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Ar-Ge
çalışmalarının
temelinde
toplumların
mevcudiyetini
ve yaşam
kalitesini
iyileştirmek var.
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Günümüzde teknolojik yenilikler ve buluşlar dünyamızı küçük küresel bir köy
haline getirdi. Ekonomik değişimin de
itici gücü olan bu teknolojik yenilikler
artık Ar-GE (Araştırma ve Geliştirme) çalışmalarının mucizevi sonucu olarak boy
gösteriyor. Bu mucizeyi yaratan Ar-Ge
kavramı sıkça dillendirilmekle beraber
kimileri tarafından yeni bir ürün üretmek
olarak algılanırken kimileri tarafından da
sadece bilimsel çalışma olarak tanımlanıyor. Kısacası Ar-Ge, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin sağlanmaya
çalışıldığı günümüzde üzerinde önemle
durulması gereken bir kavram olarak
karşımıza çıkıyor.
Ar-Ge açılımından da anlaşılacağı gibi

ilk aşamada araştırma, sonra bilgiyi ya
da ürünü keşfetme nihayetinde de keşfedilen bilgi ve ürünü geliştirme ya da
yenilemeyi içeriyor. Yani Ar-Ge üç farklı
uygulamayı bünyesinde barındırıyor: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve
deneysel geliştirme. Bu bilgiler ışığında
genellikle kamu, özel sektör ve üniversitelerin ortaklığında yürüyen Ar-Ge çalışmaları kişi ya da ülke olarak hayatımızı
nasıl etkiliyor sorusunu da akla getiriyor.
Ar-Ge çalışmalarının temelinde toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini
iyileştirmek olduğu düşünüldüğünde
bu soruda kendiliğinden cevaplanmış
oluyor. Bir ülkenin iyi planlanmış bir ArGe politikası varsa bu onun refah sevi-

Peki AR-GE çalışmalarının “odağını”
oluşturduğu bilinen üniversiteler düşünüldüğünde OMÜ Ar-GE çalışmalarında
nasıl bir yol izliyor, şu anki çalışmaları
neler ve bu çalışmalar hangi birimler
üzerinden yürüyor bir göz atalım istedik.
Artık ileri teknolojide anlayış bilgi teknolojileri, bio teknoloji, ileri malzemeler ve
mikro elektronik gibi dallara yönelmişken OMÜ ‘de bu dallardaki çalışmalara
hız vermiş bulunuyor.
OMÜ’de ki Ar-GE birimlerini kısada olsa
tanımak ve sizlere tanıtmak istedik…

Samsun Teknopark
Türkiye’de ilk olarak 2001 yılında kurulma izni çıkan TEKNOPARK’ lar ya
da diğer adıyla Bilim Parkı ve TEKNOKENT ’ler Ar- GE çalışmalarının yapıldığı dolayısıyla da katma değeri yüksek
ürünlerin üretilmesini destekleyen özel
bölgeler. Genelde üniversitelere yakın
bölgelerde kurulan TEKNOPARK’ lara
yeni kurulan Samsun TEKNOPARK’
da güzel bir örnek teşkil ediyor. Genel olarak TEKNOPARK kavramını ve
Türkiye’de aktif halde olan 40 TEKNOPARK ’ın içine dahil olan Samsun TEKNOPARK’ ın kurulum aşamasından
bugüne katetdiği yolu Samsun TEKNOPARK’ ın Yönetim Kurulu Başkanı
OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fehmi Yazıcıya sorduk.
Bize TEKNOPARK’ ın tanımını yapar mısınız, TEKNOPARK kavramının temelinde
ne yatıyor?
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yesinin yüksek olacağının bir göstergesi
aslında. Dünyada yaşanan kriz dönemlerinde bile Ar-Ge’nin krizden etkilenmediği aksine bu dönemlerde getirisi daha
yüksek bir faaliyet olarak göz doldurduğu görülüyor. Bir ülkenin Ar-GE’ ye yaptığı yatırım belki çok kısa sürede geri dönmüyor ama orta ve uzun vadede kat be
kat kazandırdığı da saptanan bir gerçek.
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Prof. Dr. Fehmi YAZICI
TEKNOPARK Yönetim Kurulu Başkanı
OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
Röportaj: Nehir GÜLER
Fotoğraf: Gökhan ÇETİN
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5 bin metrekare
kapalı alanımız
var ve bu
alandan bin 300
metrekarelik
kiralanabilir
yerimiz var. Şuan
kağıt üzerinde
bu alanların
hepsi firmalara
kiralanmış
durumdalar.
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TEKNOPARK terimi; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kısa adıdır. Bilim Parkı,
TEKNOKENT gibi farklı isimlerle de anılır.
TEKNOPARK ’lar sadece Ar-GE yapılan,
sanayinin birimlerinin bulunduğu ya üniversitenin içinde ya da üniversiteye yakın
alanda faaliyet gösteren, araştırma yapılan bölgelerdir. Bu bölgeler devlet tarafından ileri teknoloji faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak, katma değeri yüksek
ürünler üretilmesini desteklemek için kurulmuştur.
Türkiye TEKNOPARK kavramıyla hangi
yıllarda tanıştı ve Samsun TEKNOPARK
kurulma aşamasından bugüne nasıl bir
gelişim gösterdi?
Türkiye’de ilk olarak 2001 yılında TEKNOPARK’ ların kurulmasına izin verilmiştir.
Biz ise 2008 yılında bu çalışmalara kağıt
üzerinde başlamış olduk. 2009 yılında da
Bakanlar Kuruluna onay için sunduk. 2010
yılında Samsun TEKNOPARK ilan edildi.
Bu 3 yıllık süreç içinde TEKNOPARK yapım inşaası tamamlandı. TEKNOPARK 80
dönümlük bir arazi de Kampüsün içinde
bulunuyor. Teknopark’ ın içerisine artık firmaları kabul etmeye başladık. En küçük
yerlerimiz 20 metrekare ama firmaların
isteklerine göre bu alanlar genişletilebiliyor. Toplamda 40’a yakın firma Samsun

TEKNOPARK’ da bulunmak istiyor. Araziyi
düşündüğünüzde 5 bin metrekare kapalı
alanımız var ve bu alandan bin 300 metrekarelik kiralanabilir yerimiz var. Şuan kağıt
üzerinde bu alanların hepsi firmalara kiralanmış durumdalar. Bazı firmalar işlemlerin ardından TEKNOPARK’ a yerleşmeye
başladılar. Muhtemelen önümüzdeki ayda
da resmi açılışımızı yapacağız.
Türkiye genelinde 55’e yakın TEKNOPARK
bulunuyor. Bunların 40’ı aktif görünüyor. Bu
açıdan değerlendirildiğinde Samsun’daki
TENOPARK’ ın durumu nedir?
Biz Samsun TEKNOPARK olarak bu yıl
itibariyle 40 aktif TEKNOPARK’ ın içinde
bulunmaktayız. Bu 40’ı aktif TEKNOPARK’
ların içinde 2 bin 667 firma bulunuyor. Bu
firmalar genelde Bilişim Teknolojisi, tıbbi
medikal, enerji, makine teçhizat, elektronik
sektöründen oluşuyor. Bu TEKNOPARK’
larda 27 bin 828 kişi istihdam ediliyor.
Bunlar tamamen Ar-GE personeli. Dünya
son yıllarda ülkeleri birbirleriyle kıyaslarken
Ar-Ge personel sayısı ve milli gelirden ArGE’ ye ne kadar pay ayrıldığına bakılıyor.
Ne kadar Ar-Ge personeliniz varsa o kadar
yüksek teknolojili ürün geliştiriyorsunuz.
Belki bu yüzden 2001 yılında neredeyse
yok derece az olan personel sayıları günümüzde bu rakama ulaşıyor. Teknopark’ ta

“Türkiye’de en çok ortağa sahip
TEKNOPARK biziz”
Türkiye’de en çok ortağa sahip TEKNOPARK biziz. Otuz üç ortağız. Samsun’da
ortak katılımla ve ortak kültürle bir iş yapalım istedik. Bu amaçla yola çıktık ve nihayetinde faaliyete geçtik. Bu ortaklar içinde
üniversitemiz en büyük paya sahip. %45
payımız var. OMÜ Vakfı, Samsun Büyük
Şehir Belediyesi, Valilik İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası ve farklı pek çok firma
da ortaklar arasında. Aynı zamanda TEKNOPARK’ ın danışma kurulunda Samsun
Valisi, OMÜ Rektörü, Ticaret odası ve Borsası Başkanı bulunuyor.
Firmaların Teknopark içinde yer almaları
kendilerine ne gibi kazanımlar sağlayacaktır?
Bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisine tabi firmalar yazılım ve
Ar-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan muaf oluyorlar. Burada çalıştırılan Ar-GE personelinin ücretleri de
her türlü vergiden muaf tutuluyor. Yine bu
personelin beş yıl SSK İşveren payının %
50’sini devlet almıyor. Ayrıca burada yazılım üretiyorsanız bunu pazarlıyabiliyorsunuz ve KDV’de ödemiyorsunuz. Bu 80
dönümlük koordinatları belli olan arazinin
içinde faaliyet gösterdiğiniz zaman sizin
gideriniz sadece TEKNOPARK’ a ödediğiniz kiranız. Bu kira da son derece makul
sınırlarda tutulmuş. Çünkü asıl amacımız
Samsun sanayinin Ar-GE yapabilen birimlerini buraya çekebilmek. Samsun’ un bu
TEKNOPARK’ a gerçekten ihtiyacı vardı.
Samsun’un sanayisinin gelişebilmesi için
Ar-GE’ ye büyük önem vermesi gerekiyor.
Bizim bu konuda hem üniversite olarak
hem sanayi olarak kenetlenmemiz lazım.
Sanayici rekabet edebilmek için Ar-Ge
yapmak zorunda. Samsun TEKNOPARK
’ın Samsun’a ve Karadeniz bölgesine büyük fayda getireceğini düşünüyorum.

“Bizim başka bir hedefimiz de TARIM
TEKNOPARK’ı kurmak”
Bizim başka bir hedefimizde Tarım Teknopark’ ını oluşturmak. Biz bununla ilgili fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Samsun’un en
büyük özelliklerinden biri tarım potansiyelinin çok yüksek olması. Tarım, Tarıma dayalı sanayi ve diğer sanayi sektörüyle birlikte ileri teknolojik ürünleri de bu yapıya
kazandırdığımız zaman Samsun gerçekten hak ettiği yere gelecektir. Türkiye’de
şuan resmi olarak bir tarım TEKNOPARK’
ı yok. Biz bunun ilklerinden olmayı hedefliyoruz. Belki 500 dönüm ya da daha fazla
araziye ihtiyacımız olacak. Orada tarım ile
ilgili firmalar gelecekler ve yine tarım ile
ilgili çalışmalar yapacaklar. Bu projemizi
faaliyete geçirebilirsek çiftçimiz de çok
büyük kazanç elde edecek. Toprağınız
varsa her zaman için bir sıfır öndesinizdir.
Bu toprak avantajını kullanmak için klasik
tarımsal yöntemleri değil modern tarım
tekniklerini kullanarak, çok daha fazla verim alarak, ürünlerimizi çok daha hijyenik
ve sağlıklı bir şekilde sofralara ulaştıracağız. Zaten Türkiye konumu itibariyle her
yere gıda ihracatı yapabilir durumdadır.
Ayrıca üniversitemizin Veteriner, Gıda Ve
Ziraat Fakülteleri Tarım TEKNOPARK’ ıyla
çok daha aktif ve faydalı hale gelecektir.

