şekkür ederek çalışmalarında başarılar dile-
di.

Ondokuz Mayıs Üniversite-
sinde öğrenim gören Türk-
men uyruklu öğrencilerle 
görüşmek üzere Samsun’a 
gelen Türkmenistan Ankara 
Büyükelçisi İşankuli Aman-
lıyev ve beraberindeki heyet 
ile İYİ Parti Samsun Millet-
vekili Bedri Yaşar, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i maka-
mında ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda 
geçen ziyarette Büyükelçi 
Amanlıyev, Büyükelçilikleri-
nin çalışmaları ile ilgili bilgi-
leri Rektör Bilgiç’le paylaştı. 
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da parti olarak yaptıkları çalışmaları aktardı.

Üniversitenin çalışmaları hakkında çeşitli bilgileri konuklarıyla paylaşan Rektör Bilgiç, uluslararası 
öğrencilere büyük bir özenle yaklaştıklarını, kendilerini evlerinde hissetmeleri adına ellerinden ge-
len çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Rektörlükten
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Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
Mahmut Sütçü’den Ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan 
Yardımcısı Mahmut Sütçü, Samsun Vergi Daire-
si Başkanı Zeki Yumbul ve beraberindeki heyet 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde 
bulundu.

OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dü-
zenlenen panelin katılımcıları arasında olan Ha-

zine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan 
Yardımcısı Mahmut Sütçü ve beraberindeki he-
yet, Rektör Bilgiç ile karşılıklı fikir ve görüş alış-
verişinde bulundu.

Rektör Bilgiç, gösterdikleri nezaketten ötürü ko-
nuklarına teşekkür etti.
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme

Kurum İçi Yükselme (1 Ocak - 31 Mart 2019)

Eyüp Selim KÖKSAL
Profesör
Ziraat Fakültesi
Tarımsal  Yap.ve Sulama.

Musatafa Kürşat ŞAHİN
Doçent
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği

Ayşe Zeynep ZENGİN
Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Abdullah Alper ÖZ
Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti

Nuh DOĞAN
Doçent
Fen
Edebiyat Fakültesi
Yeni Türk Dili

Necmi DEGE
Doçent
Fen
Edebiyat Fakültesi
Katıhal Fiziği

Şengül TURAL
Doçent
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji

Lütfü NAMLI
Doçent
Mühendislik Fakültesi
Termodinamik

Erhan Burak PANCAR
Doçent
Mühendislik Fakültesi
Ulaştırma

Recep YILMAZ
Doçent
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bl.

Leman TOMAK
Doçent
Tıp Fakültesi
Biyoistatistik ve Tıp Bilişim

Uğur ŞEN
Doçent
Ziraat Fakültesi
Hayvansal Biyoteknoloji

Bülent KÖSE
Doçent
Ziraat Fakültesi
Bağ Yet. Ve Islahı 

Aslıhan KURT KIZILDOĞAN
Doçent
Ziraat Fakültesi
Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji

Recep DEMİR
Doçent
İlahiyat Fakültesi
Tefsir

Pelin Akçagün
Doktor Öğretim Üyesi
İkt.ve İd.Bil.Fak.
İktisat Politikası

Bekir ÖZÜDOĞRU
Doktor Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi
Hadis

Kemal ÖZCAN
Doktor Öğretim Üyesi
Samsun Meslek YO.
Çocuk Gelişimi
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Emre PINARBAŞI
Doktor Öğretim Üyesi
Devlet Konservatuvarı
Geleneksel Türk Müzikleri 
Anasanat Dalı

Muhammet Raşit Memiş
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Muhammet Sacit KURT
Doktor Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi
Tefsir

Fethiye ÇAKMAK ÖZLÜ
Doçent
Diş Hekimliği Fak.
Ortodonti

Ceren Çevik Kansu
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi ABD.

