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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Rüzgârı 
Kuzeyden Esti: TEKNOFEST Karadeniz

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları 
Kupası Muhteşem Bir Açılışla Gerçekleşti

Dünyanın en büyük Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST, beşinci yılında 

Samsun’da kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Bu yıl kuzeyden esen 
TEKNOFEST rüzgârı, ilk gününde 
binlerce kişiye güzel anlar yaşattı. 
OMÜ, TEKNOFEST Karadeniz’de 
toplamda 17 ödülün sahibi olarak 
büyük bir başarıya imza attı.  s.8-9

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de (OMÜ) paydaşı olduğu TEKNOFEST Karadeniz 
30 Ağustos – 3 Eylül tarihlerinde Çarşamba Havaalanında büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi.

Altına imzamı attığım her haber benim onurumdur 
diyen ve kariyerine DHA Bölge Şefi olarak devam 
eden Tayfur Kara ile sahadaki tecrübeleri ve kariyeri 
hakkında konuştuk. s.3

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü 
mezunu Ahmet Köse’nin orta 
metrajlı filmi ‘Haroşa’ gala gecesi 
Samsun’da yapıldı. s.5  

İlk defa Türkiye’de 
ve Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi (OMÜ) ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
FISU Dünya Üniversiteler 
Dövüş Sporları Kupası 
Açılış Seremonisi OMÜ 
Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde görkemli bir 
törenle yapıldı. 50 ülke,  
430 üniversite ve 769 

sporcunun katıldığı FISU 
Üniversiteler Dövüş Spor-
ları Kupası Açılış Seremo-
nisine katılımcılar tarafın-
dan yoğun ilgi gösterildi. 
Program üniversitelerin 
temsilci geçiş töreniyle-
başladı. Renkli sahnelerin 
yaşandığı geçiş töreninin 
ardından protokol konuş-
malarına geçildi. s.10-11

İletişim Fakültesi 
6. Dönem 
Mezunlarını 
Coşkuyla Uğurladı

Gelecekle İletişim 
Çalıştayı OMÜ’de 
Gerçekleştirildi

Mezunların Kariyer Serüveni: Tayfur Kara

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) İletişim Fakültesi 2021-
2022 akademik yılı mezunları 
tören eşliğinde mezuniyetlerini 
kutladı. İletişim Fakültesinin 6. 
Dönem mezunlarının kep attığı 
törende 190 öğrenci mezuniyet 
gururu yaşadı.  s.2

Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) tarafından bu 
yıl 12.si düzenlenen “Kurtuluş 
Savaşı’nın 100. Yılında 
Medya Çalıştayı” Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev 
sahipliğinde gerçekleşti. s.6   

s.7100. Yılında Samsun’da Gençlik Perspektifi

İletişim Fakültesi 
Mezunu Köse’nin 
Haroşa Filmi Gala 
Yaptı
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OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ilk mezunlarından olan ve aslen Ankara, Kızılcaha-
mam’lı olan Tayfur Kara’dan, Üniversite Öğrenci Uygulama Gazetesi Genç İfade’den Demirören 
Haber Ajansı (DHA) Sorumlu Bölge Şefliğine uzanan serüvenini dinledik.

OMÜ İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü mezunu 
ve öğrencilik yıllarında Genç 

İfade’de gönüllü muhabirlik yapan 
Tayfur Kara, sektörde DHA Sorumlu 
Bölge Şefi olarak kariyerine devam 
ediyor. Çocukluk yıllarından bu 
yana muhabirlik mesleğine kendini 
yakın hissettiğini söyleyen Kara, “Ço-
cukluk yıllarımdan bu yana kendimi 
muhabirliğe yakın hissediyorum. 
Bu mesleği yapmak istediğime Genç 
İfade’nin ilk sayısını elime aldığımda 
emin oldum. Eğitim hayatım çok 
başarılı değildi, uygulama alanında 
kendimi geliştirmek konusunda daha 
azimli davrandım.” dedi.  

Dönemin teknolojik altyapısına 
uygun şartlarda eğitim aldığını dile 
getiren Kara, “Merhum Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu’nun katkıları ile 
kurulmuş bir fakültede, dönemin 
teknolojik altyapısına uygun şartlar-
da eğitim aldım. Bilgisayar laboratu-
varında görsel ve grafik tasarım üze-
rine de eğitim görme şansım oldu, 
uygulama gazetemiz Genç İfade’de 
muhabirlik yapma fırsatı yakaladım. 
Çok başarılı değildim ama uygula-
ma konusunda kendimi geliştirdim. 
Yeterli puan almaya gayret ettiğim 
sınavlarımı tamamlayarak örgün 
eğitimimden mezun oldum.” ifadele-
rini kullandı.

“Staj sektör için önemli bir 
adım”

Yerel basınla ilişkilerinin önünü 
açtığını ifade eden Kara, “Yeni kurul-
muş bir fakültenin staj görecek ilk 
öğrencileri olacaktık. Bu anlamda bir 
takım eksiklikler yaşandı ve fakülte-
mizin o dönem sektörle olan oryan-
tasyonunun tam olarak sağlanama-
mış oluşunun sancılarını yaşadık. 
Fakat kendi adıma okulun başladığı 
ilk hafta itibariyle yerel basınla olan 
ilişkilerimi sürdürdüğüm için kentin 
en büyük medya kuruluşu olan 
Haber Medya Grubu’nda (HMG) staj 
yapmayı başardım. Bu döneme kadar 
gönüllülük esasına dayalı çalıştığım 
yerel internet sitesinden ayrıldım. ” 
şeklinde konuştu.

Stajın sektör için önemli bir adım 
olduğunu söyleyen Kara, “HMG’ye 
kadar gönüllülük esaslı çalışmalarım 
oldu. HMG’de yerel siyaset, polis/
adliye ve özel haber içerikleri üreten 
farklı muhabirlerle dolu dolu bir staj 
geçirdim. Stajımın hemen ardından 
kurum tarafından gelen teklifle 
ilk defa sektörde sigortalı olarak 
çalışmaya başladım. O yüzden staj 
öğrenciler için alanı, sektörü tanı-
mak ve kendilerini tanıtmak önemli 
bir adım.” şeklinde konuştu.

“Etik kavramının önemini 
anladım”

Sektörün en büyük eksikliği 
olduğunu düşündüğüm ‘etik’ kavra-
mını anladım diyen Kara sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Gazetecilik mes-
leğinin eğitim ortalaması ortaokul, 
liseydi. Bunun yarattığı bazı prob-
lemler yaşıyorduk. Şartlar, alaylı - 
okullu çatışmalarına ortam hazırladı. 
Nitekim sektör kısa sürede eğitimli 
birçok arkadaşımıza istihdam sağladı 
ve aldığımız eğitimi mesleğimize de 
yansıttık. Mezun olduğum bölümün 
bana en büyük katkısı ise sektörün 
en büyük eksikliği olduğunu düşün-
düğüm ‘etik’ kavramının önemini 
anlamak oldu.”  ifadelerini kullandı.

“Spor muhabirliği ve 
fotoğrafçılığı ilgimi çekiyordu”

Sektöre giriş hikâyesinin lise 
yıllarına dayandığını söyleyen 
Tayfur Kara, “Lise eğitimim sırasında 
yüzlerce Beşiktaş maçına gittim. 
Spor muhabirliği ve fotoğrafçılığı 
ilgimi çekiyordu. Spor medyasında 
çalışmaya başladım. Sektöre giriş 
hikâyem lise yıllarıma dayanıyor. 
Beşiktaş’a dair haber siteleri 
kurdum, yönettim. Haber yazmayı, 
basın fotoğrafçılığını burada 
öğrendim. Spor medyasının önde 
gelen isimleri ile iletişim kurmanın 
heyecanını tattım. Lisede spor 
haberciliğine olan ilgim zamanla 
adliye muhabirliğine dönüştü ve 
yaklaşık 9 senedir bu alanda kendimi 
geliştirmeye çalışıyorum.” dedi.

DHA’dan aldığı teklifi aktaran 
Kara, “HMG’de görevime devam 
ederken 2018 yılında Demirören 
Haber Ajansı’ndan bir teklif aldım. 
Burada çalışmaya başladım. Adliye 
haberciliği ve özel haberlerimi ulu-
sal ve uluslararası basında görmenin 
heyecanını yaşadım. İlk defa ulusal 
kanallarda canlı yayınlar yaptım. 
Hayalini kurduğum mikrofon elde, 
konuyu aktaran o muhabirliği de-
neyimledim. Ardından 2021 yılında 
DHA Samsun Bürosu’na şef olarak 
atamam gerçekleşti. O günden 
bu yana 4 ilden sorumlu büro şefi 
olarak görevimi sürdürüyorum.” 
şeklinde konuştu.

Savaş muhabiri olmak istediğini 
dile getiren Kara, “Yaşım ilerledikçe 
ve sorumluluklarım arttıkça bir 
şeyler kaybediyormuşum hissine ka-
pılmaya başladım. Bu yola çıkarken 
hayalini kurduğum şey bir kaç dil 
bilen ve donanımlı bir savaş muhabi-
ri olmaktı. Kendimi bu anlamda hazır 
hissetmeye yeni yeni başladım ve 
kariyer hedefim dünyada ne yazık 
ki süregelen savaş bölgelerinde on 
binlerce işlenmemiş hayat hikâyesini 
yazmak, video ve fotoğraf kayıtları 

ile desteklemek istiyorum.” ifadeleri-
ni kullandı. 

“Altına imzamı attığım her haber 
benim onurumdur”

Öğrenimine devam eden öğren-
cilere tavsiyelerde bulunan Kara, 
“En büyük tavsiyem, ‘sektörde iş 
yok’ diyen vasıfsız profillere kulak 
asmamanız olacaktır. Hiçbir medya 
kuruluşu fakültenize gelip kura 
çekerek, dolgun maaşlarla size 
iş vermeyecek. Siz kendinize ne 
kattınız? Mesele tamamen burada 
başlıyor. Haber yazmayı öğrenmek, 
fotoğraf makinesinin her özelliğine 
hâkim olmak ve iletişim becerisi 
kazanmak için 4 yıl yeterli bir süre. 
Son olarak heyecanınızı kaybetme-
yin. Bu meslek heyecan olmadan 
başarı getirmez. 16 yaşında, İnönü 
Stadyumu’na fotoğraf makinesi 
ile girebildiğim günkü heyecanım-
la bugün kü heyecanım aynı. Bu 
meslek maaş beklentisine veya ego 
kaygılarına yanıt vermiyor. Altına 
imzamı attığım her haber benim 
onurumdur. Bu bir onur meselesi.” 
diyerek sözlerini noktaladı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) İletişim Fakültesi 
2021-2022 akademik 

yılı mezunları tören eşliğinde 
mezuniyetlerini kutladı. İletişim 
Fakültesinin 6. Dönem mezunlarının 
kep attığı törende 190 öğrenci 
mezuniyet gururu yaşadı. OMÜ 
Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Kampüsü’nde açık havada 
gerçekleştirilecek olan tören, 
olumsuz hava şartları nedeniyle 
İletişim Fakültesi konferans 
salonunda yapıldı. Üniversite ve 
Çarşamba Belediyesi’nin büyük 
destekleriyle gerçekleştirilen 
törende mezun öğrencilerin su 
ihtiyacını Ladik Akdağ Doğal Kaynak 
Suyu giderdi. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan mezuniyet töreni 
protokol konuşmaları ve diploma 
takdim töreni ile devam etti.