Karadeniz İleri Teknoloji
Araştırma Ve Geliştirme
Merkezi (KİTAM)
Bu sene itibariyle hizmet vermeye
başlayan KİTAM aslında bir Merkez
Labaratuar Projesinin hayata geçmiş
hali. Merkezde Biyoteknoloji, Malzeme,
Görüntüleme, Otomasyon, Maymer
ve İmmunuloji birimleri bulunuyor.
KİTAM ’ın amacı üniversite-sanayi
çerçevesinde bilim insanı ve sanayiciyi
bir araya getirmek ve sorunlara yüksek

Bu 80 dönümlük
koordinatları
belli olan
arazinin
içinde faaliyet
gösterdiğiniz
zaman sizin
gideriniz sadece
TEKNOPARK’a
ödediğiniz
kiranız.
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firmalar proje bazlı çalışıyor. Projeleri bittiği
anda farklı bir projeyle TEKNOPARK’ da
tekrar var olma şahsına sahipler. Sanayiciye de bir düzen geliyor, projeyle çalışma
disiplini geliyor. Samsun TEKNOPARK olarak biz bu Ar-Ge’yi, bu yüksek teknolojiyi
ve hedefleri Samsun’a getirebilmek için
üniversite olarak bu işe girdik. Bu yüzden
ismini de OMÜ TEKNOPARK değil Samsun TEKNOPARK koyduk.
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Prof. Dr. Ahmet OKUMUŞ
KİTAM Müdürü

Odak

KİTAM ile ilgili
merak ettiğimiz
soruları KİTAM
Müdürü Prof. Dr.
Ahmet Okumuş’ a
yönelttik.
teknolojili çözümler sunmak. Türkiye’de
bulunan
72
Merkezi
Araştırma
Laboratuvarının
içinde
KİTAM
multidisipliner yapısıyla fark yaratırken
gelecekte hem yurt içinde hem de
yurt dışında hizmet veren akredite bir
laboratuvar olmayı hedefliyor. OMÜ
Kampüs içindeki binasında hizmet
veren KİTAM ile ilgili merak ettiğimiz
soruları KİTAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Okumuş’ a yönelttik.
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KİTAM’ın oluşum sürecinden bahseder
misiniz, KİTAM hangi tarihte ve ne amaçla
kuruldu?
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Bir kaç üniversitemize ait bilim adamının
ortaya koyduğu fikirle başlamış proje,
yaklaşık her fakülteden birkaç kişinin
desteği ile geliştirilerek hazırlanan
Merkez Laboratuvar projesi sonunda
KİTAM projesi ortaya çıktı. 2009 yılında
hazırlanan ve 2010 yılında DPT (Kalkınma
Bakanlığı) tarafından desteklenen Merkez
Laboratuvar Projesinin Rektörlüğümüz
tarafından “Karadeniz İleri Teknoloji,
Araştırma ve Geliştirme Merkezi”
kısaca KİTAM olarak adlandırılan
merkez ünvanını kazanması ise 2011
yılıdır. Proje 2010 yılı fiyatlarına göre 6
milyon dolarlık bir bütçe kapsamında
başlamış ve başlangıçta Biyoteknoloji,

Malzeme, Görüntüleme, Otomasyon
ve Maymer biriminden oluşmuş, daha
sonra İmmunoloji birimi Merkez Birimine
eklenmiştir. Kendine ait yönergesine göre
kurulan Merkezin 5 kişilik Yönetim Kurulu
bulunmaktadır.
Projenin amacı, üniversite – sanayi
çerçevesinde bilim insanı ile sanayiciyi
bir
araya
getirmek,
sorunlara
yüksek teknolojili çözümler bulmak;
TEKNOPARK ve KOSGEB kapsamında
yeni patentlik ürünler geliştirmek ve
sonuçta istihdama da katkı yapmayı
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda
her laboratuvarın ortak kullanabileceği
ileri teknoloji içeren pahalı cihazlar ortak
olarak kullanıma sunulmuştur. Hedef
kitlesi Öğretim Üyesi ve Sanayici olup,
Orta Karadeniz Üniversiteler Platformu ile
(OKÜP) bölgeye hizmet 2014 yılı başından
beri verilmeye başlanmıştır.
Türkiye’de KİTAM statüsünde kaç merkez
bulunmaktadır?
Türkiye’de 2012 verilerine göre 72 üniversite
de Merkezi Araştırma Laboratuvarı
kurulmuştur. Bunların bir kısmı özel
konularda ihtisaslaşmış laboratuvarlar
olup, KİTAM ise multidisipliner yapısıyla
diğerlerinden farklılık arz etmektedir.

ileriye

dönük

hedefleri

Merkezin
kurulmasına
uyumlu
hareketle,
geniş
alanda
faaliyet
gösterecek Merkez, araştırmacılara
cihaz parkının zenginliğinden dolayı
yeni ufuklar açmaktadır. Üniversitelerde
bu alanda çalışanlara, yeni ürünler
üretmede patent alma noktasında
destek sağlamaktadır. Bu anlamda,
özellikle sanayi kesiminden gelen öneri
projelerinde yeni ürünlerin KİTAM ile ortak
olarak hazırlanması gündeme gelmiştir.
Bunlardan bazıları yeni hammadde
üretimleri, aşı üretimi, antibodi üretimi,
hastalık test kit üretimleri, tohum
teknolojilerinin geliştirilmesi gibi çok
anlamlı proje tartışmaları başlamıştır.
KİTAM gelecekte yurt içi ve yurt dışı
hizmetleri ile alt yapısını daha da
geliştirerek akredite laboratuvar olma
yolunda güvenilir ve donanımlı yapısını
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Proje Yönetim Ofisi (PYO)
OMÜ’de 2008 tarihinde kurulmuş olan
Proje Yönetim Ofisi; Ar-Ge faaliyetlerini
disipline etmek, Ar-Ge için altyapıyı
iyileştirmek, danışmanlık projeleri
ve akademik gelişimi destekleme
programlarına
ilişkin
faaliyetleri
yürütmek ve bu konularda öğretim
üyeleri ile koordinasyonu sağlamak için
kurulmuştur. Bu amaca hizmet etmek
için bünyesinde Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi, Araştırma Geliştirme
Destek Birimi, Satın alma-Muhasebe
Birimi, Dış Kaynaklı Proje Birimi ve
Evrak Kayıt Birimini bulunduran PYO,
Ar-Ge faaliyetlerine geniş bir yelpazede
destek vermektedir. PYO Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Akif Çam PYO’ nun
kurulma amacından, faaliyetlerine
kadar uzanan sorularımızı yanıtladı.

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM
Proje Yönetim Ofisi Başkanı

KİTAM ’ın
nelerdir?

OMÜ Kampüsünde bulunan Samsun
TEKNOPARK ile ortak noktalarınız
nelerdir ve nasıl bir işbirliği için de
olmayı planlıyorsunuz?

OMÜ’de Proje Yönetim Ofisi (PYO) ne
zaman ve hangi amaçla kuruldu?
ProjeYönetim Ofisi 26 Eylül 2008 tarihinde
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu
kararıyla doğrudan rektörlüğe bağlı bir
birim olarak kurulmuştur. Amacı; araştırma
geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin disipline
edilmesi, araştırma geliştirme için uygun
alt yapının iyileştirilmesi, danışmanlık
projeleri ve akademik gelişimi destekleme
programlarına ilişkin faaliyetlerin tek bir
birim altında yürütülmesi ve öğretim
üyeleri ile koordinasyonun sağlanmasıdır.
Proje Yönetim Ofisinin birimlerinden ve
faaliyet alanlarından kısaca bahseder
misiniz?
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Bilindiği
gibi
Üniversite
Sanayi işbirliğinde KOSGEB ve
TEKNOPARK lar önemli bir fırsat alanı
doğurmaktadır. KOSGEB genelde ArGe destek programından girişimcileri
desteklerken, TEKNOPARK ise özellikle
vergi muafiyetleri yönünden destek
ve avantaj sağlamaktadır.
KİTAM
projesi ile ortaya çıkan Merkez ise bu
projelere alt yapı desteği sağlamakta
ve yüksek fiyat sebebiyle satın alması
yapılamayan cihazlara ait analizleri
yapabilme fırsatı ortaya koymaktadır.
Bu durum TEKNOPARK’ da ki
girişimciler ve firmalar için bulunmaz bir
fırsat ortaya çıkarmaktadır. Bu sayede
öğretim üyesi ile sanayici veya girişimci
bir araya gelmekte ve gelecek için
fikir üretimlerini fiiliyata geçirme fırsatı
bulmaktadır. Bu sayede; hammadde
üretimi, antibodi üretimi, salınımlı ilaç
üretimi, tohumla ilgili biyoteknolojik
testler, kanser test kitleri, aşı üretimi
gibi projeler Samsun TEKNOPARK da
faaliyet gösteren şirketlerin eli altında
olacaktır. Bu işbirliğinin, yeni teknoloji
transferleri ve patent üretimleri ile
devam etmesi beklenmektedir.
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Odak
PYO; Bilişimsel Araştırma Projeleri Birimi
(BAP), Araştırma Geliştirme Destek
Birimi (AGED), Satın alma - Muhasebe
Birimi, Dış Kaynaklı Proje Birimi ve Evrak
Kayıt Birimi olmak üzere 5 birimden
oluşmaktadır.
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Ar-Ge faaliyetleri
çok karmaşık
ve profesyonel
bir yapılanmayı
gerektirmektedir.
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BAP birimi üniversite bünyesindeki
akademisyenler tarafından hazırlanan
proje
başvurularının
kabulü,
değerlendirilmesi
ve
yürütülmesi
sırasındaki faaliyetleri yürütmektedir.
Projeler için ayrılan kaynakların etkin
ve yerinde kullanımı için gerekli tüm
faaliyetleri planlamaktadır. Dış Kaynaklı
Proje Birimi, ulusal ve uluslararası dış
projelerin akademisyenlere duyurulması,
dış kaynaklı proje hazırlamalarında her
aşamada destek olunması bakımından
faaliyet göstermektedir. Satın almaMuhasebe
Birimi
desteklenen
projelerdeki yurt içi ve yurt dışı harcama
kalemlerinin
gerçekleştirilmesi
ve
muhasebeleştirilmesinden sorumludur.
Araştırma
Geliştirme
Destek
(AGED) birimi, Üniversite personeli
akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerinin
(kongre, konferans, yayın, patent, konser,
çeşitli tescil işlemleri) desteklenmesi ve
teşviki için çalışan bir birimdir. Evrak Kayıt
birimi ise PYO ile ilgili evrak kayıtlarının
gerçekleştirildiği bir birimdir.
OMÜ’ deki Ar-Ge faaliyetlerini temel
aldığınızda PYO bu faaliyetlerin hangi
noktasında kendini göstermektedir? ArGe faaliyetlerine Proje Yönetim Ofisinin
katkısı nedir?
Öncelikle
Araştırma
Geliştirme
kelimelerinin bizde çağrıştırdığı kavram
üzerinde durmamız lazım. Araştırma
Geliştirme (Ar-Ge) kelime olarak çok

farklı
anlamlarda
kullanılmaktadır.
Bir kısmı Ar-Ge’den yeni bir ürün
üretmeyi, bir kısmı ise salt bilimsel
çalışmalar yapmayı anlamaktadır. Tanım
olarak Ar-GE, bilimsel ve teknik bilgi
birikimini artırmak amacıyla, sistematik
bir temele dayalı olarak yürütülen
çalışmalar ve bu bilgi birikiminin yeni
uygulamalarda kullanımıdır. Bu bakımdan
değerlendirildiğinde üniversiteler aslında
Ar-Ge merkezleridir. Bugün her üniversite
kendi bütçe imkanları dahilinde Ar-Ge
için önemli kaynak ayırmaktadır. OMÜ
olarak, kuruluşundan bu yana PYO’
nun Ar-Ge’ye katkısını değerlendirecek
olursak; sistematik bir temele dayalı
olarak hazırlanan projelerin alanındaki
uzmanlarca değerlendirilmesi ve bu
değerlendirme sonuçlarına göre ayrılan
bütçeden desteklenmesi Ar-Ge için
temel basamağı oluşturmaktadır. Bu
şekilde desteklenen projelerin ve/veya
araştırmacılarımızın diğer çalışmalarından
ortaya çıkan sonuçlarını da çeşitli şekillerde
desteklemek suretiyle yayımında ve ulusal
-uluslararası etkinliklerde sunulması,
ofisimizin Ar-Ge’ye diğer önemli bir
katkısı olarak değerlendirilebilir. Diğer
yandan dış kaynaklı proje birimimiz
tarafından gerçekleştirilen dış kaynaklı
projelere yapılan her türlü katkı, proje
pazarları gibi etkinliklerde üniversitemiz
personeli tarafından hazırlanıp sunulan
projelerin tanıtımı, Ar-Ge faaliyetleri ve
üniversitemizin adının ilgili platformlarda
duyurulması kapsamında önemlidir.
Unutmamalıdır ki Ar-Ge faaliyetleri çok
karmaşık ve profesyonel bir yapılanmayı
gerektirmektedir. Bu nedenle üniversiteler
Ar-Ge faaliyetlerini daha etkin olarak
gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerin katma
değerini maksimize edebilmek amacıyla
Teknoloji Transfer Ofislerini oluşturmaya
başlamıştır.

OMÜ’nün belki de Ar-GE çalışmalarında
en dikkat çekici sonuçlar elde ettiği
UZAYTEM, bizim geçen sayılarda
kapağa taşıdığımız ve tüm detaylarıyla
ele aldığımız bir konuydu. Kısaca
bir hatırlatma yaparsak; Ballıca
Kampüsü’nde 2010 yılında kurulmuş
olan UZAYTEM, bünyesinde uçak
bakımı, hangarlama, uçuş pisti, uçuş
eğitimi ve kompozit atölyesi bulunduran
ve Türkiye’de bu komplike yapısıyla
dikkat çeken bir Ar-GE merkezi.
Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesi Ballıca
Kampüsünde bulunan Merkez, pilotaj
faaliyetleri, havaalanı işletmeciliği ve
en önemlisi uçak üretiminin yapılacağı
bir Ar - GE binası olarak düşünülmüş.
Merkez bünyesindeki kompozit atölyesi

ise bu hedefin gerçekleştiği bir çalışmaya
imza atmış ve Türkiye’ deki üniversiteler
arasında yapılan en büyük ‘insansız
hava aracını’ üretmeyi başarmış. Bu
araç 6 metre kanat açıklığına ve 180
kilogram kalkış ağırlığına sahip. Tasarım
ve üretimi 8 ay gibi kısa bir süre de
gerçekleştirilen insansız hava aracının
test uçuşu da Ballıca Kampüsündeki
pistte yapılmış. Şimdiki Ar-GE çalışmaları
ise insanlı hava araçları üretmek üzerinde
yoğunlaştırılmış.
UZAYTEM’ in gelecekteki hedefleri
arasında ülkede ihtiyaç duyulan sportif
amaçlı kullanılacak insanlı uçakların,
savunma sanayine yönelik küçük
uçakların ve eğitim uçaklarının imalatına
imza atmak bulunuyor. Bir diğer önemli
hedefi ise savunma sanayine yönelik
yüksek nitelikli kompozit malzemelerin
üretimini yapmak ve yüksek katma
değerli Ar-GE projelerinin pek çoğunu
hayata geçirebilmek.

