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OMÜ Mezunu Uzman Hemşireler Tecrübelerini Paylaştı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunu hemşireler, öğrenci hemşirelerle tecrübelerini 

paylaştı. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunları Arş. Gör. Merve 

Koyun ve Hemşire Gonca Akbaş çevrimiçi (online) ortamda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin 

ilgiyle dinledikleri etkinlikte hemşireler eğitim ve meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübe 

ve kazanımları paylaşarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. 

Mezun-öğrenci buluşmasının açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ, mezun olacak öğrencilerden edindikleri 

bilgileri alana en iyi şekilde yansıtmalarını, bununla birlikte bu bilgilere dayanarak gittikleri 

yerde takım liderleri, grup liderleri ve Samsun Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünü 

iyi birer temsilcisi olmalarının önemini belirtti. Mezunlar sistemine kaydolmanın öneminden 

de bahseden Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ “Biz mezun olduktan sonra da sizlerle birlikte 

olmak istiyoruz. Tıpkı bugün gelen arkadaşlarımız gibi sizlere mezun olduğunuzda, sonraki 

gelecek kuşağa başarılarınızı anlatabileceğiniz bir ortam yaratmak istiyoruz. Dolayısıyla 

mezunlar sistemine kaydolmanız hem birbirimizi takip etmemiz hem de birbirimizden haberdar 

olmamız, sizin de bir anlamda öğrencilikten kopmamanız anlamına geliyor.” dedi. 

 

 
 

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

öğretim elemanı Merve KOYUN Eğitim, Erasmus ve çalışma sürecini, görseller eşliğinde 

öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere uygulamalarda öğrenmeye istekli olmaları, mesleğe katkı 

sağlamaları ve yaptıkları işin en iyisini yapmaları konusunda önerilerde bulunarak; “Özellikle 

stajlara çıktığımda sayın hocalarım sayesinde hem de bakıma yardıma ihtiyacı olan bir kişiye 

yardımım dokunduğu anda evet Merve sen bunu yapmalısın elinden gelenin en iyisini 

yapmalısın diye hemşireliğe gerçekten gönül verdim” diye belirtti. Ayrıca öğrencilerle Erasmus 

kapsamında gitmiş olduğu Finlandiya’da yaşadığı mesleki deneyimleri de paylaştı. Moderatör 

Cansev Bal’ın yönelttiği iyi ki, keşke ve öneririm anahtar sözcüklerini¸ Öğr. Gör. Merve 

Koyun; “İyi ki çocuk hemşiresiyim; keşke öğrenciyken Erasmus’la gittiğim Finlandiya’da bir 

dönem daha kalsaydım; sizlere önerim sosyal hayatınızı da mutlaka değerlendirmeniz ve 

bilgiler tazeyken birebir bakım verilen yoğun bakım ya da acilde çalışmanız” şeklinde 

yanıtladı.  



 
 

OMÜ Hemşirelik Bölümünde 2005-2009 yılları arasında öğrenim gördüğünü kaydeden Dr. 

Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birim Sorumlu 

Hemşiresi Uzm. Hemşire Gonca Akbaş’ta öğrencilik yıllarında yaşadığı anıları ve öğretim 

elemanlarının katkılarını anlattı. Öğrenci temsilciliğini yürüttüğünü belirten Uzm. Hemşire 

Gonca Akbaş çalışma hayatında öğrencilik sürecinde aktif olmanın mesleki ilerlemesinde yarar 

sağladığını belirterek öğrencilerin sosyal anlamda kendilerini geliştirmeleri konusunda 

tavsiyede bulundu. Öğrencilik yıllarında öğretim elemanlarının destekleriyle kongre katılımı 

sağladıklarını ve bu tecrübelerin mesleki hayatta çok fazla yararını gördüğünü 

belirtti.  Moderatör Cansev Bal’ın yönelttiği iyi ki, keşke ve öneririm anahtar sözcüklerini 

Uzman Hemşire Gonca Akbaş “İyi ki cerrahi hemşiresiyim, keşke üniversitede daha da sosyal 

olabilseydim ve öğrencilere hayallerinin peşinden koşmalarını öneririm” şeklinde yanıtladı. 

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

öğretim elemanı Öğr. Gör. Merve KOYUN ve Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birim Sorumlu Hemşiresi Uzm. Hemşire Gonca 

Akbaş’a teşekkür belgesi takdim edilmesi, Mezun Takip ve Değerlendirme Komisyon Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay Akman’ın kapanış konuşması yapması ve hemşirelerle düzenleme 

kurulunun fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. 

 