Mezuniyet törenine Çarşamba 
Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, 
Çarşamba Belediye Başkanı Av. 
Halit Doğan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Selim Eren, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Ali 
Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Hasan Tahsin Keçeligil,  
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Dekanı İbrahim Serbestoğlu, Adalet 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Ayhan Ak, Terme Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Erol Terzi, öğretim elemanları, 
mezunların aileleri ve davetliler 
katıldı. 

“4-5 yıl insan yaşamında önemli 
bir zaman dilimi”
Mezuniyet programı açılış konuş-
masını gerçekleştiren İletişim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, 
üniversite döneminde geçirilen 
sürecin önemini vurgulayarak, 
“Öğrencilerimiz 4 veya 5 senenin ar-
dından mezun olur duruma geldiler. 
Bu insan yaşamında hem süre açı-
sından hem de nitelik ve kazanımlar 
açısından önemli bir zaman dilimi. 
Bizler de bu zaman dilimi içerisin-
de iletişim bilimindeki birikimi en 
etkili şekilde paylaşmaya odaklandık 
ve meslek alanlarındaki pratikleri 
uygulama derslerimiz üzerinden 

hep birlikte kazandırmaya gayret 
ettik. Daha da önemlisi üniversite-
nin, bireyi bilgi okuryazarı kılma ve 
kültürel sermaye biriktirme yeri 
olduğunu hep aklımızda tutarak 
öğrencilerimizle etkileşim içerisin-
de süreçleri yürütmeye gayret ettik. 
Nihayetinde öğrencilerimiz bugün 
mezun oluyor. Üniversite kaçınıl-
maz olarak yaşamın bir parçası 
ama bununla birlikte daha stabil ve 
düzenli bir yol, dinamikleri, yüküm-
lülükleri daha tanımlı ve sınırlı bir 
yol. Yaşam yolu ise daha engebeli, 
virajlı ve tümsekli, çoğu zaman ön-
görülemez veya öngörülere uyma-
yan bir yol. İşte bu yaşam yolunuzda 
öğrencilerimizin aşabilecekleri zor-
luklarla, üstesinden gelebilecekleri 
süreçlerle karşılaşmalarını, eğitim 
aldıkları alanlarda çalışabilmelerini, 
başarı elde edebilmelerini, kariyer 
yapabilmelerini en içten dilekle-
rimle temenni ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

“Bize birtakım ödevler yükleyin”
Mezun öğrencilere seslenen 

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Selim Eren de “Özellikle mezun 
arkadaşlarımızın üniversitemizden 
edindikleri ve yarım kaldıklarını 
düşündükleri konular hakkında 
rapor hazırlayıp ‘Mezunlar Platfor-
mu’ üzerinden bizlere iletmelerini 
istiyoruz. Biz ise geliştirme nok-
tasında çaba içerisinde olacağız. 
Lütfen mezuniyet ardından bize 
birtakım ödevler yükleyin, üst yöne-
tim ve dekanlık olarak bizler bu yaz 
ödevlerimize çalışarak yeni döneme 
daha hazırlıklı girelim.” dedi.

“Elimizden geleni yapmaya 
gayret gösteriyoruz”

Öğrencilerin mezuniyetini 
tebrik eden Çarşamba Belediye 
Başkanı Av. Halit Doğan “Üniversite 
ve Belediye farklı kurumlar belki 
ama bu gençler hepimizin evladı. Bir 
taraflarında olarak onların hayat-
ları ve geleceklerine katkı sunmak 
zorundayız. Dolayısıyla bu sorumlu-
lukla severek ve içtenlikle elimizden 
geleni yapmaya gayret gösteriyo-
ruz. Gelecek yıl eğitim döneminde 
24 saat açık olacak ve Ekim ayında 
faaliyete geçecek bir kütüphanenin 

inşasına da başladık. Sabah hava 
açıkken bir anda yağmur yağdı 
ve binaya geçerek hızlıca salona 
adaptasyon sağladık. İşte bunun 
gibi hayat da beklenmedik şeyleri 
karşımıza çıkarabilir, gençlerimize 
bu şeylere hazırlıklı olabilecekleri 
başarılı bir yaşam diliyorum. Tüm 
mezunlarımızı tebrik ediyorum.” 
diye konuştu. 

“Medya dördüncü kuvvet”
İletişim biliminin önemine deği-

nen Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. 
Şükrü Yıldırım ise “İletişim Fakültesi 
öğrencileri Çarşamba ile hemhal 
ve entegre olmuş, Çarşamba’nın 
imkanlarını sonuna kadar kullanan 
bir fakülteleri de var. Burada 4 yıllık 
bir süreçte öğrencilerimiz kendileri-
ni oldukça iyi yetiştirdiler ve bende 
ilçe kaymakamı olarak bana gelen 
konularda elimden geldiği kadar 
yardımcı olmaya çalıştım. Öğrenci-
lerimize bundan sonrası için başarı-
lar diliyor, tebrik ediyorum.” dedi.

Birincilik kendisine doğum 
günü hediyesi oldu

Konuşmaların ardından fakülte 
birinciliği derecesi kazanan Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü öğ-
rencisi Zeliha Nur Akın duygularını 
dile getirerek, “Kendimi gururlu, hü-
zünlü ve aynı zamanda çok sevinçli 
hissettiğim bir gün. Bugün, benim 
doğum günüm. Sanırım bu yıl, en 
güzel hediyeyi kendime ben verdim. 
Hayatım boyunca, hep hayallerinin 
peşinden giden, kendi kararlarını 
alan ve bu kararlar doğrultusunda 
daima ümit ederek ilerleyen bir 
insan oldum. Pes etmeden, inanarak, 
azim ve istikrar ile çabaladığım için 
kendime teşekkür ederim.” ifadeleri-
ni kullandı.

Fakülte birincisi Akın konuşma-
sının ardından mezuniyet kütüğüne 
ismini çaktı. Fakülte birincisi Zeliha 
Nur Akın, ikinci Sabrıje Islamı ve 
üçüncü Sümeyya Tursunoğlu’na 
ödül ve başarı belgeleri protokol 
tarafından takdim edildi. Diploma-
larını alan mezunlar fakülte önünde 
sıralanarak yemin töreni gerçek-
leştirdi ve ardından kep attı.  Hatıra 
fotoğrafı çekimi sonrası tören sona 
erdi.

Mezunların Kariyer Serüveni:
Tayfur Kara
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İletişim Fakültesi konferans 
salonunda gerçekleştirilen 
ve Gazetecilik Bölüm 

Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülten 
Arslantürk tarafından organize 
edilen konserde OMÜ Devlet 
Konservatuvarı Piyano, Arp ve 
Gitar Ana Sanat Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Fatih Akbulut gitarda, 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 
Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi 
Seçil Soytok Nalçacı ise flütte 
performanslarını sergiledi.

Konsere, İletişim Fakültesi 
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ömer 
Çakın ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan 
Kaya, OMÜ Devlet Konservatuvarı 
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Emin Ersöz Yiğit, Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Nursel Bolat, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Recep Yılmaz, İletişim Fakültesi 
öğretim elemanları; Dr. Öğr. Üyesi 
Hasan Turgut, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk 
İnal, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özer, 
Devlet Konservatuvarı öğretim 
elemanları; Dr. Öğr. Üyesi Erdem 
Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekel 

Yiğit ve Öğr. Gör. Fulya Anıt’ın yanı 
sıra öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konser yeni öğrencilere hediye 
edildi

Konser selamlama konuşması 
icra eden Dr. Öğr. Üyesi Gülten 
Arslantürk, “Fakültemiz ve 
kampüsümüzdeki organizasyonları 
artırmak, sosyal faaliyetlerini 
yükseltmek adına elimizden gelenin 
fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu 
konser organizasyonunu öncelikle 
bu sene fakültemizde eğitimine 
başlayan öğrencilerimize hediye 
ediyoruz. Davetimizi kırmayarak 
bu güzel organizasyonda sahne 
alan Doç. Dr. Fatih Akbulut ile Dr. 
Öğr. Üyesi Seçil Soytok Nalçacı’ya 
şükranlarımı sunuyorum.” 
ifadelerini kaydetti.

Dünyaca ünlü Oblivion, 
Entr’acte, Histoire du Tango, 
Nightclub1960, Cafe1960 gibi 
birçok besteye yer verilen 
konserde, katılımcılara keyifli 
dakikalar yaşatıldı.

Sahne performanslarının 
ardından Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Sinan Kaya, Doç. Dr. Fatih 
Akbulut ile Dr. Öğr. Üyesi Seçil 
Soytok Nalçacı’ya teşekkür belgesi 
takdim etti.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 
Çarşamba İlçe Müdürü 
Oktay Gelmez tarafından 

organize edilen, Amasra maden 
ocağı şehitleri adına fidan dikme 
etkinliği, Samsun’un Çarşamba 
ilçesinde bulunan Doğal Yaşam 
Parkı’nda gerçekleştirildi.

Fidan dikimi, Çarşamba 
Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, 
Çarşamba Belediye Başkanı Av. 
Halit Doğan, Çarşamba Gençlik 
Spor İlçe Müdürü Mustafa Berber, 
KYK Çarşamba İlçe Müdürü Oktay 
Gelmez, Müdür Yardımcısı Nihal 
Aşar Tetik ve birçok öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

“Şehitlerimizi anmış olduk”
Fidan dikme etkinliğinin açılış 

konuşmasını gerçekleştiren 
Çarşamba Belediye Başkanı 
Halit Doğan “Bugün burada 
bulunmamızın en önemli nedeni 
şehitlerimizin ruhunu yâd 
etmek için bir arada olmaktır. 
Geçen hafta cezaevi bölgesinde 
ağaçlandırma etkinliğimiz olmuştu. 
Bugün ise ilçemize öğrenim için 
gelen üniversite öğrencilerimize 
Çarşamba’da bir fidanı olmasını arz 
ettik. Aynı zamanda da Bartın’da 
göçükte kalan şehitlerimiz içinde 
bu fidanları dikerek onları anmış 
olduk. Böylece birkaç şeyi birden 

amaçlamış olduk.” ifadelerinde 
bulundu.

Doğan: Madenci şehitlerimiz adı 
Çarşamba’mızda yaşayacak

Fidan dikme etkinliğinin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Çarşamba Belediye Başkanı 
Av. Halit Doğan “Bartın 
Amasra’daki maden ocağında 
yaşanan elim kaza hepimizin 
yüreğini dağlamıştır. 42 şehit 
madencimizin acısı yüreğimizde. 
Yerin binlerce metre altında, alın 
teriyle evine ekmek götürmek 
için gece gündüz demeden 
çalışan madenci şehidimizin 
adı burada, Çarşamba’mızda 
yaşayacak. İlçe protokolümüz ve 

Çarşamba’mızda öğrenim gören 
üniversite öğrencilerimizle bu 
anlamlı etkinlikte bir araya geldik. 
Rabbim yaşamını yitiren madenci 
şehitlerimizin ailelerine sabır 
versin. Allah rahmet eylesin.” 
ifadelerinde bulundu.