OMÜ UZAYTEM
Türkiye’ deki
üniversiteler
arasında yapılan
en büyük
insansız hava
aracını üretmeyi
başarmıştır.
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Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma
Merkezi (UZAYTEM)
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Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin
hikayesini
onun kurucu
rektöründen
dinlemek çok
özel ve tarihi bir
fırsat oldu.
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OMÜ Kurucu Rektörü
Tahsin TUNCALI İle Söyleşi
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi’nin
hikâyesini doğrudan ve en doğru olarak dinleyebileceğimiz kişi olan Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kurucu rektörü sayın Prof.Dr. Tahsin Tuncalı ile tarihi
bir söyleşi gerçekleştirdik. Üniversitenin
arazi seçiminden yapıntı projelerine kadar her şey üzerinde titizlikle duran Sayın
Tuncalı, bugün bu satırları okuyacak olan
herkesin hayatına da bir anlamda yön
vermiş oluyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin hikâyesini
onun kurucu rektöründen dinleyecek olmak bizim için gerçekten çok özel ve tarihi bir fırsat. Onun hikâyesini doğrudan ve
en doğru olarak dinleyebileceğimiz birinci
ağız şüphesiz sizsiniz. Bu yüzden sorularımıza ayıracağınız vakit için şimdiden teşekkür ederiz.
Sayın Hocam, klasik bir giriş olacak ama
bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

Samsun’da mübadil bir ailenin oğlu olarak
dünyaya geldim. Bu yüzden çocukluğum
ve ilk gençliğim Samsun’un tütün tarlalarında geçti diyebilirim. Benim en büyük
şansım, babamın okumaya çok önem
vermesiydi. Babam bana hep “oğlum
seni kurtaracak olan tek şey okul” derdi.
Bu yüzden okulların açıldığı gün bize “tarla yasak” derdi. İki ablam var benim. Bizim mahallenin liseyi bitiren tek kızları onlardı. Birisi Samsun Lisesi’nin fen, diğeri
ise edebiyat kolundan mezun olmuşlardır.
Ben liseyi bitirinceye kadar Samsun’da

Samsun’da
mübadil bir
ailenin oğlu
olarak
dünyaya geldim.
Bu yüzden
çocukluğum
ve ilk gençliğim
Samsun’un tütün
tarlalarında geçti
diyebilirim.
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Çocukluğunuz ve Samsun’daki o özel yaşantınız ile ilgili olarak. Çünkü sizin bireysel
tarihiniz aynı zamanda biraz da Samsun’un
unutulmuş tarihi anlamına geliyor.

kaldım. Sonra üniversite yılları için buradan ayrıldım. Üniversite sonrasında ise
Sıtma Savaş Tabibliği yaparak mecburi
hizmetimin son yılını da Samsun’da geçirdim. Samsun’dan Amerika’ya gidişim ise
1956’dır. Mecburi hizmetimden ve askerliğimden sonra. O yıllarda asistan olmak
istiyordum fakat kadro çok az olduğu ve
torpilim olmadığı için Türkiye’de asistan
olamıyordum. Oysaki ben hep sınıf birincisiydim, üniversiteyi de derece ile bitirmiştim. Baktım Türkiye’de olmuyor, bir
üniversiteden kabul mektubu alarak çekip Amerika’ya gittim. Orada 7 yıl kaldım.
Çeşitli ihtisaslar yaparak belgeler aldım.
Onların imtihanlarına girdim. Bir Yahudi
hastanesinde çalıştım. Tam orayı bitirerek
Türkiye’ye gelmeyi planlıyordum. Gerçi
gelip de ne yapacağımı da bilmiyordum.
O sıra, Philadelphia Üniversitesi’nde çalışan bir profesörle tanıştım. Bu profesör
“çocuk kalp hastalıkları”nı ilk defa telaffuz
eden kişiydi ve bu bölümü yeni açıyordu.
O da Yahudiydi ve beni Yahudi hastanesinden tanıyordu. Bir yıl orada onunla çalıştım. Ertesi yıl baktım ki verimli geçiyor
süreç. Bu yüzden orada daha uzun yıllar
kaldım. Böylelikle oradan çocuk kardiyolojisi ile ilgili bir belge aldım. Döndüğümde
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı tarafından daha yeni yeni kuruluyordu. Orada bir iki tane arkadaşım vardı.
Onlardan burada ihtisas imtihanı yapıldığını öğrendim. Sonra pazartesi günü
Doğramacı’ya gittim. “Perşembe günü
gel gir” dedi, şaşırdım bu cevap karşısında. Perşembe günü girdim odasına,
koydum diplomaları önüne. Sanıyorum
ki o güne kadar hakkımda o da çeşitli
araştırmalar yapmış. Diplomalara baktı ve
“tebrik ederim, imtihanı geçtiniz, şimdi ne
yapmayı düşünüyorsunuz?” dedi. “Efendim hayat bu, bir yerden başlayacağım
ben de. Ben Samsunluyum, o yüzden
Samsun’a gidip orada bir muayenehane
açacağım.” dedim. O da duymuş bu niyetimi bir yerlerden zaten. O zaman tıpta
“full time” yeni başlamıştı ve Doğramacı
muayenehane açanlara dükkâncı şeklinde hitap ederek küçümserdi. “Madem
dükkâncı olacaktın, bu çift çift ihtisasları
niçin yaptın?” dedi. “Bizimle çalışmayı
düşünmez misin?” diye de ekledi. “Çalışırım” dedim. “Hiç teşebbüs etmediniz de.”
dedi.” O günden beri bu yüzden bana hep
“dilekçesiz” diye takılırdı. Ondan sonra
kalktı ayağa kapıyı açtı ki orada sekreteri
vardı. “Tahsin Bey’in tayinini yapın” dedi.
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“Hay, hay hemen başlayayım” dedim ama
“biliyorsunuz ben yedi yıl ailemden ayrı
kaldım, bana birkaç gün müsaade edin
onlarla görüşüp geleyim” dedim. “Süresiz
izinlisin” dedi bana.
Bir iş yapmaya
değerse, o iş
aynı zamanda
iyi yapılmaya da
değerdir.

İşte Hacettepe’deki maceram bu şekilde, dilekçesiz olarak başladı. Bütün bu
anlattıklarıma rağmen genç olmayı hala
özlüyorum. Hatta Samsun’a üniversiteye, yıllar sonra davet edildiğim bir konuşmamda Samsun’daki gençlere şöyle seslenmiştim: Ben de sizin gibi genç olmayı
isterdim. Samsun’un tütün fabrikalarından
yeniden başlamak şeklinde bile olsa genç
olmayı isterdim.
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Üniversitenin hikâyesine kuruluşundan
başlayalım dilersiniz. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’ni başlı başına müstakil bir
üniversite olarak kurulmasını gerektiren
süreç nasıl oluştu? Bilindiği gibi Samsun Tıp Fakültesi başlangıçta Hacettepe
Üniversitesi’ne bağlı olarak varlığını sürdürüyordu. Rektörlük göreviniz nasıl başladı?
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Samsun başlangıçta Hacettepe’ye bağlıydı. Ben de o yıllarda Hacettepe’de İhsan
Doğramacı’nın Rektör Yardımcılığını yapıyordum. Daha sonra Samsun’da üniversite açılma kararı çıktı. O zamanlar YÖK
yok, Üniversiteler Arası Kurum var. Başka-

nı da Doğramacı idi. Bir gün kapıda karşılaştık, Hacettepe’nin üç numaralı kapısında. Bana “Tahsin tebrik ederim.” dedi.”
“Hoca ne günah işledik yine” dedim. “E
rektör oldun” dedi. “Hoca nereye rektör
olduk” dedim. “Rektör seçimle olur.” falan
filan. Meğer Samsun’un üniversite kararı
çıkmış. Bana dedi ki “sen Samsunlusun,
bu iş sana düşüyor.” Samsun rektörlüğü
benim için böylelikle başlamış oldu.
Üniversitesinin kuruluşunda, arazisinin
tespit ve tercih edilmesi noktasında neler göz önünde bulunduruldu yahut etkili
oldu?
İngilizce bir tabir var ben onu çok severim. “Bir işi yapacaksan, onu iyi yapacaksın.” ya da “Bir iş yapmaya değerse,
o iş aynı zamanda iyi yapılmaya da değerdir” şeklinde. Hayatım boyunca bunu
destur edindim ve bu felsefeye uygun bir
yaşam sürdürmeye gayret ettim. Halen
de etmeye çalışıyorum. Bu yüzden üniversite arazisinin seçilmesinden mimari
yapısının en ince ayrıntılarına kadar her
şeyin üstünde günlerce kafa yordum.
Araziyi seçerken dizlerime kadar gelen
çamurlardan dolayı kaç çift pabuç eskittim, bilmiyorum. Arazisi alınan köylünün
gönlünü de hoş etmeye çalıştım, arazisini vermek istememe hususunda nam

Samsun’u iyi tanıdığım için arazi seçimi
konusunda oldukça hassas davrandım.
Yer tespiti için Hacettepe’nin mimarlarını
götürdüm oraya. İsviçre’de tahsil görmüşlerdi. Çok tatlı, zeki kimselerdi. Dediler ki
yer tespiti için “belediyeden birisi olacak,
sonra bilmem nerden başka birisi olacak,
sonra bir başkası daha.” Bana böyle söyleyenlere “ben hiç kimseyi tanımam, bir yer
seçerim. Beğenmeyen gelmesin” dedim.
Arazinin seçilmesi hususunda “Ben sizlere
bazı ipuçları vereyim” dedim. “Samsun’un
bir tarafı deniz bir tarafı dağ. Bir tarafı Çarşamba ki orası olmuş sanayi bölgesi.” -O
zaman un fabrikaları falan yapılmaya yeni
başlanmıştı.- “O taraf bu yönde ilerliyor.
Bir tek yön kalıyor Bafra” dedim. “Orada
bir yer bulacağız.” Çıktık önce farklı bir
yere geldik. En ucunda at çiftliği vardı ve
de bir ırmak.”. “Orayı kazdık ama hemen
bir metre altından su çıktı. Sonra geldik
geldik. Tam şimdiki yerin altından geçtik.
İki tarafından iki dere geçiyordu. Mimar
“şuraya da bir çıkalım?” dedi. Ucunda da
bir köy vardı. Göksu Köyü. “Burası nasıl?”
dedi. “Güzel ama bunun iki tarafı su. Burası kayar gider.” dedim. “Burası kaymaz
buranın altı granit.” dedi. “Buranın altı granit olmasa burası çoktan kayıp gitmişti
zaten” diye de ekledi. Hastane’nin temelini atarken gördük ki gerçekten arazinin
bir metre altı granit çıktı. “Tahsin hoca, sınırlar nereye kadar?”dedi. Dedim sınırlar
belli bu ırmakla bu ırmak arası, önü deniz,
arkası dağ hepsini alıyoruz.” Sanıyorum
7500 dönümdü. Araziyi aldık, ilk hastaneyi yapacağız. Köylüler “Tahsin hoca
aldınız bizim tarlaları” diye sitem etmeye
başladılar. “E ne yapalım Hasan Ağa” diyordum, çay içiyordum onlarla. “Seninki
almasak Mehmet Ağa’nınkini alacağız
onu almasak şunu alacağız, devlet işi
bu.” diyordum. Sonra onların çocuklarının çoğu orada hademe olarak çalışmaya
başlamıştır. 7-8 ay da Hacettepe mimarlarıyla “yapıntı projeleri” üzerinde çalıştım.
Hastanenin ölçümünü hesapladık. Sonra
önünde durup denizi temaşa edebilmek
için bir yer bıraktık. İki tane bloktan oluşuyordu hastane; biri çocuk birisi erişkin.
Açılışa sayın Demirel’i davet etmiştik. Demirel, Doğramacı, Samsun Valisi gibi birçok önemli isim katıldı açılışa. Demirel’in
bir lafı vardır o günle ilgili olarak aklımda
kalan. Geldi, malum bir şapkası var onun.