Mehmet UYAR
Doktor Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi
Tasavvuf

Serap FAİZ BÜYÜKÇAM
Doktor Öğretim Üyesi
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ABD.

Suzan URGAN
Doktor Öğretim Üyesi
Bafra İşletme Fakültesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 
ABD.

Fatih ÇALIŞKAN
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp

Hülya NALÇACIOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ.ve Hast.

Zekiye ÖZEN İNCİ
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi  
Hukuku

 

Ayşegül YILMAZ
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ.ve Hast.

Nazmiye Tibel TUNA
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları

Sezen OCAK
Doktor Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi
Hayvan Yetiştirme

Ahad FURUGİ
Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yöneylem Araştırma

Dilek SOYSAL
Doktor Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi
Meyve Yetiştirme ve Islahı

Sakine ÇETİN
Doktor Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama

Kurum Dışı Atama (1 Ocak - 31 Mart 2019)

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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Muammer CENGİZ
Doktor Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi
Tasavvuf

Selim BIYIK
Doktor Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi
Hayvan Yetiştirme

Emel TAHİR
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Kulak, Burun ve Boğaz Hst.

Ferat KARAKOÇ
Kütüphane ve Dök.Dai.Bşk.
Bilgisayar İşletmeni

Şükriye ŞEN
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı
Aşçı

Ömer ALTUNTAŞ
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı
Hizmetli

Sıdkı YILMAZ
Samsun Eğitim Fakültesi
Bilgisayar İşletmeni

Zeynel KALKAN
Samsun Eğitim Fakültesi
Teknisyen

Refik KALKAN
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Şef (özelleştirme)

Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz  Ocak 
-Mart 2019 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendi-
lerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel

Ali Haydar ŞAHİNOĞLU
Profesör
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Rea.

Kenan ERZURUMLU
Profesör
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi

Murathan ŞAHİN
Profesör
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp

İdari Personel

Kurum Dışı Atama

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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Ahmet KARADUMAN
Hastaneler Başmüdürlüğü
Teknisyen

Melahat GÖRÜR
Personel Daire Başkanlığı
Bilgisayar İşletmeni

Osman ÇAKIR
Ziraat Fakültesi
Teknisyen Yardımcısı   

Bülbül SALBAŞ
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar İşletmeni

Hayriye MACİT
Samsun İk.İd.Bil Fakültesi
Bilgisayar İşletmeni

Hasan SAĞLAM
Samsun MYO
Teknisyen

Sebahat BAYRAK
Hastaneler Başmüdürlüğü
Şef

Ayşe EROL
Hastaneler Başmüdürlüğü
Bilgisayar İşletmeni

Şefika EYİLİ
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hemşire

Fatma KETENCİ
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hemşire

G.Ahmet KILIÇ
Hastaneler Başmüdürlüğü
Sağlık Teknisyeni

Mehmet ACAR
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hastabakıcı

Süleyman KIRAN
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hizmetli

Münüse PİRDAL
Samsun Eğitim Fakültesi
Bilgisayar İşletmeni

İlyas METE
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hastane Müd.Yrd.

Salim ARSLAN
Hastaneler Başmüdürlüğü
Teknisyen

Aysel SUBAŞI
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hemşire

Suzan DURAL
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hemşire

Emeklilerimiz/İdari Personel

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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Esin (ÜNAL) MUNAR
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hemşire

Hava KÜLLE
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hemşire

Nermin ARSLAN
Hastaneler Başmüdürlüğü
Hemşire

Vahdettin AYÇİÇEK
Hastaneler Başmüdürlüğü
Teknisyen Yardımcısı   

Kemal BALCI
Profesör
Nöroloji

5.3.2019

Nihat KARAAHMETOĞLU
Arş. Gör.
Mühendislik Fakültesi

7.01.2019

Murathan ŞAHİN
Profesör
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı

26.01.2019

Kaybettiklerimiz
“Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Emeklilerimiz/İdari Personel

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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