“Her bir ağaca şehitlerimizin 
adını verdik”

Konuşmasına maden ocağı 
şehitlerinin önemini vurgulayarak 
başlayan Kredi Yurtlar Kurumu 
(KYK) İlçe Müdürü Oktay Gelmez 
“Bu etkinliğin temel amacı 
Bartın’da ki patlama sonucu 
şehit olan işçilerimiz anısına 
fidan dikmek ve öğrencilerimize 
doğayı sevdirmek için bir arada 

bulunuyoruz. Her bir ağaca 
şehitlerimizin adını vererek anmış 
olduk.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca katılımcı 
öğrenciler, ata binme ve bisiklet 
sürüşü gerçekleştirdi.

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında patlama sonucu 
şehit olan madenciler unutulmadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesinde ‘Flüt ve Gitar’ konseri gerçekleştirildi.
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İletişim Fakültesi Mezunu 
Köse’nin Haroşa Filmi Gala Yaptı

Flüt ve Gitar Konseri Gerçekleştirildi

Platonik bir aşk yaşayan bir 
adam ve bu aşkın ardından 
süregelen mistik ve esra-

rengiz olaylar silsilesinin hikâye-
sini anlatan filmin galası, Samsun 
Citymall alışveriş merkezi Cinegold 
Sinemaları’nda gerçekleşti. OMÜ 
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon 
ve Sinema bölümü öğrencilerinin 
büyük destekleriyle çekilen, sena-
ristliği ve yönetmenliğini Ahmet 
Köse’nin yürüttüğü, oyuncu kadro-
sunda Eray Özdal, Melike Zeynep 
Azcan, Emir Güney, Emre Özdemir, 
Öykü Acar Sancak ve Ayşe Ece Ci-
han’ın yer aldığı filmin galası büyük 
coşkuyla gerçekleştirildi. 

Haroşa isimli filmin galasına 
Çarşamba Belediye Başkanı Av. 
Halit Doğan, Atakum Belediye 
Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Yalnız, 
OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Çakın, 
Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Gülten Arslantürk, 
yanı sıra öğrenciler ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Köse: “Kız Kulesi filmin esin 
kaynağı” 

Film senaryosunun esin kayna-
ğının Kız Kulesi olduğunu belirten 
Ahmet Köse, “Kız kulesi ile ilgili 
hikâye yazmak istiyordum. Onun 
efsanesini inceledim ve çok hoşuma 
gitti. Bu efsaneyi nasıl uyarlayabi-
lirim diye düşündüm. Bu uyarla-
mayı Samsun’un denizi ve sahiliyle 
harmanlayarak böyle bir film ortaya 
çıkardım.’’ şeklinde konuştu.

Film sürecinin oldukça tempolu 
ve yorucu olduğunu dile getiren 
Köse, sözlerine şöyle devam etti: 
“Her işte olduğu gibi film çekiminde 
de ufak aksaklıklar meydana geldi. 
Örneğin sahil çekiminde oyuncu-
larımızda güneş yanıkları oluştu. 

Ancak her şeye rağmen özverili 
çalışmalarımız ve inancımızla süreci 
başarıyla tamamladık.”

Prof. Dr. Bekiroğlu: “İyi yerlerde 
olan, hatta derslerde sürekli 
olarak örnek gösterdiğimiz 
arkadaşlarımız var.”

Film galasından sonra mutlu ve 
gururlu olduğunu belirten İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Be-
kiroğlu, “Bizim için tabi mutluluk ve-
ren bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz 
ders kapsamında çeşitli iletişimsel 
üretimler yapıyorlar. Bunun böyle 
bir hedef kitleye, sinema salonunda 
izleyicilerle buluşması hem öğren-
cilerimizin yaptığı o faaliyetlerin 
daha yoğun daha adapte biçimde 
gerçekleşmesini sağlıyor, hem de bu 

arkadaşımızdan sonra gelen fakülte-
mizde halen okumaya devam eden 
öğrencilerimiz açısından da ciddi 
bir motivasyon sağlayacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Bekiroğlu sözlerine 
şöyle devam etti: “Üniversiteye 
yerleşecek öğrencilerin neden 
OMÜ’yü tercih etmesi gerektiğinin 
önemli bir referansı, mezun 
öğrencilerimiz. Her bölümümüzden 
yani Gazetecilik, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım ve Radyo, Televizyon 
ve Sinema bölümünden mezun 
olan arkadaşlarımız son derece iyi 
yerlere gelebiliyorlar, son derece 
iyi yerlerde çalışma hayatlarına 
başlayabiliyorlar. Tabii ki bu uzun 
ve sabır gerektiren bir süreç. Bazı 
şeylerin peşinden koşturmayı 
gerektiriyor, bunu yapabilen ve 

şu an gerçekten iyi yerlerde olan, 
hatta derslerde sürekli olarak 
örnek gösterdiğimiz arkadaşlarımız 
var. Hatta uygulama gazetemiz 
Genç İfade de ‘İçimizden Biri’ 
köşesinde bu arkadaşlarımızı 
haberleştiriyoruz. Röportajlarla ön 
plana çıkarıyoruz ki öğrencilerimiz 
motive olabilsin.”

Başkan Doğan: “İletişimin 
merkezi Çarşamba’mızda 
yetişen genç iletişimcilerimizin 
başarılarıyla gurur duyuyoruz.”

Filmin gala gecesine katılan 
Çarşamba Belediyesi Başkanı Av. 
Halit Doğan, “İletişimin merkezi 
Çarşamba’mızda yetişen genç ileti-
şimcilerimizin başarılarıyla gurur 
duyuyoruz. İletişim Fakültesine ev 
sahipliği yaptığımız ilçemizde kendi-
ni geliştiren, başarılı işlere imza atan 
gençlerimize her alanda destek ver-
mek istediğimizi tekrar yineliyorum. 
Sadece İletişim Fakültemiz de değil, 
Çarşamba ilçemizde yüksek öğre-
nim gören tüm öğrencilere kapımız 
her daim açık, birlikte çalışıp birlikte 
başaracağız.” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin ve katılımın gös-
terildiği gala, fotoğraf çekimlerinin 
ardından son buldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu 
Ahmet Köse’nin orta metrajlı filmi ‘Haroşa’ gala gecesi Samsun’da yapıldı.

Serhat Bülki

Ozan Gezer-Serhat Bülki

Berk Can Dereci 

Maden Şehitleri Adına Fidanlar Toprakla Buluştu
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından bu yıl 12.si düzenlenen “Kurtuluş Savaşı’nın 
100. Yılında Medya Çalıştayı” Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gelecekle İletişim Çalıştayı 
OMÜ’de Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Hukuk 

Politikaları Kurul Üyesi Ayşe 
Türkmenoğlu’nun konuşmacı olduğu 
söyleşiye OMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selim Eren, Samsun 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç, Çarşamba Kaymakamı 
Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba 
Belediye Başkanı Halit Doğan, AK 
Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan 
Aksu, AK Parti Samsun İl Genlik 
Kolları Başkanı Av. Mücahit Yılmaz, 
Türkiye Gençlik Konferadasyon 
Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Ali 
Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, 
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi (ÇİTBF) Dekanı Prof. 
Dr. İbrahim Serbestoğlu, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur 
Bekiroğlu ile Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Ömer Çakın ve Dr. Öğr. 
Üyesi Sinan Kaya, ÜniAK Başkanı 
Enes Melih Aktürk, ÜniAK 
Topluluğu Akademik Danışmanı 
İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Onur 
Şen, Türkiye Ragbi Federasyon 
Başkanı Murat Pazan ve Türk Kızılay 
Çarşamba İlçe Şube Temsilcisi 
Uğur Gökçe’nin yanı sıra kurum ve 
kuruluş müdürleri, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye’nin geleceğinin şekil-
lenmesi noktasında gençlere büyük 
sorumluluk düştüğünü vurgulayan 
Türkiye Gençlik Konferadasyon 
Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, “Bu 
öyle bir gençlik ki sadece kendi ül-
kesi için değil, bütün dünyanın daha 
yaşanabilir kılınması için çalışabile-
cek bir gençlik. Her türlü fedakâr-
lığı, geçmiş ve geleceği kucaklayan 
kültürümüzü ve modern dünyanın 
teknolojisini benimsemiş bir genç-
liktir.” ifadelerini kullanarak açılış 
konuşmasını gerçekleştirdi.

“Coğrafya kaderdir”
Teknolojinin insan hayatını 

kolaylaştırdığını ve dezavantaj ola-
rak insanların yalnızlaşmasına yol 
açtığını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, 
“İnsanı insan yapan değer sosyal 
varlık olmasıdır. Sosyal varlığında 
sadece klavye başında duygu ve 
düşüncelerini anlatması yetmez. 
İnsanların göz göze, diz dize, el ele 
birbirinin o enerjisini hissetmesi çok 
daha farklıdır. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminde biz şunu idrak 
etmiştik, milletvekilleri gerçek ma-
nada kanunları teklif eden, kanun-
ların arkasında duran ve parti genel 
başkanlarıyla parti yöneticileri 

dışında insanlığa dokunacak kanun 
teklifleri eden insanlar olsun.” dedi

Coğrafya kaderdir diyen Türk-
menoğlu, “Kaderimizin üzerine bir 
de ülkemizin sürekli etrafının kuşa-
tılması, iç karışıklığa yönelik olarak 
hem içerden hem de dışardan sosyal 
düzenin, barış ortamının bu şekilde 
baltalanmaya çalışılması ile karşı 
karşıya kalmıştır. Ülkemiz ekonomik 
anlamda ne kadar güçlüyse dünya-
daki sözünüz de o kadar güçlüdür. 
Ülkemiz savunma sanayisinde ne ka-
dar güçlüyse dünyadaki pozisyonda 

o kadar güçlü olur.” dedi.

“Türkiye kendi kendine 
yetebilen bir ülke”

Yurt dışına yerleşmek isteyen 
gençlerin sabırlı olması gerektiği-
nin altını çizen Ayşe Türkmenoğlu, 
“Türkiye edilgen bir konumda değil 
etken bir konumda. Türkiye kendi 
kendine yetebilen bir ülke. Özellikle 
son 2 buçuk yılda pandemi sürecinde 
gördüğümüz, kendi kendine yetebi-
len ender ülkelerden biriydi. Hem 
üretime devam ederken hem de diğer 

ülkelere yardım etti, yani potansiyeli-
miz var. Belki potansiyelimizi kullan-
mamız noktasında biraz eksiklerimiz 
vardı ama umarım kısa zamanda bun-
larda bulunan eksikler de giderilecek. 
Gençler istedikleri alanda istedikleri 
gibi çalışmaya gelecekler ve iş bulabi-
lecekler.” diye konuştu.