Şapkasıyla geldi. Aldı küreği eline, bir
taraftan da gülüyor. “Tahsin hoca, burada hastalara ilaca gerek yok” dedi deniz
manzarasına bakarak ve temiz havayı
içine çekerek. “Hasta burada zaten kendiliğinden iyi olur.” Hastanenin bir katında
balkon vardı. Diğer katlarda yoktu. Bu da
özellikle düşünülerek yapılan bir şeydir.
Bulaşıcı hastalıklar birimindeki hastaların
başkalarına hastalıklarını bulaştırmamak
üzere manzarayı görebilmeleri için tasarlanmıştı bu balkon. Yani o kadar detaylarını düşünmeye çalışmıştık bu işin. Yine,
çocuk kliniğini de arkadaki genel hasta
görme yerine ve doğumhaneye yakın bir
yerde yapmıştık ki insanlar çabucak o
taraftaki işlerini halledebilsinler, bu tarafa
geçmeye gerek duymasınlar diye. Ayrıca,
her katta toplantı odası vardı. Oturup görüşmek için. Liseden falan mühendis olan
sınıf arkadaşlarımla da konuşuyordum bu
projeyi. Arkadaşlarla konuşurken bana
diyorlardı ki “Tahsin sen Sinop’ta üniversite kuruyormuşsun.” Çok uzak geliyordu
çünkü insanlara. Şehir merkezinden 16
km uzakta o zaman çünkü. Bense “Bakın.” dedim “Üç beş sene sonra şehir o
tarafa doğru ilerleyecek. Diğer tarafa gidemez çünkü orası tıkalı.” Yine projenin
içerisinde öğrenci yurtları ve lojmanlar
da vardı. Yalnız sanıyorum benden sonra Ziraat Fakültesi’nin yeri değiştirilmiş.
Ben devlet çiftliğinin orasını tasarlamış ve
yaptırmıştım. Resimleri de var. Oranın her
şeyi vardı. Geniş bir arazisi. Laboratuarları
falan. Daha da gelişecekti tabi. Başlangıç olarak da Tokat’taki bir Yüksek Okulu
oraya taşımıştık. Ancak zamanla hocalar
için kalacak yer yok diye, Ziraat Fakültesinin yeri değiştirilmiş. Sonra sıkıştık falan diye pişman olduklarını söylemişlerdi.
Eski yerin imkânları Ziraat Fakültesi için
daha elverişliydi oysa. Adı üstünde Devlet
Çiftliği’ydi, bir çiftlikti orası. Üstelik tam da
deniz kenarındaydı.

Samsun’u iyi tanıdığım için arazi
seçimi konusunda oldukça hassas davrandım.
Yer tespiti için
Hacettepe’nin
mimarlarını
götürdüm oraya.
İsviçre’de tahsil
görmüşlerdi. Çok
tatlı, zeki
kimselerdi.

Üniversitenin kuruluş sürecince çabalarını
ve katkılarını unutamayacağız yahut anmadan geçmek istemediğiniz isimler var mı?
En büyük katkının üniversitenin bütün projesini en ayrıntılarına kadar çizmiş olan mimarımız olduğunu düşünüyorum. Sabih
Kaya. Üniversiteyi yaptığımız bu yerin bir
tepesinin adı da ilginç bir tesadüfle Sabih
tepesi imiş. Daha önce de belirttiğim gibi
Hacettepe’nin tüm yapısını da o yapmıştı.
Ayrıca en yakındaki akademik ve idari ça-
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salmış kaçakçılarla da karşı karşıya gelmekten çekinmedim.
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lışma grubumun da üniversitenin kuruluş
sürecinde bana katkıları olmuştur. Şimdi
tek bir isim vermek istemem açıkçası.

Üniversitelerim” derken, gözünüzde nasıl
bir üniversite canlanıyor? Gözünüzdeki
üniversite kavramınızı nasıl açıklarsınız?

OMÜ 35. Yıl albümünde yer alan bir gazete kupüründe, dernek çalışmalarından
bahseden ve üniversitenin kuruluşu duyuran lokal bir gazetenin, “Üç Kadın, Üniversitenin Kurulması için Erkeklerden Fazla
Çalıştılar” şeklinde bir başlık kullandığını
görüyoruz. Bu isimlerin; Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Kurma Derneği Başkanı Üstün Küsefoğlu, Genel Sekreter Av. Sezen
Saraç ve Dernek Muhasibi Şükran Güngör olduğunu öğreniyoruz. Bu kadınların
Üniversitenin Kurulması noktasında katkılarının neler olduğu hususunda bir bilginiz
var mı?
Evet, bu saydığınız isimler Samsun’un
yerleşmiş isimleridir. Bilhassa Küsefoğlu.
Dernek falan kurmuşlardı zaten. Onlar
hakikaten yakından ilgilendiler ve bazı
kuruluşlara da çeşitli yardımlar yaptılar.
Küsefoğlu bunların başında olan isimdi.
Geceler tertip ediyorlardı mesela.

Üniversite benim
için herhangi bir
dalda uzmanlık
yapılan kurum
anlamına gelir.

Üniversite kavramı bildiğiniz gibi, 2547
Numaralı Yüksek Öğretim Kanunu’nda
ve yeni önerilen Yüksek Öğretim Kanunu
Taslağı’nda şu şekilde tanımlanıyor:
2547 Numaralı Yüksek Öğretim Kanunu
Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim
- öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
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Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve tüzel kişiliğine
sahip önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve
faaliyetler ile toplumsal hizmetler yapılan
fakülte, konservatuar, enstitü, araştırma
enstitüsü, meslek yüksekokulu, üniversite
hastanesi, araştırma ve uygulama merkezi
birimlerinden oluşan yükseköğretim kurumu.
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Siz bu üniversite tanımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tanımlara ekleme anlamında herhangi bir öneriniz var mı? Yahut
sorunlu gördüğünüz herhangi bir noktası.
Sorumuzu şöyle de sorabiliriz isterseniz.
Maksim Gorki’nin hayatını anlattığı o ünlü
kitabının adıyla soracak olursak “Benim

Şunu söyleyebilirim ki, üniversite benim
için herhangi bir dalda uzmanlık yapılan
kurum anlamına gelir. İnsanların yetenekleri ve aldıkları eğitim sonrasında daha
özel dallara ayrılması meselesine ev sahipliği yapar. Bu anlamda Amerika’da
bizde olmayan kolej sistemi bunu daha
erken yıllara da taşıyor. Öğrenciler temel
eğitimlerini orada alıyor ve sonra eğilimleri, yetenekleri doğrultusunda ve alabildiği
kredi ölçüsünde o alanda olabildiğince
derinleşiyor. Yani bana göre üniversite denilen kurumun çeşitli tanımları yapılırken,
hiçbir zaman belirli bir alanda uzmanlaşma meselesi göz ardı edilmemeli.
Üniversite sözcüğünün kökenine indiğimizde onun “universitas”tan geldiğini görüyoruz. “Universitas”, Eflatun ve
Aristo’nun hiçbir politik ve dini baskı unsuru olmadan öğrencileri ile felsefi tartışma
yarattıkları ortamdan esinlenmiş ve günümüze kadar evrensel ölçekte bağımsız ve
tüzel kişiliğe sahip kurumlar olarak gelmiştir. “Universitas” olarak üniversiteler, bahsedilen bu hüviyete sahip olan kurumlara
gelen kişilerin, olayları görerek ve tartışarak farkına varabilmesini sağlayan ortamlardır. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Üniversite kesinlikle politikadan ve her
türlü baskıdan uzaklaşan bir özgürlük
alanı olmalıdır. Ben hayatım boyunca po-

Hilmi Yavuz’un Gilbert Ryle’ın ‘The Concept of Mind’ından aktardığı anlamlı bir
anekdot vardır. Oxford Üniversitesi’ni ilk
defa ziyaret eden bir yabancıya, mihmandar üniversitenin kolejlerini, kütüphanelerini, spor alanlarını, idari binaları vb. gösterir.
Yabancı bütün bunları gördükten sonra,
şu soruyu sorar: ‘Tamam! Kolej hocalarının
ofislerini, Üniversite sekreterinin nerede
çalıştığını, bilim adamlarının nerede deney
yaptıklarını, hepsini, evet hepsini gördüm,
ama Oxford Üniversitesi’ni göremedim!
Üniversite nerede?’ Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bugün üniversite denildiğinde mekâna yapılan bu vurgu sizce
ne kertede doğru? Bugünkü akademi’nin
kökeni olan Platon’un Akademia’sı “ağaç
altı sohbetleri” anlamına gelecek kadar
mekânsal olarak büyük bir tevazu taşırken.
Mekânlar bilimi garanti ediyor mu sizce?
Evet, imalı bir yanıt var anekdottaki bu
cevapta. Üniversite bir taraftan tüm bu
sayılan mekânları, çeşitli yapıları içermek
zorundadır. “Çeşitlilik” üniversite denilen
kurumun ana özeliklerinden biri olmalı bu
anlamda. Birbiriyle ilişki halinde olma ve
birbirinden etkilenebilme, faydalanma anlamında. Ama tabi içinde yapılan şeylerdir
asıl önemli olan ve o mekânı anlamlı kılan.

Mesela yurt dışındayken çok sevdiğim bir
uygulama vardı. Oradaki çocuk bölümünde cin gibi, pediatriyi baştan sonra çok
iyi bilen bir başkan vardı. Her cuma günü
saat dörtte bütün bölüm hocaları talebeler dâhil toplantı yaptırırdı bizlere. O hafta
içinde yatan hastalar tartışılırdı. Önemli
olan bu mekânların altında yapılması gerekenleri yapmak ve onlara eleştirel bir
gözle bakabilmektir.
Meseleye genel itibariyle kurumlar açısından baktık sanıyorum. Üniversite denen
kurumun öğrenciye kazandırmaya çalıştığı
bu eğilimler karşısında sizce öğrencilerin
konumu nasıl olmalı? Öğrencilerin lisans
ve lisansüstü eğitimleri sırasında ne gibi ilgilerinin olmasından hoşlanırsınız? Sanat,
spor gibi kültürel alanlarda uğraşmanın
onlara ne gibi bir katkı sunabileceğini düşünüyorsunuz?
Mutlaka ilgilenmeliler bu uğraşlarla ve
üniversiteler de bu imkânı öğrencilere
muhakkak sağlamalı. Ben ta ortaokulda
voleybol kaptanıydım, uzun yıllar tenis oynadım. Bu beni hep zinde tuttu ve işime,
projelerime odaklanmamı sağladı.
Hocalarımız, doktora eğitimini Amerika’da
tamamlayan bir arkadaşlarının, oradaki
hocasının üniversitedeki çalışma odasında, duvarda büyük bir çerçeve içerisinde
şöyle bir ifadenin bulunduğunu sık sık anlatırlar: “Üniversitelerde her şeyi bildiğini
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litikanın p’sine dahi yakın hissetmedim
kendimi. Çok fazla teklif de geldi bana bu
anlamda, ama hiçbir zaman buna sıcak
bakmadım, bakmam da.

“Çeşitlilik”
üniversite
denilen
kurumun ana
özeliklerinden
biri olmalı
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sananlara lisans diploması, başkalarının
da bir şeyler bildiğini düşünenlere yüksek
lisans diploması, aslında hiç kimsenin hiçbir şeyi bilmediğini anlayanlara da doktora
diploması verilir.” Siz bu ifadeyle ilgili neler
söylemek istersiniz.
Samsun
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’ne
şimdi baktığınızda
gayet
olgunlaşmış,
öğrencilerin
tercih ettikleri
popüler bir
üniversite.