Her dönemin kendine ait zor-
luklarının bulunduğunu ifade eden 
Ayşe Türkmenoğlu, “Türkiye’deki bu 
düzen ideoloji bağlamında iyi bir dü-
zen değil bu düzeni değiştireceğiz. 
Sizler anlaşılmak istiyorsanız sizden 
önceki nesilleri anlamalısınız. Ancak 
empati kurarak bir yerlere varabi-
liriz. Ne yazık ki tüketim toplumu 
olduk. Bize dayatılan hayat koşulları, 
filmler, diziler, reklamlar dahi bizi 
sürekli tüketime itti. Sürekli tüke-
ten ama üretemeyen bir konumda 
olduğumuz zaman başkalarına 
muhtaç duruma düşeriz. Bizlerde 
dünya standartlarının üstünde ya-
şayalım istiyoruz fakat bir taraftan 
da üretelim ki ürettiğimiz sürece 
tüketebilelim. Başkalarına ve başka 
ülkelere muhtaç olmayalım. Kendi-
mize inancımız tam olsun ki dışa-
rıyla olan meselelerde ilişkilerimizi 
geliştirelim. Hayat öğrencilikten ve 
okul sınavlarından ibaret değil acı 
yaşayacağız, mutlu olacağız. İyi ol-
madan kötünün durumu anlaşılmı-
yor, kötü olmadan da iyinin durumu 
anlaşılmaz, hayat böyledir.” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Söyleşi sonunda Ayşe 
Türkmenoğlu, OMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren’e, 
Çarşamba Belediye Başkanı Halit 
Doğan’a ve diğer paydaşlara 
etkinliğe davetleri için teşekkür etti.

Etkinlik hediye takdimi ve hatıra 
fotoğrafı çekimiyle son buldu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, Samsun Valisi 
Doç. Dr. Zülkif Dağlı, RTÜK 

Başkanı Ebubekir Şahin, Samsun 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç, Canik Belediye Başkanı 
İbrahim Sandıkçı, RTÜK Başkan 
Vekili Orhan Karadaş ve çok sayıda 
öğrencinin katıldığı çalıştay yoğun 
ilgi gördü. 2009’dan itibaren RTÜK 
tarafından düzenlenen, bu yıl ise 
kurtuluşun sembol şehirlerinden 
olan Samsun’da gerçekleşen çalış-
tay, uluslararası öğrencilerin görsel 
ve işitsel deneyim kazanmalarını ve 
Türkiye ile sosyo-kültürel bağlarını 
güçlendirmeyi de amaçlıyor.

Temamız ‘Kurtuluştan 
Kuruluşa’ 

Açılış konuşmasını 
gerçekleştiren RTÜK Başkan Vekili 
Orhan Karadaş, “RTÜK olarak 
Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın 
12.sini Samsun’da başlatmanın 
gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 
Samsun’u seçmemizin özel bir 
anlam ve önemi var elbette. 
Gelecek sene cumhuriyetin 
yüzüncü yılını kutlayacağız. 
Samsun’u kurtuluşa giden ilk yol 
olarak seçtik ve bu vesileyle de 
temamızı ‘Kurtuluştan Kuruluşa’ 
olarak belirledik. Bundan dolayı 
bu toprakları vatan yapan başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bütün kahramanları, 
bütün şehitleri ve tüm gazileri 
büyük bir saygı ve minnetle yad 
ediyorum. Samsun’dan sonra 
Amasya ve Sivas’ta da çalıştayımızı 
sürdürecek, bu kutlu yürüyüşü 
sizlerle takip edeceğiz. Bu 
sebepten Samsun’dan başlamayı 
bir ayrıcalık, onur ve gurur 
sayıyoruz.” dedi.

Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın 
amaçlarından bahseden 
Karadaş, “Bu çalıştayın amacı 

ülkemizde öğrenim gören, Türk 
vatandaşı olmayan, özellikle de 
Türk Cumhuriyetleri ve Türk 
Akraba Toplulukları menşeili 
ülkelerden olan öğrencilerin, 
ülkemizi tanımaları ve daha iyi 
duygularla Türkiye’yi bilerek, 
anlayarak ülkelerine dönmeleridir. 
Bu kardeşlerimizin daha sonra 
ülkelerinde görev yapacakları 
kurum ve kuruluşlarda Türkiye 
ile irtibatlarını ve temaslarını 
devam ettirmeleri ve Türkiye 
ile ilişkilerde aracı olmaları en 
büyük arzumuz ve temennimizdir. 
Faydalı, güzel ve verimli bir 
çalıştay olması dileğiyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini 
kullandı.

“İletişime duyulan gereksinim 
hiçbir zaman tartışma konusu 
olmamıştır”

Konuşmasını gerçekleştiren 
OMÜ Rektörü Yavuz Ünal iletişimin 
varoluşsal bir gerçekliliği olduğunu 
dile getirerek, “Bir ağ içinde olan can-
lılar ilk insandan beri bu misyonla 
devam etmiştir. Sosyal bir ağ içinde 
yaşamını sürdüren ve adımladığı her 
şeyi bir anlamla içselleştiren, yük-
lediği anlama bağlı olarak da duruş 
ve yönelişini biçimlendiren bütün 
varlıklar açısından iletişim varoluşsal 
bir gerçekliktir. İnsanlık açısından 
değerlendirdiğimizde ilk insan ve ilk 

mesaj taşıyan elçi yani peygamber 
olan Hz. Adem ile başlayan misyon 
yüklü iletişim, ihtiyaca ve gerçek-
leştirilmek istenen hedeflere göre 
enstrümanlar geliştirmiştir. Radyo, 
TV, gazete, sosyal medya vb. sektör-
ler oluşturulmuştur. İletişimin şekli 
tartışılmış ancak kendisine duyulan 
gereksinim, hiçbir zaman tartışma 
konusu yapılmamıştır.” dedi.

“5000 yabancı öğrenciyi   
uluslararasılaşma süreci 
tekemmül ettirmiş”

Uluslararası öğrenciler hakkında 
bilgi veren Rektör Ünal, “OMÜ kendi 
yaptığı sınavla yüzde 10’luk kota 
koyan ülke birincilerine özel kon-
tenjan ayıran ve eğitimde Türkçeyi 
akademik bir dil olarak mizah hatta 
eğlence aracı kılacak kadar öğren-
mesini önemseyen bir bakış açısına 
sahip. Yaklaşık olarak 120 ülkeden 

5000 küsur uluslararası öğrenciyi 
uluslararasılaşma sürecini tekem-
mül ettirmiş ancak bu öğrencilerin 
içerisinden 2021 yılı içerisinde 50 
kadar öğrenci seçerek OMÜ Vakfı 
aracılığıyla Kültür Elçileri adı altında 
tanımlamış ve özel bir eğitime tabi 
tutmuştur.” şeklinde konuştu. 

Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın 
12 yıldan beri yapıldığını söyleyen 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Bu 
çalışmamızın teması ‘Kurtuluştan 
Kuruluşa’ olarak belirlendi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. 
yılına ithafen yapılan çalışmaları, 
kurtuluşumuzun simgesi olan 
Samsun’da başlayarak sırasıyla 
Amasya ve Sivas’a giderek 
nitelendireceğiz.” dedi.

İletişimci gençlerin kendilerine 
gelecekle ilgili misyon edinmeleri-
nin önemli olduğunu dile getiren 
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Zor 
dönemlerde basına ne kadar önemli 
bir misyon yüklendiğini anlama-
mız açısından son derece önemli 
bir programdayız. Her dönemde 
basının böyle bir misyonu var. Bu 
misyonunu yerine getirdiği sürece 
zaten halkıyla bütünleşmiş, gele-
ceğe güvenle bakan ve milletle 
birliktelik sergileyen bir basın göre-
biliyoruz. Bizim üniversitemizde 5 
binin üzerinde uluslararası misafir 
öğrencimiz mevcut. Gelen öğrenci-
lerin hepsi özel sınavlardan geçmek 
suretiyle seçilerek üniversitemize 
gelen uluslararası öğrencilerdir.” 
ifadelerini kullandı.

Çalıştayın devamında 
uluslararası öğrenciler kendi 
alanlarında akademik bildiriler 
sundu. Tunus’tan Takoua 
Ferchichi, Arnavutluk’tan Era 
Doni, Etiyopya’dan Salih Meki, 
Afganistan’dan Muhammad 
Hassanzoy, Arnavutluk’tan Elidjon 
Ulaj, Cezayir’den Salima Feredj, 
Ürdün’den Osama Yahya, Sudan’dan 
Rania Abdelazim ve Türkiye’den 
Zeynep Sınar ile Muhammed Ersin 
Toy sunum yaptı.

100. Yılında Samsun’da 
Gençlik Perspektifi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Çarşamba Belediyesi, Türkiye Gençlik Federasyonu ve 
Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜniAK) iş birliğinde OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde 
“100. Yılında Samsun’da Gençlik Perspektifi” söyleşisi düzenlendi.
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Dünyanın en büyük Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali TEKNOFEST, beşinci 

yılında Samsun’da kapılarını ziyaret-
çilerine açtı. Bu yıl kuzeyden esen 
TEKNOFEST rüzgârı, ilk gününde 
binlerce kişiye güzel anlar yaşattı. 

TEKNOFEST Karadeniz’de OMÜ 
standına yoğun ilgi

OMÜ paydaşı olduğu 
TEKNOFEST Karadeniz’de yoğun 
ilgi gördü. Teknoloji meraklılarının 
yoğun ilgisinin yanı sıra, özel ve 
kamu kurumlarının temsilcileri 
tarafından da ziyaret edilen OMÜ 
standında Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal ziyaretçileri kabul etti. 
Rektör Ünal’a Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. 
Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, 
Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Genel 
Sekreter Doç. Dr İdris Verici, Rektör 
Danışmanları Doç. Dr. Recep Yılmaz, 
Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin ve 
Teknopark Genel Müdürü Ekrem 
Altan eşlik etti. 

Ziyaretin ilk gününde TRT Haber 
ekibi Rektör Ünal’la röportaj yapa-
rak, Ünal’ın TEKNOFEST Karadeniz 
ile ilgili değerlendirmelerini aldı.

Ayrıca Ordu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu 
Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. 
Tarık Yarılgaç, Sinop Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 
Samsun Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin 
Kaynak, Samsun Üniversitesi Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, 
Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Bölüm Başkanı ve Nanotech CEO’su 
Prof. Dr. Aydın Doğan ve Savunma 
Sanayi Başkanlığı’ndan Yüksel Ünal 
OMÜ standını ziyaret ederek Rektör 
Ünal’la bir araya geldi.

Yediden yetmişe herkes 
TEKNOFEST Karadeniz’de

TEKNOFEST KARADENİZ’in ilk 
gününde “Tasarla-Üret” standında 
çocuklarla eğlenceli vakit geçiren 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a 
Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan 
Yüksel Ünal da eşlik etti.

Ardından Somali Benadir Üni-
versitesi’nden gelen ziyaretçileri ka-
bul eden Ünal, ziyaretçilerle birlikte 
OMÜ’nün TEKNOFEST finalistleri-
nin cihazlarını inceledi. Finalistler; 
Benadir Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mohamed Mohamoud Hassan, 
Diplomat Mohamed Mohamed 
Mohamud ve Üniversite Temsilcisi 
Ali Adan Hassan’a cihazlar ile ilgili 
bilgiler verdi. Somalili ziyaretçiler 
özellikle mayın tarama insansız hava 
aracı büyük ilgi gösterdi.

TEKNOFEST Karadeniz’in ikinci 
günü büyük heyecanla başladı

Gösteri uçuşları, yarışmalar 
gibi birçok etkinliğin yer aldığı 
TEKNOFEST’in ikinci gününde de 
ziyaretçi akını yaşandı. 

TEKNOFEST Karadeniz’in 
paydaşı olan OMÜ’nün standı ilk 
gün olduğu gibi ziyaretçilerin uğrak 
mekânı oldu. OMÜ standında hazır 
bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Selim Eren ve Prof. Dr. Sevim Alışır 
ziyaretçilerle yakından ilgiledi.

Tasarla-üret standında ziyaret-
çiler eğlenceli dakikalar yaşarken 
kenevir ürünleri standı da dikkat 

çekti. Kenevir ürünleri standında 
sunulan kenevirden üretilen iplik, 
çanta, giysi gibi tekstil ürünleri 
yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST’in Üçüncü 
Gününde Rektör Ünal ve 
Üniversite Heyeti Stantları 
Ziyaret Etti

TEKNOFEST Karadeniz paydaşı 
olarak gelen misafirlere ev sahipliği 
yapan OMÜ’nün Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, üçüncü gününde de 
Festival alanında hazır bulundu. Yo-
ğun ziyaretin yaşandığı OMÜ stan-
dında misafirlerini ağırlayan Rektör 
Ünal, diğer katılımcıların stantlarını 

ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, 
Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ve 
Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan 
Demir eşliğinde yapılan ziyaretler, 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal’a yapılan iade-i ziyaretle 
başladı. Prof. Dr. Mandal ile yapılan 
keyifli sohbetin ardından Gebze 
Teknik Üniversitesi standı ziyaret 
edildi. Gebze Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi Salih Kükrek 
tarafından kurulan teknoloji şirketi 
SANLAB’ı da ziyaret eden Rektör 
Ünal ve üniversite heyeti SANLAB 
ekibinin öğrenci eğitim modülü 
projesini dinlendi.

Samsun Üniversitesi standını 
ziyaret ederek öğrenci projelerini 
dinleyen Rektör Ünal ve 
beraberindekiler ardından Samsun 
Büyükşehir Belediyesi standında 
Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir’le bir araya 
geldi. TEKNOFEST Karadeniz ile 
ilgili bilgi alışverişinde bulunan ev 
sahipleri, yoğun katılımın yaşandığı 
TEKNOFEST’i değerlendirdi. 

SBB TV’ye röportaj da 
veren Rektör Ünal, Samsun’un 
TEKNOFEST’e büyük bir gayretle 
hazırlanıp güzel bir iş ortaya 
çıkardığını kaydetti.

OMÜ, toplamda 17 ödülle büyük 
başarıya imza attı

OMÜ, TEKNOFEST Karadeniz’de 
toplamda 17 ödülün sahibi olarak 
büyük bir başarıya imza attı. OMÜ, 
TEKNOFEST Karadeniz kapsamın-
daki yarışmalarda 23 öğrenci takı-
mını finalist yaptı, bu takımlardan 
9’u ödül kazandı. 

OMÜ’lü akademisyenler ise, 
TEKNOFEST bünyesinde düzen-
lenen İstanbul Uluslararası Buluş 
Fuarında (ISIF) 10 buluştan 7’sinin 
patent ödülünü almayı başardı. 
Ayrıca TEKNOFEST Karadeniz’in 
Kısa Film Yarışması’nın Birincisi 
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü Öğrencisi Yasir 
Yıldırım oldu.

Toplumun tamamında teknoloji 
ve bilim konusunda farkındalık 
oluşturmayı, Türkiye’nin bilim 
ve mühendislik alanlarında 
yetişmiş insan kaynağını artırmayı 
hedefleyen TEKNOFEST 
Karadeniz’in 4. gününde, festival 
kapsamında düzenlenen teknoloji 
yarışmalarında dereceye girenlere 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından ödülleri 
verildi.

Rektör Ünal: Sıkı çalıştık! 
Başardık!

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
yaptığı açıklamada “Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi olarak Teknofest’e 
sıkı çalıştık! Başardık! Teknofest’e 
TEKNOMÜ Teknoloji Atölyeleri ile 
hazırlanarak 23 takımımızı finalist 
yaptık, 9 ödüle sahip olduk ve ISIF’te 
10 buluştan 7 ödül aldık. Toplam 17 
ödülle bizi gururlandıran tüm öğ-
rencilerimize ve akademisyenleri-
mize sonsuz şükranlarımızı sunuyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

OMÜ, HAVELSAN ve Samsun 
Teknopark Arasında İş Birliği 
Protokolü İmzalandı

OMÜ, Hava Elektronik Sanayii 
A.Ş. (HAVELSAN) ve Samsun Tek-
nopark arasında teknoloji alanında 
personel eğitimlerinin gerçekleşti-

rilmesine yönelik işbirliği protoko-
lü imzalandı.

Samsun Çarşamba Havalimanında 
gerçekleşen TEKNOFEST 
Karadeniz’in HAVELSAN standında 
gerçekleşen törende protokol 
metnine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet 
Akif Nacar ve Samsun Teknopark 
Genel Müdürü Ekrem Altan, imza 
attı. Törene Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, 
Genel Sekreter Doç. Dr. İdris Varıcı, 
akademisyenler ve öğrenciler de 
katıldı.

OMÜ bünyesinde HAVELSAN 
Akademi kurulacak

Anlaşmayla OMÜ bünyesinde 
kurulacak ve Karadeniz Bölgesi 
koordinasyonu Samsun Teknopark 
tarafından sağlanacak HAVELSAN 
Akademi, ortak belirlenecek konu 
başlıklarında üniversite bünyesin-
deki akademisyenlere HAVELSAN 
tarafından yüz yüze ve çevrimiçi 
olarak tamamlama eğitimi verilmesi 
hedefleniyor. Alınan eğitimlerle 
akademisyenlerin kendi üniversi-
teleri bünyesindeki öğrencilere ve 
kendi bölgelerinde bulunan firmala-
rın mühendislerine almış oldukları 
deneyimleri aktarması amaçlanıyor.

Ayrıca protokolle ortak çalışma-
ların somut ve sürdürülebilir bir 

temele oturtulması, kurulacak olan 
eğitim merkezlerindeki eğitimlerin 
sağlıklı yürütülmesi için temsilci 
görevlendirilmesi planlanıyor.

YÖK Başkanı Özvar TEKNOFEST 
Karadeniz’de OMÜ standına 
konuk oldu

Birçok önemli misafirin 
ağırlandığı OMÜ standında, 
Festivalin beşinci gününde, 
TEKNOFEST Karadeniz’e 
katılmak ve çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere Samsun’a gelen 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuk 
edildi. 

Rektör Ünal ve Üniversite heyeti 

Başkan Özvar’a, OMÜ’de yapılan 
teknolojik çalışmalarla ilgili bilgi 
verdi. Tasarla-üret ve kenevir 
çalışmaları standını inceleyen 
YÖK Başkanı, akademisyenler 
ve OMÜ TEKNOFEST Karadeniz 
finalistleriyle sohbet etmeyi de 
ihmal etmedi. Özvar; yarışmacı 
takımlardan geliştirilen projeler ve 
alınan ödüller ile ilgili bilgi aldı.

Ziyarette Rektör Ünal, YÖK 
Başkanı Özvar’a kenevir ipinden 
yapılan TEKNOFEST tablosu hediye 
etti. OMÜ standında eğlenceli vakit 
geçiren Başkan Özvar ardından 
TEKNOFEST’e katılan diğer kurum 
ve kuruluşların stantlarını gezdi. 
Özvar’a Rektör Ünal da eşlik etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de (OMÜ) paydaşı olduğu TEKNOFEST Karadeniz 30 Ağustos – 3 Eylül 
tarihlerinde Çarşamba Havaalanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
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50 ülke 430 üniversite ve 
769 sporcunun katıldığı FISU 
Dünya Üniversiteler Dövüş 

Sporları Kupası Açılış Seremonisine 
yoğun ilgi gösterildi. Seremoniye 
Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, Dünya Üniversite 
Sporları (FISU) Başkan Vekili Leonz 
Eder, Burdur Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adem Korkmaz,  Gaziantep 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Arif Özaydın, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Osman Öztürk, Trakya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl 
Emniyet Müdürü Ömer Urhal, OMÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz 
Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, 
Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim 
Alışır, OMÜ Genel Sekreteri Prof. 
Dr. İdris Varıcı, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu (TUSF) 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah 
Dereci, sporcular, antrenörler ve 
öğrenciler katıldı.

Program katılımcı üniversitelerin 
temsilci sporcularının geçiş töreniy-
le başladı. Renkli sahnelerin yaşandı-
ğı geçiş töreninin ardından protokol 
konuşmalarına geçildi. 

 “Organizasyonun Samsun’da 
olmasından mutluyuz”

Açılış seremonisine rektörlerin 
katılmasından memnuniyet duy-
duğunu belirten OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Öğrencisinin 
yanında rektörünün görüldüğü bu 
resim bütün branşlarıyla sporun, 
birimlerin ya da öğrencilerin kişisel 
çaba ve hobisi olma dışında bir 
mecraya taşındığını göstermekte, 
böylece sporun daha sağlıklı ve 
güçlü, özgüveni yüksek, beceri ve 
yetkinlikleriyle toplumuna katkı 
sunan bir nesil yetiştirmede güçlü 
bir araç olarak tanımlandığı görül-
mektedir. Bu farkındalık ülkemizin 
uluslararası arenada daha görünür 
olmasına vesile olacak bireylerinin 

aidiyet bilincinin güçlenmesine 
ve müsabakalarda ülkemizin daha 
güçlü temsiline imkân sağlayacaktır. 
’Kişilik gelişiminden uluslararası 
iletişime, küskünlüklerden, kavgadan 
ve daha da önemlisi savaştan, küresel 
barışa ve dayanışmaya sevk edilebi-
lecek on günlük bir argüman olan bu 
etkinliğin Samsun’da Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde yapılmasından son 
derece mutluyuz. Ev sahibi olarak 
hepinizi saygıyla tekrar tekrar selam-
lıyorum.” dedi. 

“OMÜ Samsun’un ürettiği bir 
değerdir”

OMÜ’nün Samsun’un ürettiği 
bir değer olduğunu söyleyen 
Rektör Ünal, “OMÜ yaklaşık yarım 

asırlık bilgi birikimiyle bölgenin 
gelişmesine ve kalkınmasına katkı 
sağlayan ve girişimci unvanlarına 
sahip olan araştırma üniversitesi 
olmayı hedef olarak belirlemiş bir 
üniversitedir. 120 farklı ülkeden 
5 bin 500 uluslararası öğrenci 
olmak üzere toplam 52 bin 
öğrencisiyle kampüsünde 9 farklı 
dilin konuşulduğu Türkiye’deki 
nadir kampüslerden biridir. Bu 
başarının arkasında kuruluşundan 
bugüne takım olarak OMÜ, 
coğrafi lokasyonu, Samsun halkı, 
yöneticileri, kurum ve kuruluşları 
yani Samsun yer almaktadır. Samsun 
TEKNOFEST gibi dünya çapında 
rekor düzeyde yarışmacı ve ziyaretçi 
katılımına sahip organizasyonu 
başarıyla gerçekleştirmiş bir kadroya 
sahiptir. Dünya çapında üniversiteler 
arası gerçekleştirilen dövüş sporları 
müsabakasına ev sahipliğiyle söz 
konusu tecrübesiyle ciddi katkı 
sağlayacaktır.” diye konuştu. 