Bu güzel, felsefi bir ifade. O yüzden
böyle kalsın, yorum yapmayayım. Derin
bir anlamı var. Böylesi felsefi cümleler ve
filozoflar fevkalade önemlidir. Filozoflarla
ilgili güzel bir cümle de ben söylemek isterim size. Bir Yunan filozofuna sormuşlar, “dile bizden ne dilersin” diye. “Kitap
dolu bahçeli bir ev demiş.” Gerçekten
müthiş bir yanıt vermiş diye düşünüyorum.
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Üniversitemizin 2001-2002 eğitim-öğretim yılı açılış konuşmasında: “Bir üniversitenin yaşı yoktur. Mükemmel bir barajın
bile ömrünün 70 yıl olduğu söylenir, bir
üniversite asırlar boyu devam eder.” demişsiniz. Peki, sizce, yeni açılan bir üniversite ile asırlar boyu devam eden bir
üniversite arasındaki fark nedir? Bir üniversitenin yaşının anlamı nedir?
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Bir üniversitenin yaşının ifade ettiği birçok anlam var elbette. Her şeyden önce,
eğitim görülen ve uzmanlaşılan alanda
gerçekleştirilen tartışmaların sürekliliğin
oluşması için zaman gerekiyor. Ekol dediğimiz şey de süreç içerisinde oluşan
bir şey neticede. Ne demiş eskiler “ba-

bamdan ileri, oğlumdan geri”. Üniversiteler de ilerleme ve gelişme gösteren bu
süreci oluşturmalı ve takip etmelidirler.
Üniversitelerin 2000’li yıllardan itibaren,
üniversite-sanayi işbirliği bağlamında
daha çok endüstri ve ekonomiye dönük
bir kimlik kazanması yönünde çabalarının
olduğunu görüyoruz. Bu durum üniversitelerin “özgür bilim yapma” amacıyla ne
kertede bağdaşır. (ARGE çalışmaları vs.)
Bunun cevabını tam olarak veremiyorum. Ama bence bu temelde bunu
benimseyen yahut benimsemeyen kurumları yönetenlerin kişilikleri ile ilgili bir
durum. Üniversitenin ayakta kalabilmesi
için buna ihtiyaç varsa ve kurum hiçbir
zaman kendi benliğinden, kendi amaçlarından taviz verme niyetinde değilse
üniversite-sanayi işbirliğinin üniversite
bağlamında tehlikeli bir sorun oluşturabileceğini düşünmüyorum.
1 Nisan 1975 yılında kurulmuş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yaklaşık bir yıl
sonra 40. yılını kutlayacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bugün geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne
şimdi baktığınızda gayet olgunlaşmış,
öğrencilerin tercih ettikleri popüler bir
üniversite konumuna yerleştiğini görüyorum. Bu da bir üniversite için çok önemli

Söyleşimizin sonuna gelirken son olarak
şunu sormak istiyoruz, Boğaziçi Üniversitesi Kurucu Rektörü Aptullah Kuran’ın
“Bir Kurucu Rektörün Anıları” adlı kitabıyla
yaptığı gibi siz de üniversitenizin, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nin tarihini kayda geçirmeyi düşünür müsünüz?
Hayır düşünmüyorum. Kaç kere söylediler
ama. Sebebini şöyle anlatayım. İnönü’ye
demişler ki hatıratınızı yazsanız. O da
demiş ki, “hatıra yazmayı ben sevmem,
çünkü hatıra yazmaya başladığınız zaman
orada iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı, sana
yapılanların iyisini, kötüsünü yazmak zorundasındır. Onu da ben yapamam.” demiş. Ben de benzer fikirdeyim. Kötü şeyleri de yazmak zorunda kalmak pek hoş
olmaz diye düşünüyorum.
Son olarak; Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin
Akan’a iletmek istediğiniz bir mesaj var
mı?
Lütfen Rektör Bey’e saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletin. Kendisine sağlık ve başarılar diliyor, “nice yıllara” diyorum.

Bu resim 19 Mayıs 1978 tarihinde Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesinin resmi açılışını yapan Öğretim
Üyelerini göstermektedir. (OMU 35. Yıl
Albümünden alınmıştır)
Resimdekiler; 1. Prof. Dr. Naci Gürses,
2. Prof. Dr. Kamil Tanyer, 3. Prof. Dr. Yıldız Saraçlar, 4. Prof. Dr. Muhsin Saraçlar, 5. Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 6. Prof.
Dr. Sevinç Oral, 7. Prof. Dr. Fuat Göksel,
8. Dr. Sara Beygu, 9. Dr. Gülten Tanyer,
10. Dr. Siber Göksel, 11. Dr. Gülten Tunalı, 12. Dr. Oktay İlhan Tuncer, 13. Dr.
Cemil Rakunt, 14. Dr. Ercihan Güney,
15. Dr. Teoman Şeşen, 16. Dr. Ahmet
Yaşar Turanlı, 17. Dr. Kuddusi Cengiz,
18. Dr. Fahrettin Çelik, 19. Dr. Adnan
Akçoral, 20. Dr. Nuran Gürses, 21. Dr.
Kayhan Özkan, 22. Dr. Aysen Özkan,
23. Dr. Ali İhsan Baysal, 24. Dr. Funda
Elmacıoğlu, 25. Dr. Kamuran Erk
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bir durum. Anadolu’daki en prestijli üniversitelerden birisi Ondokuz Mayıs.
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Prof. Dr. Orhan KURT

Prof. Dr. Vedat CEYHAN

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi
Kongresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve
Tarım Ekonomisi Derneği işbirliğinde düzenlenen “XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi”
nin açılış töreni, 4 Eylül tarihinde Canik Kültür
Merkezi’nde yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Düzenleme Komitesi
Başkanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan kongrenin tarım sektöründe yaşanan problemlerin çözümlerine katkı sağlayacağını belirtti.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker
ise, kurum olarak çalışmalarını sürdürdüklerini tarımsal alt yapı hizmetleri, kırsal kalkınma,
örgütlenme ve tarımsal işletmelerin kurumsal
kapasitesinin güçlendirilmesi için çalıştıklarını
söyledi.
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“Bilim adamlarının sayısı artmalı”
OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan
Kurt, “Dinamik bir yapı arz eden tarım sektörü
sürekli değişime uğramaktadır.” derken, aynı
zamanda değişimin bir takım sorunlara yol
açtığını da söyledi. Kurt, bu sorunların çözümünde bilim adamlarının sayılarının artmasının gerektiğini söyledi.
“Toprak insana sabrı öğretir”
Kongrenin kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında,
“Toprak insana sabrı öğretir. Çünkü toprakta
bir ürünün yetişmesini uzun süre beklemeniz
gerekir.” dedi. Ayrıca Akan, Türkiye’nin tarım
konusunda kendi kendine yeten hatta başka
ülkelere de yetebilen bir ülke olduğunu belirtti.Konuşmaların ardından kongreye katılanlara ve emeği geçenlere plaket verildi.
Canik Kültür Merkezi’nde (CKM) yapılan kongreye; Rektör Prof.Dr. Hüseyin Akan, OMÜ Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Kurt, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet
Yücer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım
Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker,
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karaköy Tarım İşletmesi Müdürü Oktay Aslan, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Şekerbank
Bölge Müdürü Namık Kemal Ergenoğlu, OKA
Genel Sekreteri Mevlüt Özen, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Duvarsız Eğitime İlkadım
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından
hazırlanan ve Samsun İlkadım İlçe Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Duvarsız Eğitime
İlkadım” projesi 1 Eylül tarihinde bir toplantı ile
tanıtıldı.
Açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu bu proje sayesinde, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine dış
mekânda eğitimi ne şekilde kullanabilecekleri
konusunda bilgi kazandırmayı amaçladıklarını
söyleyerek, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi, sınıf öğretmenleri ve çeşitli
branşlardaki 24 öğretmenin de, 1 - 7 Eylül tarihleri arasında proje kapsamınca saha çalışmaları
yapacaklarını belirtti.
İsveç Linköpping Üniversitesinden gelen eğitmen Andera Szczepanski ve Eva Katting, outdoor eğitimde uygulanan yöntemlerden bahsettiler. Szcpanski konuşmasında mekânların
öğrenmeyi etkilediğini vurguladı.

İlkadım Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısına; Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Süleyman Kaplan, İlkadım Kaymakamı Ahmet
Narinoğlu, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin
Girgin, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Çengiz
Çetinkaya, Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.Elif
Omca Çobanoğlu, İsveç Linköpping Üniversitesinden eğitmen Eva Katting ve Anders Szczepanski, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

OMÜ Mimarlık Bölümünden
SAMSUN KENT EVİ Projesi

OMÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım II dersi kapsamında başlatılan projeye Ünlü Mimar
Cengiz Bektaş, Amerikalı Prof. Dr. Alfred Simon
ve Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu da destek veriyor. Fuar alanı
ile Sevgi Kafe arasında, sahilin gerisinde kalan
kullanımsız bölgeye yaşam kazandırmak üzere
hazırlanan Samsun KENT EVİ projesine yönelik
olarak, 8 kişilik öğretim elemanı ve 45 öğrenci 25

Eylül’de bölgede incelemelerde bulundu.
Söz konusu Kent Evi Projesi Samsun halkının
farklı sosyal-kültürel-gereksinmelerini karşılayacak ve her kesimden kentlinin bir araya gelip
kaynaşmasını kolaylaştırıcı özellikte olacak. Proje koordinatörü Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Oktay’ın verdiği bilgilere göre Projenin hedefine ulaşabilmesi için,
OMÜ Mimarlık Fakültesinin vizyonuna uygun
olarak yerel, doğal, kültürel ve yapısal çevreyi
dikkate alan, araştırma ve analizlere dayalı sürdürülebilir ve esnek tasarım stratejileri izlenecek.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, KENT EVİ adlı bir projeye
başladı.
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OMÜ’de Eğitmenler Eğitildi
“200 Akademisyene Eğitici Formasyon”
Yrd. Doç. Dr. Bayram Özer projenin rektörlüğün
desteği ve Eğitim, Tıp, Fen Edebiyat ve Veteriner Fakültesinden öğretim üyelerinin katkılarıyla hayata geçtiğini belirtti. Proje toplamda 200
akademisyene eğitici formasyon kazandırmayı
amaçlıyor.
“Yapılması gereken; öğrenciye öğrenmeyi
öğretmek”

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), “Akademisyenlere Eğitici Formasyon ve Beceri Kazandırma” Projesi kapsamında kurs düzenledi.
8 Eylül tarihinde OMTEL Otel’de yapılan eğitim
toplantısına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Proje
Yürütücüleri Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu veYrd.
Doç. Dr. Bayram Özer ve eğitim alacak akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan toplantıda yaptığı
konuşmada eğitim konusunda yapılan önemli
hatalara değindi. Rektör Akan, “Bilişimin ve formasyonun bu denli arttığı bir dönemde sadece
önünüzdeki notları okuyarak öğrenciye eğitim
vermek ne derece yeterlidir? Öğrenci zaten bu
bilgilere kolayca ulaşabilir” diye konuştu.
Eğitimlerde, “Eğitim Programları ve Eğitimi, Öğrenme ve Öğretme, İletişim ve Ölçme Değerlendirme” olmak üzere 4 temel alanda çalışmalar
yapıldı.

Kimya Bilim Danışmanlığı Eğitimi
Sona Erdi
Kimya öğretmen adayları ve kimyager adaylarının proje hazırlama, yönetme, bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla yapılan “Kimya Bilim
Danışmanlığı Eğitimi” Samsun Grand Atakum
Hotel’de düzenlendi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ergun koordinatörlüğünde, 30 Ağustos – 06 Eylül 2014 tarihleri
arasında, 13 akademisyen tarafından uygulamalı
olarak kimya bilim danışmanlığı eğitimi verildi.
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OMÜ tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen çalıştay hakkında bilgi veren
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ergun, çalıştayda kimyager
ve kimya öğretmen adaylarına proje hazırlama ve
yönetme becerilerinin kazandırılmasını ve bilim
danışmanlığı becerilerinin arttırılmasına katkıda
bulunmayı amaçladıklarını söyledi. İlk 3 günü teorik ağırlıklı oturumlarla gerçekleştirilen çalıştayın
daha sonraki günlerinde kimya alanına özel bilimsel proje uygulamaları yapıldı.

Çalıştay sırasında Kent Müzesi, Bandırma Vapuru, Amazon Köyü ve OMÜ Planetaryumu gezisi
etkinlikleri de gerçekleştirildi. TÜBİTAK BİDEB
Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı desteği
ile gerçekleştirilen çalıştay, katılımcılara sertifika
verilmesi ile sona erdi.

Apollon Tapınağını Köylerden
Topladılar
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar
Köyü’ndeki Apollon Tapınağı’nı eski görüntüsüne kavuşturmak için çalışma yürüten arkeologlar, yıllar içinde parçalanan sütun kalıntılarını
civardaki köylerde buldular.

Çanakkale’de Helenistik döneme ait Apollon
Tapınağı’nın sütunları zaman içinde yağmalandı. Bölge halkının buğday ezmek için kullandığı
parçalar yıllar süren çalışmalarla toplanarak tapınağa geri getirildi. Her yıl binlerce tarih tutkununu ağırlayan tapınakta kazı başkanı Prof. Dr.
Coşkun Özgünel arkeologlarla beraber çevrede
geniş çaplı araştırmalar yaptı.
Tarih 2 bin 200 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
1861’de başlayan kazılar, 1980’den itibaren Özgünel tarafından devam ediyor. 1980’de üzerinde modern bir zeytinyağı fabrikası olan tapınağın bugüne gelmesi uzun süre aldı. Son iki yılda
tapınak görsel hale getirilmeye çalışılıyor.

Tapınak, Truva Savaşı’ndaki ilk çarpışmaların
yaşandığı yerde bulunuyor. Troia Savaşı’nın ilk
sahneleri tamamen bu tapınakla ilgilidir. Müzede
sergilenen taş işlemelerinde; Yunan kahramanı
Aşil ile Truvalı Hektor’un çarpışması gibi önemli
sahneler de göze çarpıyor.
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OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı ve Kazı
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, “50 kilometre
uzaklıkta bile parçalar bulduk. Amacımız tapınağın özgün halini ziyaretçilerle buluşturmak ve
turizmi canlandırmak” dedi.