 “50 ülke, 430 üniversiteden  
769 sporcu”

Organizasyonun Samsun’un öz 
güvenine katkı sağladığını söyleyen 
Rektör Ünal, “FISU kısaltmasıyla 
bilinen bu müsabakalar Samsun’da 
Uluslararası Üniversite Sporları 
Federasyonu, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi ve OMÜ iş 
birliğiyle gerçekleştiriliyor. 50 ülkede 
faaliyet gösteren 430 üniversiteden 
sporcular yaklaşık 10 gün boyunca 

Samsun’da kalacak ve müsabakalara 
katılacaktır. Dünyanın yaşadığı 
sosyo-ekonomik sıkıntılara, krizlere, 
savaşlara rağmen organizasyonun 
gerçekleştirilebilmesi başlı başına 
bir başarıdır. Organizasyon 
komitesi işini aşkla yapıyor süreci 
profesyonelce yönetiyor. Bu nedenle 
başarıyla tamamlayacağımızdan 
hiçbir şüphemiz yok. Kendilerini 
huzurlarınızda tebrik ediyorum. 
Değerli katılımcılar organizasyonun 
açılış konuşmasını Gençlik ve Spor 
Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu 
yapacaktı. Ancak bakanımızın 
yoğun programı nedeniyle aramızda 
bulunamadı. Buradan huzurlarınızda 
kendisine şükranlarımı sunmak 
istiyorum. Zira bu şampiyonanın 
Türkiye’de ve Samsun’da 
yapılmasına vesile olmuş sonrasında 
her türlü donanımın sağlanması 
konusunda da hiçbir fedakârlık ve 
katkıdan geri durmamıştır. Temsilen 
süreci doğrudan takip eden ve şu 
an da aramızda bulunan Genel 
Müdürümüz Ömer Altunsoy’a da 
özel olarak teşekkür ediyorum. 
Katılan bütün sporcularımıza 
başarılar diliyorum. FISU’yu 
tebrik ediyorum. Bundan sonraki 
etkinliklerinde daha güçlü sonuç 
alabilecek daha etkili operasyonlar 
yapacağından hiçbir endişemiz 
yok. Böylesine bir organizasyonun 
Samsun’da yapılması beni son 
derece mutlu etmiştir. Samsun’un öz 
güvenine güven katmıştır. Geleceğe 
yönelik ufkunu güçlendirmiş, 
büyütmüştür. Hepinize katılımlarınız 
nedeniyle teşekkür ediyorum. 
Sporcu kardeşlerimi tebrik 
ediyorum.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

“Samsun vizyon bir şehirdir 
ve organizasyon becerisine 
sahiptir”

Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir 
konuşmasında, “Türkiye’nin en 
güzel şehirlerinden birisi Samsun, 
bölgenin merkezi. Karadeniz; iklimi 
itibariyle ve insan yapısı itibariyle 
ülkenin geleceğinde çok önemli rol 

oynayan bir bölgenin merkezinde 
yer alan şehirdeyiz. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Türkiye’nin en 
köklü üniversitelerinden biridir. 
Şu anda da yeni gelişen Samsun 
Üniversitesi’yle birlikte Samsun 
bir üniversite şehri. FISU’nun 
burada yapılıyor olmasından çok 
büyük mutluluk duydum. Gençlik 
ve Spor Bakanımıza, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Genel Müdürümüze 
ve Federasyon Başkanlarına bu 
organizasyonun Samsun’da olmasına 
ve başlamasına olanak sağladıkları 
için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz.” dedi.

“Avrupa başarılarımızı Dünya 
platformuna taşımak istiyoruz”

Açılış seremonisinde 
konuşan Türkiye Üniversiteler 
Spor Federasyonu Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Günay, “Bu 
organizasyon inşallah Avrupa’da 
almış olduğumuz başarıların 
dünya platformuna taşınmış hali 
olur. Bize bu imkânı veren başta 
Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ve spor bakanlığımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Destekleri olmasaydı biz bu 
organizasyonu gerçekleştiremezdik. 
Ayrı bir parantez açmak lazım 
Samsun’a. Samsun’a biz ‘’Olimpic 

City of Samsun’’ yani Olimpiyat 
Şehri Samsun diyoruz. Samsun 
bizi bağrına bastı biz buna 6 aydır 
hazırlanıyoruz. Özellikle Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir’e ayrı bir parantez 
açmak lazım, bize inanılmaz 
destek oldu. Birlikte çalıştığımız 
üniversitemiz zaten güzide 
üniversitelerimizden bir tanesi. Bu 
operasyonu birlikte yapıyoruz. Başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal 
olmakla birlikte OMÜ’nün akademik 
ve idari personeline şükranlarımı 
sunuyorum.” diye konuştu. 

FISU’da OMÜ, Türkiye’de birinci, 
Dünya’da üçüncü oldu

FISU Üniversiteler Dövüş 
Sporları Dünya Kupasında OMÜ 
Türkiye sıralamasında birinci, 
Dünya sıralamasında üçüncü 
oldu. Türkiye adına yarışan 51 
üniversitemiz, toplamda 36 altın, 
34 gümüş, 64 bronz madalya ile 
toplamda 134 madalya kazanarak 
FISU’da ülkeler sıralamasında 
ülkemizi birinci sıraya taşıdı. 4 altın 
2 gümüş madalya kazanan OMÜ, 
ülkemizden katılan üniversiteler 
arasında birinci olurken, Dünya 
sıralamasında ise Hong Kong Baptist 
Üniversitesi ile birlikte üçüncü sırayı 
paylaştı. Ev sahipliğindeki başarısı 

ve kazandığı madalyalarla FISU’ya 
hem organizasyon partneri olarak 
hem de sporcu katılımı açısından 
çok iyi hazırlandığını gösteren 
OMÜ, Dünya kupasının bünyesinde 
gerçekleşmesini fırsata çevirdi.

Madalya kazanan sporcularımız
FISU Dünya Üniversiteler Dövüş 

Sporları Kupası’nda derece elde eden 
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
öğrencilerimizden; boks branşında 
+92 kiloda Berat Acar, muay thai 
branşında Kadınlar 63.5 kiloda 
Devrim Aydın, 51 kiloda Tuğbanur 
Kıvrak, sambo branşında Kadınlar 
80 kiloda Serdem Daharlı Dünya 
Şampiyonu olurken, muay thai 
branşında Erkekler 60 kiloda Bekir 
Karaömerlioğlu ve sambo branşında 
Erkekler 98+ kiloda Furkan Güner 
Dünya ikincisi oldu.

Madalya kazanan ve müsabaka-
larda yarışan sporcuları, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü ve üst 
yönetim tebrik etti. Madalya kaza-
nan OMÜ sporcularının ödüllerini 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz 
Batuk takdim etti. Elde ettiği başa-
rılarla, her alanda olduğu gibi spor 
alanında da iddialı olduğunu bir kez 
daha gösteren OMÜ, pek çok kul-
varda faaliyet gösteren bütüncül bir 
üniversite olduğunu ve her bir disip-
line aynı önemle yaklaşarak başarılı 
olmak için çalıştığını gösterdi.

FISU Rektörler Danışma Kurulu 
Müsabakaları Yerinden Takip 
Etti

FISU müsabakalarına ev sahipliği 
yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa 
Yıldız, Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu’ndan oluşan 
FISU Rektörler Danışma Kurulu 
World Cup Combat Sports 2022 
kapsamında gerçekleşen FISU 
müsabakalarını yerinden takip etti.

İlk defa Türkiye’de ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen FISU Dünya 
Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Açılış Seremonisi OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
görkemli bir törenle yapıldı.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası İçin  
Muhteşem Bir Açılış 
Seremonisi Gerçekleştirildi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü 4. 

Sınıf öğrencilerinin Toplumsal 
Sorumluluk Projesi dersi 
kapsamında, Öğr. Gör. Tülin 
Serindik yürütücülüğünde ve Esra 
Öz başkanlığında, Sena Sude Yılmaz, 
Barış Işık, Dilek Yaran ve Kader Efe 
isimli üniversite öğrencilerinin 
de bulunduğu ekip tarafından 
‘Çocuklar İçin Yaşanabilir Bir 
Dünya’  projesi gerçekleştirildi.

OMÜ İletişim Fakültesi 
bünyesinde gerçekleştirilen projeye 
Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem, Dr. 
Öğr. Üyesi Hasan Turgut, Öğr. 
Gör. Tülin Serindik, Çarşamba 
Gökçeçakmak İlkokulu Müdür 
Yardımcısı ve Tema Vakfı Çarşamba 
İlçe Temsilcisi Duygu Şimşek, 
Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz 
Sınıf Öğretmeni Orhan Ulusoy ve 
öğrencileri ile üniversite öğrencileri 
katılım sağladı.

Proje kapsamında Hacı 
Yılmaz Yılmaz İlkokulu 4. Sınıf 
öğrencilerine Esra Öz tarafından 
İklim Değişikliği konusunda anlatım 
sağlandı. Ardından Çarşamba’da 
bulunan Adapark mesire alanına 
getirilen öğrenciler burada çevre 
temizliği gerçekleştirdi. Üniversite 
öğrencilerinin koordinatörlüğünde 
çocuklarla yapılan temizlik 
Çarşamba Belediyesi Çevre ve 
Temizlik Müdürlüğü tarafından da 
destek gördü. Temizlik sonrasında 
OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Kampüsünde bulunan İletişim 
fakültesine getirilen ilkokul 
öğrencileri Tema Vakfı Çarşamba 
İlçe Temsilcisi Duygu Şimşek 
tarafından üniversite öğrencilerini 
de kapsayan  ‘İklim Değişikliği’ 
konulu konferansa katılım sağladı. 

“Dünyamızın bir sınırı olduğunu 
unutmamak gerekir”

Açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren Esra Öz projede emeği geçen 
herkese teşekkürlerini sunarak, 
“İklim Değişikliği konusu insanların 
basite indirgediği ve çok fazla bilgi 
sahibi olmadığı bir konu. Toprakla-
rımızın her zerresi çok kıymetli, her 
bir damla su bizim için çok değerli. 
Şu an yaşanabilir bir dünyamız var 
fakat bu dünyanın bir sınırı oldu-
ğunu unutmamak, geleceğimizin 
çocuklarına yaşanabilir bir dünya 
bırakmak gerekiyor.” dedi.

“Küçük şeyler birbirimizi 
etkileyerek büyüdüğümüzde 
çok önemli şeylerdir”

İklim Değişikliği konusunda bil-
gilerini aktaran Duygu Şimşek, hava 
durumunda ki dengesizlikler, iklim 
neden ve nasıl değişir, iklim değişik-
lerinin etkileri, sıcak hava dalgası ve 
küresel ısınma, sera gazı ve etkileri 
konularında anlatım gerçekleştirdi. 

Yapılabilecek en kolay çözüm-
lerden bahseden Şimşek, “Küçük 
şeyler birbirimizi etkileyerek büyü-
düğümüzde çok önemli şeylerdir. 
Hayat tarzımız içerisinde ihtiyacı-

mız olmayan ürünleri almamalıyız, 
bir ürünün üretim yerinden bizim 
elimize ulaşana kadar geçtiği yol, 
harcadığı enerji, üretilirken har-
cadığı gazlar doğaya fosil yakıt ve 
karbondioksit olarak geri dönüyor. 
İhtiyacımız olandan fazlasını tüket-
memek, kullanılmayan kıyafetleri 
dönüştürmek, toplu taşıma kullan-
mak, gereksizce kullanılan enerjiyi 

aza indirgemek, elektrikli araçların 
yaygınlaştırılması, klimayı tasarruf-
lu modda kullanmak gibi şeyler çok 
basit ama etkili yöntemlerdir. Üre-
timden kaynaklı sera gazı artışının 
önüne geçmek ve doğayı korumak 
için temel yaşam biçimimiz olmalı.” 
ifadelerini kullandı. 

Yapılan çalışmaların yeterli 
olmadığını söyleyen Şimşek, “Ülke-
mizde ve dünya genelinde olan bir 
sorun olduğu için yapılan bir takım 
çalışmalar var fakat yeterli olduğu-
nu düşünmüyoruz. Bu çalışmaların 
çoğaltılması gerektiğini düşünüyo-
ruz. İklim değişikliğinin en önemli 
adımlardan birisi doğal alanların ku-
rulması ve geliştirilmesidir. Bunun 
için bizde yaşadığımız doğayı tanı-
malıyız, en küçük adım olan fidan 
dikme etkinliklerine katılmak bile 
sizler için büyük bir adım sayılacak-
tır, ya da böyle bir etkinliğin öncüsü 
biz olabiliriz.” şeklinde konuştu.

“Gelecek sizin ellerinizde”
Konferans sonunda Tema 

Vakfı hakkında bilgi veren Şimşek, 
“Toprak Dede (Hayrettin Karaca)  ve 
Yaprak Dede (Ali Nihat Gökyiğit) 
çocukluktan arkadaşta olan vakfı-
mızın kurucularıdır. Ülkemizi köşe 
bucak gezmişler ve bu coğrafyanın 
oldukça fazla biyolojik ve bitki 
çeşitliliğine sahip olduğunu görmüş-
lerdir.  Ne kadar şanslı olduğumuzu 
bizden çok önce fark etmişler ve do-
ğal varlıkları korumak için gerçek-
ten çok çalışmışlardır. 1992 yılında 
başta toprak olmak üzere tüm doğal 
varlıkları korumak, erozyon ile mü-
cadele etmek ve ormanları çoğalt-
mak amacıyla tema vakfını kurmuş-
lardır. Bugün siz gençler bizim için 
çok kıymetlisiniz çünkü gelecek 
sizin ellerinizde. İklim değişikliğine 
dur demek için hep beraber çaba 
göstermeliyiz.” diyerek öğrencileri 
gönüllüğe davet etti.

Proje ilkokul öğrencilerine 
hediyelerinin takdim edilmesi ve 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Bir Hayalin Gerçekleştirilmesi: Karadeniz’in 
İlk Aşçılık Okulu ‘By Chef Academy’

Çocuklar İçin Yaşanabilir Bir Dünya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile ilkokul 
öğrencileri, “Çocuklar İçin Yaşanabilir Bir Dünya Projesi” çerçevesinde çevre temizliği etkinliği yaptı.

MasterChef programıyla ta-
nıdığımız Barbaros Yoloğlu 
kimdir ve yemek yarışması 

programına niçin katıldınız? 
Samsun’un Alaçam ilçesinde 

dünyaya geldim. Mutfağa olan 
ilgim nedeniyle Gerze Turizm ve 
Otelcilik Meslek Lisesi Aşçılık bö-
lümünden mezun oldum. Özellikle 
et ürünlerinde kendime güvensem 
de mutfakta her konuda iyi oldu-
ğumu bilmeme rağmen kendimi 
geliştirmek için çeşitli restoranlar-
da çalışırken yemek yarışma prog-
ramına katılmaya karar verdim. 
Elemeleri geçtikten sonra 16 kişilik 
yarışma kadrosuna seçildim ve 
yarışma sonunda da ikinci olarak 
kendimi kanıtlamış oldum.

“Hayalimi şehrimde 
gerçekleştirdiğim için çok 
mutluyum”

Chef Academy’yi kurmadan önce 
ne düşündünüz, sizi motive eden en 
önemli etken neydi? 

Okul açma hayalim lise öğren-
cilik yıllarıma dayanıyor. Lisede 
okurken dersimize giren hocam-
dan çok etkilenmiştim. Bu meslekte 
sadece alaylı olmanın yeterli olma-
dığı, eğitiminde bir o kadar önemli 
olduğunu bizlere aşıladı. Ben de 
bu mottodan hareketle bir gelecek 
planı yapmıştım. Bugün bu hayali-
mi şehrimde gerçekleştirdiğim için 
çok mutluyum. 

Chef Academy’de ne tür 
workshoplar gerçekleşiyor?

By Chef Academy’i dünyanın 
her yerinden farklı lezzetlerin bu-
luştuğu eğlenceli ve eğitici work-
shoplar merkezi haline getirmek 
için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Örneğin İtalya’dan pizza, makarna, 
tiramisu Fransa’dan san sebastian, 
cheesecakeler, browniler ve çiko-
lata workshopları, et ve et pişirme 
teknikleri, mezeler, Ege lezzetleri, 
Osmanlı mutfağı, vegan mutfağı, 
yaş pastalar, anne-çocuk, baba- 
çocuk workshopları ve hamileler 
için workshoplar gibi çok farklı 
türde etkinliklerimiz var. Her ayın 
pazartesi ve cuma akşamları saat 
19.00 da yapılıyor. Aylık workshop 
takvimimiz İnstagram sayfamızdan 
ve web sitemizde paylaşılıyoruz.

“Samsun’u merkez haline 
getirmek istedim”

Chef Academy’nin ilerisi için kendi-
ne uygun gördüğü rol nedir?

By Chef Academy hayalim 
olmasının yanında kuruluş amaçla-

rından biri de Karadeniz’de özel bir 
gastronomi okulunun olamama-
sıydı. İnsanlar profesyonel aşçılık, 
pastacılık ve workshoplar için 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük-
şehirlere gitmeleri gerekiyordu. 
Karadeniz’deki bu ihtiyacı görerek 
Samsun’u merkez haline getirmek 
istedim.

“By Chef Academy 8 aylık bir 
yapı ve kurumsal bir kimlik 
oluşturmaya devam ediyor”

Chef Academy’de verilen eği-
timler nelerdir? Kimler tarafından 
veriliyor ve verilen eğitimlerin 
yeterli olduğunu düşünüyor mu-
sunuz? 

By Chef Academy 8 aylık 
bir yapı ve kurumsal bir kimlik 
oluşturmaya devam ediyor. Sür-
dürülebilir olması için güçlü ve 
profesyonel bir ekiple çalışıyorum. 
Alanında uzman eğitmenler, genel 
koordinasyonu sağlayan bir koor-
dinatörümüz, güçlü bir mutfak ve 
salon personelimiz bulunmakta. By 
Chef Academy 6 katlı bir yapı olup 
ilk katında benim adımı taşıyan 
Barboburger markasıyla ortaya 
çıkan hamburger restoranımızda 
bulunmakta. Restoranımızda ayrı-
ca Barbo Patisseri Barbo Coffe ve 
Barbo Market de hizmet vermekte.

Chef Academy’den mezun 
olanlara ne gibi imkânlar 
sağlanıyor?

By Chef Academy’den mezun 
olan kursiyerlerimiz By Chef 
Academy sertifikası, transkripti 
ve Milli Eğitim Bakanlığından da 
sertifika alarak kendi iş yerlerini 
açabilirler ya da otel, restoran veya 
pastanelerde çalışabilirler.
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Serhat Bülki-Esra Öz

Betül Balabaz

2020 yılında katıldığı MasterChef isimli yemek yarışması programında ikinci olan ve yarışma boyunca 
yaptığı sunumlarla tanınan Barbaros Yoloğlu’nun konuğu olduk ve ‘hayalim’ dediği Karadeniz Bölge-
sinde ilk olan aşçılık okulu olan By Chef Academy’nin kuruluş süreci ve amacı üzerine konuştuk.
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Projenin başlangıcında 
büyük etkisi olan Çarşamba 
Belediye Başkanı Halit 

Doğan, ilçede bulunan otantik 
yapılı bir binayı Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) için tahsis ederek 
TÜGVA Sezai Karakoç Gençlik 
Merkezi’ni ilçeye kazandırdı. 
TÜGVA tarafından tahsis edilen 
merkezin düzenlenmesi, bilgisayar 
ve kodlama malzemelerinin temini 
vakıf tarafından gerçekleştirildi. 
Türkiye’de 42 adet icathanelerden 
biri olan merkezde; 2 adet derslik, 1 
adet el sanatları sınıfı, 1 adet mescit, 
1 adet kütüphane, 2 tane etüt 
odası, 1 adet veli bekleme bölümü 
oluşturuldu. 1 Temmuz 2022 
tarihinde faaliyete geçen merkezde 
kursiyerlere robotik kodlama, 
yazılım, 3 boyutlu tasarım, mobil 
uygulama geliştirme ve elektronik 
eğitimleri gibi çalışmalar sunuluyor. 
Ayrıca Gençlik Merkezinde 
değerler eğitimi, Kur’an-ı Kerim, 
zekâ oyunları, tezhip, rölyef, el 
sanatları, İngilizce, resim ve ney 
kursları gibi eğitimlerde veriliyor. 
Şehir merkezine yakınlığı ve ilçeye 
tarihi bir yapı esintisi getiren 
merkez veliler ve öğrencilerden 
yoğun ilgi görüyor. 

“Robotik kodlama başta olmak 
üzere diğer kurslarda da iddialı 
bir kurumuz.”

 Robotik kodlama başta olmak 
üzere diğer kurslarda da iddialı 
bir kurumuz ifadesini kullanan 
TÜGVA İlçe Temsilcisi Yahya Torun 

“Çarşamba’da öğrenci ve velilerimiz 
ile yaz kursumuzda ilk defa bir 
araya gelmiş olduk. İlk olmasına 
rağmen 200’ün üzerinde öğrenci 
ile 6 haftalık süren yaz kursumuzu 
çok verimli bir şekilde tamamladık. 
Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim, 
zekâ oyunları, futbol, basketbol, 
voleybol, okçuluk, savunma 
sporları gibi pek çok alanda 
öğrencilerimize hizmet verdik. Yaz 
aylarını eğlenerek öğrenmeleri 
ve güzel zaman geçirmeleri 
için değerlendirmelerine vesile 
olduk. Velilerimizden olumlu 
geri dönüşler almamız bizi ve 
eğitmen arkadaşlarımızı daha 
da heveslendirdi. 2022–2023 
eğitim öğretim yılına yoğun bir 
talep ve öğrenci sayısı ile girmiş 
bulunuyoruz. Şu an 300 civarında 
öğrenciye çeşitli dallarda eğitimler 
verirken çeşitli aktivitelerle onların 
güzel zamanlar geçirmelerine 
olanak sağlamaktayız.” dedi.