23

Etkinlikler Akademik

10. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Koordinasyon Toplantısı OMÜ’de
Yapıldı
Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından, “10. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüseyin Peker, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Başkanı ve Organizasyon Koordinatörü Prof.
Dr. Erkan Perşembe, Diyanet İşleri Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dr. Necdet
Subaşı ve çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden gelen akademisyenler katıldı.
“Dinin tanımı ve işlevleri yeniden
kodlanmaktadır”
Toplantının açılış konuşmasını Prof. Dr. Erkan
Perşembe yaptı. Prof. Dr. Erkan toplantının
ana temasının “Tüketim Kültürü ve Müslüman
Kimliğinin Değişimi” olduğunu belirtirken,
“Tüketim kültürünün metalaştırdığı hayatın içinde din ve geleneksel değerler dönüşmekte ve
yeni tarz dindarlıklar ortaya çıkmaktadır. Popüler tüketim kültürü, dindarlıkla ilgili kategorilere
yeni anlamlar kazandırmaktadır” diye konuştu.
“Tükettiğin kadar varsın anlayışı gittikçe
yaygınlık kazanmaktadır”
Tüketim kültürünün olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Prof. Dr. Peker, “Tüketim kültürü
tüm dünyada olduğu gibi bizim insanlarımız
üzerinde de oldukça etkili olmaktadır. ‘Tükettiğin kadar varsın’ anlayışı gittikçe yaygınlık
kazanmaktadır” dedi.
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yaptığı konuşmada, 1980 yılından sonra toplumumuzu dünya ekonomik sistemine entegre eden
bir yapı oluştu. Küreselleşme kaçınılmazdır
dendi. Peki küreselleşme kaçınılmazdır deyip
onun ocağına odun taşımak gerekir mi? Bence biz toplum olarak tüketime yatkınız” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin PEKER
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“Biz toplum olarak tüketime yatkınız”

Konuşmaların ardından Strateji Daire Başkanı Dr. Necdet Subaşı; “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması ve Temel Bulgular” başlıklı bir
konferans verdi. Subaşı konferansında 2013
yılında Türkiye Diyanet Vakfı ve TÜİK işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’de dini hayat araştırmasından elde edilen bulguları paylaştı. Subaşı, “Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki dindarlık
anlayışla, ülkenin orta bölgelerindeki dindarlık
anlayışı farklılık gösteriyor. Yapılanan araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 99.2’ si kendini dindar hissediyor ve Müslüman olarak tanımlıyor” dedi.
10. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı, 30 Ağustos günü yapılan değerlendirme oturumlarıyla sona erdi.
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Dr. Necdet SUBAŞI

“Türkiye’de yaşayan İnsanların yüzde
99.2’si kendini dindar ve Müslüman olarak
tanımlıyor”
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OMÜ’de Akademik Yıl
Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun
Verdiği Açılış Dersi İle Başladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2014-2015
Akademik Yılı, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından verilen, “Yeni Türkiye Vizyonu
ve Üniversiteler” konulu akademik ders ile başladı.
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“Herşeyin giderek daha hızlandığı tek dünyada kaliteli, etkili ve rekabet edebilir eğitim
sunmalıyız”
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OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 28
Eylül Pazar günü, 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Korosu sanatçıları tarafından verilen
mini konserle başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptı. Konuşmasına, her şeyin giderek hızlandığı dünya-

gereken düzeyde gerçekleştiremez, yenilik ve buluşların
yapılması ve dünya piyasasına sürülmesinde yeterince hızlı olamazsak laboratuarlarımızı ve fabrikalarımızı örümcek
ağları kaplar” diye konuştu.

da rekabetin de zorunlu hale geldiğine
değinerek başlayan Akan, “İletişim ve
bilişimdeki özgürleşme, teknolojideki hızlanma ve yaygınlaşma bilginin,
yetkinlik, üretim ve paranın etrafındaki
duvarları kaldırmıştır. Her şeyin giderek daha hızlandığı tek dünyada rekabet zorunludur. Kimse sırf komşusu ya
da arkadaşı üretiyor diye hantal, kötü
ve pahalı bir ürün veya hizmeti almayı
kabul etmiyor. Artık koruma duvarları,
aidiyet duygusu, alışkanlıklar pek bir
işe yaramıyor.
Bugün, kaliteli, cezbedici, dünya ölçeğinde ve ucuz üretemezsek ürün veya
hizmeti satamaz, tam tersine satın
almak zorunda kalırız. İyi, güncel, işe
yarar, etkili, dünyayla rekabet edebilen
eğitim sunamazsak, yetiştirdiğimiz insanlar yurt dışına açılamaz, hareketliliğin yüksek olduğu bu dünyada kendi
ülkesinde de iş bulamayabilir; sonuçta binalarımız boş, hocalarımız işsiz
kalabilir. Üniversite- sanayi işbirliğini

Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki gelişmelerden de söz
eden Rektör Akan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
“Ülkemiz, küreselleşmenin özelliklerini dikkate alarak
özellikle son 10 yılda çok önemli gelişme gösterdi. Ancak bu sistemle, bu halimizde bir aşağı, iki yukarı bu gelir
düzeyinde kalırız. Durursak gerileriz. Bunu aşmak için ya
çok zengin petrol, gaz, değerli maden rezervleri bulacağız, ya da ar-ge ve yenilik temelli ürün ve hizmet üreteceğiz. Ar-Ge ve yenilik alanında gelişmeler haklı olarak
üniversitelerden beklenmektedir. Ancak, hal-i hazırdaki
merkeziyetçi, çağımıza uygun hızlı değişime ayak uyduramayan, yeniliği özendirmeyen, gelişmeye zorlamayan bu
sistemle küresel piyasada yerimizi almamız ve arzulanan
düzeye ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Akademisyenleri teşvik edici, ödüllendirici ve üretenle üretmeyeni aynı
kefede tutmayan, durgunluğun, değişmemenin keyfinin
akademik hayat boyunca yaşanmasına izin vermeyen bir
sistem kurmamız zorunludur. Bugünkü sistemde verimlilik, kalite ve rekabet yalnızca akademisyenlerin kişisel
hevesi, heyecanı ve fedakârlığına bağlıdır. Çalışanla çalışmayanı, üretenle üretmeyeni, kendini yenileyenle rehavetin gölgesinde yaşayanları farklılaştırmayan bu sistemde
kadro garantisi ve öğretim elemanlarının gelirlerinin unvan ve misyonlarına göre çok düşük kalması bu heves ve
heyecanın yaygınlaşmasını güçleştirmekte, hatta var olanı da aşındırmaktadır. Bu hususta gerekli köklü, devrimci
adımların atılacağını duymak bizi umutlandırıyor.
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“Bugünkü sistemde verimlilik, kalite ve rekabet yalnızca
akademisyenlerin kişisel hevesi, heyecanı ve fedakârlığına
bağlıdır”
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“Her üniversite ait olduğu medeniyetin, kültürün, toplumun tarihte yürüyen öznesini
yetiştirmekle mükelleftir”
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Rektör Akan’ın ardından açılış dersini vermek
üzere kürsüye gelen Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu, öğretim üyelerine seslenerek, “Evrensel insanlık birikimini aldıktan sonra sizler
yeni dönemin ‘Türk aydını’ öznesini yetiştirmekle mükellefsiniz” dedi. Başbakan olduktan sonra ilk defa Samsun’a gelen Başbakan
Ahmet Davutoğlu, “Her üniversite ait olduğu
medeniyetin, kültürün, toplumun tarihte yürüyen öznesini yetiştirmekle mükelleftir. Evrensel
insanlık birikimini aldıktan sonra sizler yeni dönemin ‘Türk aydını’ öznesini yetiştirmekle mükellefsiniz. Biz bu kadar köklü bir birikime sahip
olduktan sonra evrensellik adına, bizim aydınımızı yetiştirmeyi sanki geri kalmış gibi görürsek, üniversitelerimiz her şey olur ama üniversite olamaz. Kendisine inanamayan bir bireyden
aydın çıkmaz. Kendi birikimine inanamayan, oryantalist yaklaşımı gizli bir şekilde benimseyenden aydın çıkmaz. Aydın görünümlü tipler çıkar.
Onun için bazen gerçekten hicap duyuyorum.
Mesela köşe yazarı veya bazen de üniversite
etiketi taşıyan arkadaşlar Amerika’da yayınlanmış 3-5 makaleden atıfla Orta Doğu analizleri
yapıyor. Sorsanız acaba Suriyeli kaç kişiyi tanıyor? Kaç kitap okumuş? Halep sokaklarında
hiç dolaşmış mı? Bağdat’a hiç gittin mi, tarihini
hiç okudun mu?” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Akan, Başbakan Davutoğlu’na plaket, OMÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker de kendi
yapmış olduğu bir resmi takdim etti. Başbakan Davutoğlu da, OMÜ’ye eğitim alanında
katkıları bulunan işadamları; Mustafa Kemal
Güneşdoğdu, Cemal Yeşilyurt, Kaya Aşçı ve
Ali Arpacıoğlu’na plaket verdi. Açılış programı
verilen kokteyle sona erdi.
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OMÜ Turizm Fakültesine Kavuştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şevket
Aşcı Turizm Fakültesinin açılışı 29 Eylül tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın
katılımıyla gerçekleşti.

dünya çapında ülkemizi turizm alanında temsil
edecek elçiler yetiştireceğine inanıyoruz” dedi.

Vedat Aşçı
ASTAŞ Yönetim Kurulu Bşk.

Prof. Dr. Hüseyin AKAN
OMÜ Rektörü

Törenin açılış konuşmasını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Aydın yaptı Aydın, fakülte
hakkında kısa bilgi verdi.
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“Türkiye’nin turizm sektöründe kalifiye eleman açığı var”
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ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat
Aşcı Türkiye’nin turizm sektöründe kalifiye eleman ve yönetici açığının olduğunu belirtti. Aşcı,
“Bu doğrultuda Aşcı ailesi olarak OMÜ Turizm
Fakültesi binasının inşaatını üstlenmek istedik. Bu fakülteden mezun olacak öğrencilerin

“Dünya ölçeğinde insan yetiştirmeliyiz”
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan küreselleşme
kavramının dünya sınırlarını ortadan kaldırdığını
söyleyerek, “Dünya ölçeğinde insan yetiştiremiyorsanız, kendi çapınızda ‘bize bu yeter’ mantığıyla insan yetiştiriyorsanız bu mantık, devleti
ve ülkeyi giderek güçsüzleştirir. dedi. İleride
açılacak fakültelerin özellikle nitelikli ve ihtiyaca
uygun olmasın gerektiğinin de altını çizdi.

Akif Çağatay KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

“Üniversitesi olmayan ilimiz yok”

“Devlet ve üniversiteler birlikte hareket etmeli”
Samsun Valisi İbrahim Şahin Türkiye’nin önemli ihtiyaçlarından birinin devlet ve üniversitelerin birlikte hareket etmesi olduğunu vurguladı.
Samsun şehri hem sağlık hem tarih turizmine
son derece elverişli diyen Şahin, “Bu yüzden
bu fakültenin kurulmasının bu noktada çok isabetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kurulan üniversitenin Türkiye’ye aydınlık gelecek getireceğini belirten Çağatay Kılıç, “Bizler
eğitimi yurdun dört bir yanında çok büyük yerlere getirdik. Neredeyse üniversitesi olmayan
ilimiz yok” dedi. Herkesin bu ülkenin zenginliğini ve kaynaklarını ortak kullanma hakkı olduğunu vurgulayan Çağatay Kılıç, “Biz burada ayrımcılığın kökünü gençlerimizi ve çocuklarımızı
bir araya getirerek kazıyacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından OMÜ Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’nin açılışı yapılarak Bakan Kılıç,
Vali Şahin ve beraberindekiler fakülteyi gezdiler.

Bafra’da bulunan ve ASTAŞ Holdingin desteğiyle yapılan Şevket Aşcı Turizm Fakültesinin açılışına;
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra; Samsun Valisi İbrahim Şahin, AKP Samsun
Milletvekili Mustafa Demir, MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Turizm
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Rıza Aydın, ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Aşcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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İbrahim ŞAHİN
Samsun Valisi

Törenin son konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yaptı.
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REKTÖRLERDEN DÜNYA
KAMUOYUNA GAZZE BİLDİRİSİ
128 Rektör Dünya Kamuoyuna 11 Dilde
Gazze Bildirisi Yayınladı
Dünya’nın gözleri önünde yaşanan
Gazze katliamına karşı Türkiye’deki
üniversite rektörleri arka arkaya iki
bildiri yayınladılar. İlk bildirilerinde
Gazze’de insanlık dramı yaşandığına ve dünyanın bu katliama karşı
kör ve sağır kaldığına dikkat çeken
rektörler sonrasında da tepkilerini
sürdürerek bir bildiri daha yayınladılar.
Aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
Akan’ın da bulunduğu Türkiye’deki 128 üniversite rektörü, Gazze’de yaşananları, Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca, İspanyolca, Rusça, Ermenice, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere
11 dilde yayımladıkları ortak bildiriyle telin ettiler.
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İsrail yönetiminin, muhakeme yeteneğini kaybettiği, namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce
saldırdığı kaydedilen bildiride, mübarek ramazan ayında Gazze’de iftarların bomba sesleri eşliğinde
keder, acı ve gözyaşlarıyla açıldığı belirtildi.
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Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association) de, İsrail’in Gazze’li mazlumlara
yönelik hain saldırılarını ve zulmünü kınayan bildiriye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi web
sayfasında bulunan linki, kendi web sayfasında referans göstererek yer verdi.

Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.
Bu katliama karşı bütün dünya kör ve sağır gibi
davranıyor, israil Yönetimi, muhakeme yeteneğini kaybetmiş ve namlunun hedefine çocuk-ları
koyarak zalimce saldırıyor, islam dünyasının mübarek Ramazan ayında, Gazze’de, iftarlar bomba
seslerinin eşliğinde keder, acı ve gözyaşları ile
açılıyor. Maalesef, zalime ve zulme göz yuman
herkes bu vahşetin paydaşı oluyor,
Bütün dünyanın, özellikle de İslam Dünyasının,
Müslüman kardeşlerimizi ve islami değerlerimizi hedef alan israil Yönetiminin eylemlerine karşı
birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde
ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu
bulunmaktadır, israil Yönetimi, bu hain saldırılarla
hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Ancak; insanlık
bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok
dinleyecektir.
Aşağıda imzası bulunan Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak; işgalci israil Yönetiminin, 8
Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik
olarak başlatmış olduğu hava ve devamında kara
saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Aralarında masum
çocuk ve kadınların da bulunduğu beş yüzden
fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı, Uluslararası hukuka ve temel
insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz.
işgalci israil Yönetiminin bu saldırısı ilk değildir ve
uluslararası hukukun açıkça bir kez daha ihlalidir.
Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, ABD, AB
ve Arap Yönetimlerinin önemli bir kısmının bu
süreçteki açık destekleri, israil’in daha da saldırganlaşmasının temel nedenidir. Uluslararası
toplum, İsrail’in insanlık ve savaş suçu olan bu
politikalarına göz yummaktadır, Oysa bölgesel ve
uluslararası aktörlerin; işgalci israil Yönetimine
karşı açık tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamaları beklenmektedir,
Ayrıca uluslararası nizamı koruma misyonu olan,
ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit
edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin,
bu saldırılardan dolayı israil’i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul
etmesi ve uygulamaya koyması uluslararası kamuoyunca beklenmektedir, Birleşmiş Milletlerin;
israil Yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına
rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail Yö-

netimine hiçbir yaptırım uygulamaması ise son
derece düşündürücüdür.
Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak;
• Gazze’deki zulme karşı ulusal ve uluslararası
platformda kamuoyu oluşturma konusunda her
türlü sorumluluğu alacağımızı,
• Gazze’deki kardeşlerimize destek olmak için
ülke çapında tüm üniversitelerimizde destek ve
yardım kampanyaları başlatacağımızı,
• Gazze’de hayatını kaybeden ve yaralanan
mağdurlar için israil Yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımızı,
• Katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası hukuk nezdinde hesap vermelerinin ve
cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı,
• Gazze’ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin
kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğimizi,
• işgal edilmiş öz vatanlarında cezaevi hayatı
yaşayan kardeşlerimizin, Başkenti Kudüs olan
Bağımsız Filistin Devleti kurulması taleplerini
desteklediğimizi,
• Gazze’deki kardeşlerimize uygulanan bu insanlık dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası
kalkıncaya kadar, israil Yönetiminin katliamını
kınamayan israil’deki üniversitelerle; her türlü
akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi sonlandıracağımızı,
• İsrail Yönetiminin katliamına karşı tepki koyan,
sesini yükselten, protesto eden israil Üniversiteleri ve Musevi Bilim insanlarıyla ise her türlü
akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi devam
ettireceğimizi, katliamı sonlandırma ve barış için
yapacakları her türlü girişimlerine destek vereceğimizi,
• Kendileri; ülkelerinin dışında barış ve huzur
içinde yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve
hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail Yönetimine tepki koyan Musevi Cemaatlerine
ve vatandaşlarına her türlü desteği vereceğimizi,
kamuoyuna deklare ederken;
Siyonist israil Yönetiminin saldırılarında ha yatını
kaybeden Şehitlerimize Allah’tan rah met, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Zalime ve zulme göz yuman herkesin vahşetin
paydaşı olduğuna dikkat çekilen bildiri metni
şöyle:
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OMÜ Türkmenler İçin Yardım
Protokolü İmzaladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Türk Kızılayı Samsun
Şube Başkanlığı arasında 4 Ağustos tarihinde “Türkmenlere Yardım
Protokolü” imzalandı.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan
yaptığı açıklamada, imzalanan
Protokolle Irak’ın kuzeyinde başta Türkmenler olmak üzere yardım
bekleyen insanların temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.
Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı
Mustafa Keskin ise, “Iraklı Türkmenlere ve çatışmadan etkilenenlere her geçen gün daha fazla insani
yardım gerekiyor. Türkiye 12 Haziran’dan beri Türkmeneli’ne toplam 92 tırlık insani yardım gönderdi”
dedi. Keskin ayrıca kendilerine bu konuda destek sağlamayı amaçlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a teşekkürlerini iletti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi protokolün imzalanmasının hemen ardından, çalışanlarını, öğrencilerini,
mezunlarını ve ailelerini yardım kampanyasına destek vermeleri için e-posta, mesaj ve afiş yoluyla
bilgilendirerek kampanyaya destek oldu.

Rektör Akan Uluslararası
Öğrencilerle İftar Yemeğinde Bir
Araya Geldi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan,
OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinde (OMÜTÜRKÇE) Türkçe öğrenimlerini sürdüren pek çok sayıda uluslararası
öğrenciyle, OMTEL Otel’de düzenlen iftar yemeğinde bir araya geldi.
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9 Temmuz tarihinde yapılan iftar
yemeği sonrasında öğrencilere
kısa bir konuşma yapan Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan uluslararası
öğrencilere eğitimlerinde Ondokuz
Mayıs Üniversitesini tercih ettikleri için teşekkür etti. Prof. Dr. Akan, “Hepiniz uzak diyarlardan geldiniz. Bu önemli bir fedakârlıktır. Bu üniversitede öğrenim gördükten sonra kendi memleketlerinize
dönecek ve orada katkı sunacaksınız. Biz ülke olarak yakın kültürlerin temsilcileriyiz. Batı toplumu
gittiği yerdeki bütün zenginlikleri almayı amaç edinmişken, doğu toplumları gittikleri yerlere yardım
etmeyi ve paylaşmayı hedefler. Dolayısıyla bizler birbirimize destek olacağız, güç katacağız ve katkı
sağlayacağız” dedi.

Deltada Mezuniyet Töreni

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen 50 öğrenci, Kızılırmak Deltası’nda kurdukları kampta
habitatları deneyimleyerek öğrendiler.
“Doğa ve toplum arasında bilim köprüleri
kurmaya çalıştık.“
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Kızılırmak Deltası’nda Doğadan Okula Bilim Köprüsü
Projemiz 13 ayrı yaşam alanında ve bunların
bünyesinde barındığı çok özel bir alanda, yani

açık hava dershanesinde yürütmüş olduğumuz
bir uygulamalı projedir. Asıl amacımız doğadan
okula bilim köprüleri kurmaktır. Ekolojik sürecin
farkına varan, doğal yaşamları tanıyan ve tanımlayan, doğal yaşam alanlarına yönelen tehditleri
bilen ve çözümler oluşturan, ekolojik okur-yazar
araştırmacı ve sorgulayıcı nesiller ile oluşturmak
temel amaçlarımızdan biridir.
“Ben bu topraktan geldim” diyen OMÜ Rektör
Vekili Prof. Dr. Şenol Eren ise üniversitenin projeyi sonuna kadar destekleyeceğini vurgulayarak
projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler davetliler için
hazırladıkları oyunları oynadılar. Tören kamp ateşinin yakılması ile sona erdi.

Törene; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Eren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mahmut Aydın, Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbay, Alaçam Belediye Başkanı
Hadi Uyar, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Doğa Okulu rehber öğretmenleri
ve davetliler katıldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve TÜBİTAK
işbirliği ile yürütülen “Kızılırmak Deltası’nda
Doğa ve Bilim Okulu” 4. dönem mezunlarını
verdi. Tören, 13 Eylül günü Kızılırmak Deltası Kuş
Cenneti’nde düzenlendi.
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OMÜ’de İlahiyat Öğrencileri
Uzaktan Eğitimle Mezun Oldular
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uzaktan
Eğitim Merkezi (UZEM) İlahiyat Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, 18 Ağustos tarihinde diplomalarını İlahiyat Fakültesi Salonu’nda
yapılan törenle aldılar.
2 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 237 öğrencinin diploma aldığı törene; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker, UZEM Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk, öğretim üyeleri,
öğrenciler ve aileler katıldı.

OMÜ Sudan’la Eğitimde İşbirliği
Anlaşması Yaptı
ig arasında imzalanan protokol töreninde; Ulusal
Ribat Üniversitesi Lisans Üstü Çalışmalar ve Bilimsel Araştırmalar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Osman Ali, Sudan Üniversitesi yönetiminden
Osman El Hüseyin ile OMÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süleyman Kaplan da hazır bulundu.
İmzalanan protokolün eğitimde işbirliği açısından önemli olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr.
Akan, “Bu imzalarla karşılıklı öğrenci ve öğretim
üyesi değişimi ile birlikte ortak proje ve bilimsel
çalışmaları başlatmış olacağız” dedi.
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Mevlana Değişim Programı” kapsamında, Sudan Ulusal
Ribat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdel Latif
Ashmaig ile makamında protokol imzaladı.
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13 Ağustos tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sudan Ulusal Ribat Üniversitesi arasında, “Mevlana Değişim Programı” kapsamında
protokol imzalandı.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ile Ulusal Ribat
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdel Latif Ashma-

Sudanlı Rektör Prof. Dr. Abdel Latif Ashmaig,
“Yapmış olduğumuz protokolün her iki taraf için
de verimli olmasını umuyorum. OMÜ ile hem
araştırma bazında, hem de eğitim alanında çok
iyi iş birliklerinin yapılabileceğini düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.

Uluslararası Öğrenciler OMÜ’de
Türkçe Öğrenmeye Devam
Ediyorlar
kezinde aldıkları eğitimi tamamlayarak katılım belgelerini aldılar.

Uluslararası öğrenciler OMÜ Türkçe Öğretim Merkezi tarafından verilenYaz Türkçe Kursu’nu tamamlayarak katılım belgelerini aldılar.
Sırbistan’ın Sancak Bölgesi Yeni Pazar Üniversitesi
ve Bosna Hersek Bölgesi Bihaç Üniversitesinden
33 uluslararası öğrenci; OMÜ Türkçe Öğretim Mer-

26 Ağustos tarihinde OMÜ Altınkum Özel Eğitim
Uygulama Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; Bihaç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Refik Şahinoviç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Yeni Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Amela Lukac Zoronic, Türkçe Öğretim
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Şişman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Uluslararası öğrenciler belgelerini; Bihaç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Şahinoviç, Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan, Yeni Pazar Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Amela Lukac ZoronicIn elinden
aldılar. Tören toplu olarak hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

OMÜ’ye Gelen Uluslararası
Öğrenciler Eğitimlerini
Tamamladılar

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Samsun Sağlık Yüksek Okulunda staj gören 34
öğrenci ve 3 personelden oluşan uluslararası
grup, OMÜ’de aldıkları 2 hafta süren yoğun bir
eğitim programının ardından ülkelerine döndüler.
Vitrina Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Piro Cıpo
ve Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu Dr.
Aida Marku yaptıkları konuşmada OMÜ’de
düzenlenen stajların başarısına vurgu yaparak;
Vitrina Üniversitesi öğrencilerinin OMÜ’de eği-

tim görmeye çok istekli olduklarını ve 35 öğrenciden oluşan ikinci bir grubun yine Temmuz
ayı içerisinde OMÜ’ye geleceğini söylediler.
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Vitrina Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasındaki ikili işbirliği anlaşması
kapsamında Arnavutluk’un Vitrina Üniversitesinden OMÜ’ye gelen öğrenciler stajlarını tamamladılar.
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Mısır’dan OMÜ’ye Ziyaret
Mısır Assiut Üniversitesinden Prof. Dr. Refaat
Mohamed Mahfouz, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) davetlisi olarak Samsun’a geldi.
08-12 Eylül tarihleri arasında kristalografi alanında çalışmalar yapmak üzere OMÜ’ye gelen
Mısır Assiut Üniversitesi Fen Fakültesi İnorganik
ve Nükleer Kimya Bölümünden Prof. Dr. Refaat
Mohamed Mahfouz’u, OMÜ Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Orhan Büyükgüngör karşıladı.
Davetle ilgili açıklama yapan Büyükgüngör, hafta boyunca kristalografi alanında yapılacak çalışmaların yanı sıra iki üniversite arasında ileriye dönük bilimsel işbirliği, özellikle de Mevlana
Programı kapsamında karşılıklı öğretim üyesi
değişikliği konularının görüşüleceğini söyledi.
Büyükgüngör ikili işbirliğinin, OMÜ’nün uygun
diğer bölümlerini de kapsamasının düşünüldüğünü de belirtti.