Öğrenciler daha zor ve karmaşık 
robotik kodlamaları yapabilir duru-
ma geliyorlar diyen Torun, “Robo-

tik kodlama eğitiminde öncelikle 
öğrencilerin kodlamanın mantığını 
öğrenmelerini sağlıyoruz. Bunun 
için pek çok uygulama olmakla bir-
likte biz Hacker Can uygulamasını 
takip ediyoruz. Bu uygulama ile kod-
lama mantığını öğrenme noktasında 
belirli seviyeye gelen öğrencilerimi-
ze Arduino ile hem yazılım hem de 
donanım olarak eğitim veriyoruz. 
Basit LED yakmalar ile başlayan 
öğrencilerimiz kodlamayı öğren-
dikçe daha zor ve karmaşık robotik 
kodlama projeleri yapabilir duruma 
geliyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Milli ve Manevi değerlerine 
sahip gençler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz”

 Z kuşağı olarak adlandırılan 
ve küçümsenen gençlerimizi biz 
Teknofest kuşağı olarak kabul 
ediyoruz diyen Torun, “Bizler 
burada yapılan çalışmalar ile 
gençlerimizi çağımızın seviyesinde 
değil, çağımızın seviyesinin 
de ilerisinde teknolojiler ile 
buluşturarak onları yarınlarımızın 
Türkiye’sine en güzel şekilde fayda 
sağlayacak; teknolojik bilgi ve 
beceri ile yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Son zamanlarda Z kuşağı olarak 
adlandırılan ve küçümsenen 
gençlerimizi biz Teknofest kuşağı 
olarak kabul ediyoruz. Biz bunu 
tarihimizden, kültürümüzden 
kopuk değil aksine geçmişimizden 
aldığımız güç, enerji ve motivasyon 
ile milli, manevi değerlerine 
sahip, günümüz teknolojisinin de 
ilerisinde gençler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz.’ ifadesinde bulundu.

“Gençlerimizi kurslarımıza 
bekliyoruz”

Öğrencilere seslenerek davette 
bulunan Torun, “Başımıza icat çıkar-
mayı isteyen, kendini teknolojik ve 
sanatsal anlamda geliştirmeyi hedef-
leyen gençlerimizi kurslarımıza bek-
liyoruz. İşimizi samimi bir şekilde ve 
gayretle yapmamız halinde neti-
cenin güzel olacağını düşünüyor 
ve inşallah burada yetiştirdiğimiz 
gençlerimizle çeşitli sergi, yarışma 
ve fuarlarda yerimizi alıp ilçemizi en 
güzel şekilde temsil etmeyi düşünü-
yoruz.”şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) İletişim Fakültesi 

Gazetecilik Bölümü 4. Sınıf 
öğrencilerinin Toplumsal 
Sorumluluk Projesi dersi 
kapsamında, Öğr. Gör. Tülin 
Serindik yürütücülüğünde ve Zeki 
Gürkan başkanlığında, Sare Nur 
Saygısever, Yaren Akbaş, Yunus 
Soğukpınar ve Bekir Erbudak 
isimli üniversite öğrencilerinin 
de bulunduğu ekip tarafından 
‘80’lerden 90’lardan Gelen Nostalji’ 
projesi gerçekleştirildi.

“80’ler 90’lar müzikleri 
çalındı”

Öğrenciler, huzurevinde ko-
naklayan yaşlı misafirler için eski 

dönemleri yansıtan 80’ler 90’lar 
konseptinde bir dinleti gerçek-
leştirdi. Coğrafya öğretmeni ve 
müzik sanatçısı Emre Kavuk’un 
sahne aldığı etkinlik yaklaşık 2 saat 
sürdü. Etkinlik için huzurevi’nin 
çok amaçlı salonu kullanıldı. Etkin-
lik öncesi öğrenciler, çok amaçlı 
salonu konsepte uygun bir şekilde 
dekore edip ışıklandırdılar.

“Misafirlere Kuaför Hizmeti”
Kuaför Emine Şahin, Kübra 

Akbaş ve Şevval Akbaş bir karşılık 
beklemeksizin, saç bakımı talep 
eden misafirlere önceden ayrılmış 
odalarda hizmet verdiler. Etkin-
lik sonrası Emine Şahin: “Böylesi 
bir etkinliğe çağrılmış olmaktan 
olabildiğince mutluyuz. Huzurevi 
sakinlerinin saç bakım ihtiyaçlarını 

gidermeleri bazen zor olabiliyor. 
Bugün etkinlik öncesi misafirleri-
mize hem saç bakımı yaptık, hem 
de hoş sohbet ettik. Bu tür etkin-
liklerin sayısı ve önemi arttırılmalı 
diye düşünüyorum.” dedi.

“Hep beraber dans edilip, 
şarkılar söylendi”

Etkinlik sahne sanatçısı Emre 
Kavuk, kalabalık bir salonda sahne 
almasıyla başladı. Öğrenciler ve 
huzurevi çalışanları da dinleti 
günü salonda yer aldılar. 2 saat 
süren etkinlik boyunca huzurevi 
misafirleri, huzurevi çalışanları ve 
OMÜ öğrencileri hep beraber dans 
edip, şarkılar söylediler. 

Canlı müzik etkinliği alkışlar 
eşliğinde sona erdi. 

Çarşamba’da Genç Yazılımcılar Yetişiyor

Çarşamba Huzurevi’nde Canlı Müzik Dinletisi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılandırılan gençlik merkezinde gençlere robotik kodlama ve 
yazılım eğitimi veriliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile 
ilkokul öğrencileri, “80’lerden 90’lardan Gelen Nostalji” projesi kapsamında huzurevi sakinlerine 
müzik dinletisi etkinliği yaptı.

Dünyanın en büyük 
Havacılık, Uzay ve 

Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 

Samsun’da ziyaretçilerini 
ağırladı. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji 
Takımı Vakfı öncülüğünde 
gerçekleştirilen TEKNOFEST 

Karadeniz, Samsun Çarşamba 
Havalimanında düzenlendi. 
Festival sürecinde birçok alanda 
gösteriler, teknoloji yarışmaları 
gerçekleştirildi.

OMÜ İLETİŞİM 
FAKÜLTESİ  
ÖĞRENCİLERİNİN 
BAŞARILARI

TEKNOFEST Tarımsal İnsansız Kara Aracı 2.si OMÜTAR  Takımı 
Oğuzhan Kocabaş: “Yapmış olduğumuz proje bizlere takım çalış-
malarında verimli, disiplinli, özverili çalışmayı öğretti. Kendimize 
ve takım arkadaşlarımıza güvenerek potansiyelimizi keşfetme-
mize olanak sağladı. Teknoloji üreten bir Türkiye için nitelikli 
mühendisler olma yolunda hedeflerimizi gerçekleştirebileceği-
miz ortamı bizlere sağladı.”

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencisi 
Faizullah Ahmadyar, bu yıl 
12’ncisi düzenlenen “Aklıma 
Bir Fikir Geldi” yarışmasından 
ödülle döndü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı-
nın destekleriyle Radyo Televiz-
yon Yayıncıları Meslek Birliği 
(RATEM) tarafından Korsanla 
mücadele etmek amacıyla üni-
versiteliler arasında düzenlenen 
yarışmaya Türkiye’deki üniver-
sitelerin yanı sıra Balkanlar, Orta 
Asya ülkeleri ile KKTC’deki 35 
üniversiteden 1000’e yakın eser 
değerlendirildi. Yarışmada 12 
eser ödüle layık görüldü. 

Üniversiteliler Arası 
İletişim Fikirleri Yarışması 
“Korsanla Mücadele” temasıyla 
4 kategoride düzenlenen 
yarışmada gazete ve dergi 
dalında üçüncülük elde eden 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi 
Faizullah Ahmadyar’ın ödülü 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Onur Bekiroğlu ve Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Recep Yılmaz 
tarafından takdim edildi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) İletişim Fakültesi 

Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ali Akın 
Doğu, Yeşilay’ın düzenlediği 6. 
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarış-
ması’nda belgesel kategorisinde 
‘Çaresiz’ isimli projesi ile üçüncü-
lük ödülü kazandı.

T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Sinema Genel 
Müdürlüğü katkılarıyla 
bu yıl ‘Gençlerin Gözünde 
Uyuşturucu Bağımlılığı’ teması 
ile düzenlenen yarışmaya 
toplamda 160 eserle başvuru 
yapıldı.

Ödüller; Yeşilay Bilim Kurulu 
Başkanı ve Yarışma Jüri Başkanı 
Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın ve 
Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Ya-
sin Erol’un katılımıyla çevrim içi 
gerçekleştirilen törende verildi.

Ödül töreninde Ali Akın 
Doğu, “’Tema gençlerin gözünde 
uyuşturucu bağımlılığı olsa da 
hiçbir şey bir annenin feryadın-
dan daha etkili olamaz. Biz de 
bu noktada farklı bir perspektif 
geliştirmek adına uyuşturucu 
batağında oğlunu kaptırmış bir 
annenin feryadını konu almak 
istedik.” ifadelerini kullandı.
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TEKNOFEST’te TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması Döner 
Kanat kategorisi 2.si Esinti Takımı 
Gülşah Salihanur Keleş: “TEKNOFEST ruhu hayatımıza işleyerek 
yarışma süreci haricinde de yeni şeyler öğrenmemize ve projeler 
geliştirmemize öncü oldu. Süreç üretken insanların birbiriyle 
tanışmasına vesile oldu. Yeni edindiğimiz dostlarımızla sabahtan 
akşama kadar mühendislik muhabbeti yapıyoruz.”

”Projeler geliştirmemize öncü oldu”

TEKNOFEST’te TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştır-
ma Projeleri Yarışmaları Savunma, Havacılık ve Uzay Katego-
risi 1.si DefenceTech Takımı
Caner Uludoğan: “TEKNOFEST’i gençlerin projelerini sergileye-
bilecek bir vitrin ve kendilerini sınayabilecek kaliteli bir yarışma 
olarak görmekteyiz. Aynı zamanda gençlerin yeni tecrübeler ve 
fikirler kazanabileceği güzel bir platform olarak görmekteyiz.”

“Gençlerin projelerini sergileyebilecekleri bir vitrin”

TEKNOFEST TÜBİTAK SAGE Dikey İnişli Roket Yarışması 1.si OMÜ 
Tanyeli Takımı
Ömer Faruk Şahin: “TEKNOFEST muazzam derecede teknik anlam-
da kendimi geliştirmemi sağladı. Rapor aşamalarında bizden istenen 
şablonlar, yapmak istediğimiz araçlar için aslında birer kılavuz şeklin-
deydi. O kılavuzlar olmasa o kadar detaylı ve birçok olumsuz duruma 
hazır araçlar tasarlayamazdık. Teknik anlamda olduğu kadar başka 
birçok alanda TEKNOFEST kendinizi yetiştirmenizi sağlıyor.”

“Kendinizi yetiştirmenizi sağlıyor”

Serhat Bülki-Ozan Gezer

Uğur Çem

Zeki Gürkan

“Kendimizi keşfetmemize olanak sağladı”

OMÜ İletişim Fakültesi 
12. İletişim Fikirleri 
Yarışmasından  
Ödülle Döndü

Genç İletişimcilerin 
Bağımlılığa Farklı 
Bakışı Üçüncülükle 
Ödüllendirildi

Buket Cürebal, Nesrin Ekinsoy, 
Gülay Kale

Serbest Kürsü
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Öğrencilerin Gözünden ‘Tekkeköy’

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin 
karşındakinin anlayabileceği kadardır.

Hazreti Mevlana