OMÜ Bihaç Üniversitesi Rektörünü
Ağırladı
ta ve Öğrt. Gör. İsmail Hodziç de hazır bulundu.
Bihaç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Şahmoviç Mevlana Programı kapsamında OMÜ ile
yürütülen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirdi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kampüsünün Türkiye’de gördüğü üniversiteler
içinde, en büyük ve güzel kampüslerden birisi
olduğunun altını çizdi.
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Ziyaret, karşılıklı hediyelerin sunulması ve hatıra
fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
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Bosna-Hersek Bihaç Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Refik Şahmoviç eşi Raza Şahmoviç ve Bihaç
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu Nermina Badiç’le birlikte Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
Akan’ı makamında ziyaret etti.
27 Ağustos tarihinde gerçekleşen ziyarette;
OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr.
Hüsrev Mennan, Mevlana Programı Koordinatörü Prof. Dr. Sevilhan Mennan, Mevlana Programı
Sorumluları; Öğrt. Gör. Hiroko Kesim Kawamori-

Novi Pazar Üniversitesi Rektörü
OMÜ’yü Ziyaret Etti
Rektör Prof. Dr. Suat Beciroviç yaptığı konuşmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile eğitim konusunda yaptıkları işbirliğinin devamını arzu ettiğini söyleyerek; OMÜ Türkçe Eğitim Merkezinde
Türkçe öğrenen Novi Pazar Üniversitesi öğrencilerinin aldıkları eğitim konusundaki memnuniyetini dile getirdi ve bu programın devamını istediğini belirtti.

Sırbistan Novi Pazar Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Suat Beciroviç, 27 Ağustos tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Amela Lukaç Zoroniç ve
Doç. Dr. Branislava Vasiç’le birlikte Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı hediye takdimlerinin ardından ziyaret,
hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Ziyarette; OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Farabi ve Mevlana
Programı Koordinatörü Doç. Dr. Sevilhan Mennan ve Uluslararası İlişkiler Biriminden İsmail
Hodziç’in de hazır bulundu.

OMÜ’de 35 Uluslararası Öğrenciye
Türkçe Eğitimi
Yaz Türkçe Kursu hakkında açıklama yapan
Rektör Akan, “Kursumuzda Sırbistan Novi
Pazar Üniversitesinden ve Bosna-Hersek
Saraybosna Devlet Üniversitelerinden gelen
öğrenciler var. Benzer kültürü paylaştığımız,
tarihini paylaştığımız topluluklarla Türkçe eğitimini bundan sonra da devam ettireceğiz.”
dedi.

Yurt dışından gelen çok sayıda uluslararası
öğrenci Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
(OMÜ TÜRKÇE’de) düzenlenen Yaz Türkçe Kursu’na katıldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 13 Ağustos tarihinde Sırbistan ve
Bosna-Hersek’ten gelip Türkçe kursuna katılan uluslararası öğrencileri ziyaret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bulunmaktan
çok mutlu olduğunu söyleyen Sırbistan Novi
Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Amela Lukac Loramic, “Üniversitenin sunmuş
olduğu imkânlardan çok memnun kaldık. İkinci defa bu kursa öğrencilerimizi getiriyoruz ve
Sayın Prof. Dr. Hüseyin Akan üniversitenin
tüm imkânlarını bizlere sunuyor. Öğrencilerimiz bu eğitimin yanında, kültürel ve sosyolojik
incelemelerde de bulunma imkânı yakalıyorlar. Bundan dolayı Ondokuz Mayıs Üniversitesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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“Öğrencilerimiz kültürel ve sosyolojik incelemelerde de bulunma imkânı yakalıyorlar.”
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OMÜ’de Ders Kayıtları Yapıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 20142015 öğretim yılı ders kayıtları yapıldı.
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelerek 1-5 Eylül tarihleri arasında ilk defa kayıt yaptıracak
öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da OMÜ
Öğrenci Konseyi tarafından otogarda karşılanarak araçlarla OMÜ’ye getirildi.
Kayıtlar; OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde, bazı fakültelerin bünyesinde ve
ilçelerdeki meslek yüksekokullarında yapıldı.
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“Bir öğrencinin kaydı aşağı yukarı 30 saniye
sürüyor”
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Kayıtlarla ilgili açıklama yapan OMÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Kurupelit Kampüsü’ndeki bütün birimlerin 2014-2015
öğretim yılı kayıtları bu yıl ilk defa merkezi olarak yapılıyor. Bir öğrencinin kaydı aşağı yukarı
30 saniye sürüyor” dedi. Ayrıca Atakum, İlkadım ve Canik Belediyesi stant açarak öğrencilere ikramlarda bulundu. Aydın, “Ben bu bağlamda bu 3 belediyemize teşekkür ediyorum.
Kaydını yaptırmak için Samsun’a gelen öğrenci ve velilerimize olabildiğince ‘İyi ki Ondokuz
Mayıs Üniversitesini tercih ettik’ diye düşündürtmek istiyoruz.” diye konuştu.

OMÜ’de Öğrenci Konseyi Başkanlık
Seçimleri Yapıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimleri Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde yapıldı.
10 Ekim tarihinde yapılan seçimlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Rektör Başdanışmanı Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ve Şube Müdürleri Necmi Macit ve Oktay Dinç katıldı.
İki yılda bir öğrencilerin oylarıyla seçilen Konsey
Başkanlığını bu sene Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Ali Sarıalioğlu kazandı. Seçimler, Ali Sarıalioğlu
ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Yapılan seçimler sonucu oluşan Öğrenci
Konseyi şöyle:
Başkan; Ali Sarıalioğlu
Başkan Yardımcısı; Ahmet Önder Başaran
Genel Sekreter; Oğuzhan Atabay
Sayman; Nemci Akkuzu
Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu; Serenay
Arslan
Çalışma Gurupları Sorumlusu; Ramazan Şerif
Akbüz
Dış İlişkiler Sorumlusu; Hasan Alkiraz
Eğitim Sorumlusu; Engin Sezgin
Sağlık, Spor ve Kültür Sorumlusu; Mehmet
Gedik

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden 40 civarında üye ile çalışan
EALD, sürdürülebilir arazi yönetimine disiplinlerarası yaklaşımlar
sunan, çağrılı katılımlarla her yıl bir üyenin kurumunda sempozyumlar düzenleyen, ve hakemli bilimsel kitaplar yayınlayan bir
kurum.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Derya Oktay, Avrupa Alan Kullanım ve Geliştirme Akademisi (EALD) Genel Kurulu’nda EALD Üyesi olarak kabul edildi.

Prof.
Dr. Derya Oktay
OMÜBÜLTEN

OMÜ Öğretim Üyesi
EALD Üyesi Oldu
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OMÜ’den

OMÜSEM’de Yeni Kurs Dönemi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (OMÜSEM), 2014-2015 Akademik yılı
güz dönemi kursları başlattı.

yönelik hazırlanan 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı da Kasım ayında başlayacak.

OMÜSEM’in, Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Atakum Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği Resim, Ebru, Seramik, Ney kurslarının ikinci dönem kayıtları başladı. Bu yeni
dönemde Atakum Sanat Merkezinde sanat
kurslarının yanı sıra Temel Seviye İngilizce Konuşma Kursu da açıldı.
Aynı zamanda açılan YDS İngilizce Hazırlık
Kursu; akademisyenler, lisansüstü öğrenim
görmek isteyenler ve üniversite öğrencileri
için Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) içeriğine ve
sistemine yönelik bilgi vermeyi ve YDS’deki
başarı oranını büyük ölçüde artırmayı amaçlıyor. YDS’de karşılaşılan zorlukları ortadan
kaldırmayı, adayları sınav öncesinde gerekli
bilgilerle donatmayı amaçlayan kurs, İngilizce
dilbilgisi kuralları ve kullanımları, kelime bilgisi,
okuma-anlama, çeviri çalışmaları, örnek soru
çözümleri ile yüksek başarı hedefliyor.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal
Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Tıp, Hemşirelik ve
Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört
yıllık lisans programlarından mezun olanlara

ELVİN Derneği Rektör Akan’ı
Ziyaret Etti
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Elveren İnsanlar Derneği (ELVİN-DER)
üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Dernek Başkanı
Yeşim Gürsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri
derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.
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Adalet Bakanlığı Denetimli Serbetlik Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladıkları “Sokaktan Haber Var” projesinde, sokakta yaşayan veya sokakta çalışan, suça sürüklenen
çocuklara, fotograf çekme ve haber yazma eğitimlerinin verileceğini kaydeden ELVİN-DER Dernek Başkanı Gürsoy, Projenin Samsun’da başlatılıp,
diğer şehirlerde de uygulanarak yaygınlaştırılacağını kaydetti.
Rektör Akan da üniversite olarak; üniversite-sanayi, üniversite-sivil toplum birlikteliklerini ve ortak çalışmalarını artırmanın, üniversitenin stratejik planında yer aldığını ve sokakta yaşayan veya çalışan çocuklara
yönelik eğitimi içeren sosyal sorumluluk projesine üniversite olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Eğitim Fakültesinin Duvarları
Öğrenciler Tarafından Özel Bir
Teknikle Boyandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Binasının giriş katı öğrenciler tarafından özel
bir teknikle boyandı.
Eğitim Fakültesi, Resimİş Eğitim Anabilim Dalı
tarafından desteklenen

çalışmada Öğretim Görevlisi Engin Güney ve 35 Eğitim Fakültesi öğrencisi yer aldı.
Yaklaşık sekiz hafta süren boyama etkinliği her pazartesi günü,
saat 13:00–20:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Boyama işleminde akrilik tekniği kullanıldı Öğretim Görevlisi Engin Güney
konuyla ilgili yaptığı açıklamada boyama tekniğinden söz etti.
Güney, “Amacımız tek açılı perspektif kullanarak duvara kırılmış
etkisi vererek, o duvar aslında yok da devam ediyormuş hissi
vermek” diye konuştu. Öğretim Görevlisi Engin Güney öğrencilerle bu tarz çalışmaların devam edeceğini de belirtti.

Vali Hüseyin Aksoy’a Veda
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Eren’e veda ziyaretinde
bulundu.

Ziyarette Vali Hüseyin Aksoy, Samsun’da görev yaptığı süre
içerisinde OMÜ’nün, Valiliğin yapmış olduğu çalışmalara ve
işbirliği içerisinde yürütülen başarılı projelere verdiği destek
dolayısıyla Prof. Dr. Şenol Eren’e teşekkür etti.
Valisi Hüseyin Aksoy’a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden
Prof. Dr. Şenol Eren yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak başarılar diledi. Prof. Eren günün anısına çini
işlemeli porselen bir tabak hediye etti.
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Son Valiler Kararnamesiyle görev yaptığı Samsun’dan Diyarbakır Valiliği’ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, Rektör Vekili
Prof. Dr. Şenol Eren’e rektörlük makamında veda ziyaretinde bulundu.
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Atama Yükselme
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Adı / Soyadı

Fakülte / Yüksekokul / Anabilim Dalı

Atandıgı Kadro

Mahmut SÜMER

Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

Alp Erdin KOYUTÜRK

Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti

Profesör

Seher Balcı ÇELİK

Eğitim Fakültesi / Eğitimde Psikolojik Hizm.

Profesör

Yavuz BAYRAM

Eğitim Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Eğt.

Profesör

Fahri SAKAL

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

Aysun GÜMÜŞ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Hidrobiyoloji

Profesör

Nurdan ÖNCEL TAŞKIRAN

İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bl.

Profesör

Okan ÖZGÖNENEL

Mühendislik Fakültesi / Elekrik Tesisleri

Profesör

Sevgi CANBAZ

Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı

Profesör

Ahmet Tevfik SÜNTER

Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı

Profesör

Mehmet EMİRZEOĞLU

Tıp Fakültesi / Anatomi

Profesör

Mustafa Fevzi DİKİCİ

Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği

Profesör

Ahmet Yılmaz ÇOBAN

Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

Mahmut BAŞOĞLU

Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi

Profesör

Mustafa AÇICI

Veteriner Fakültesi / Parazitoloji

Profesör

Sena ÇENESİZ

Veteriner Fakültesi / Biyokimya

Profesör

Semra GÜMÜŞOVA

Veteriner Fakültesi / Viroloji

Profesör

Cüneyt ÇIRAK

Bafra Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Aromatik Bitkiler

Profesör

Özen KULAKAÇ

Samsun Sağlık Y.O. / Hemşirelik Esasları

Profesör

Süleyman YAMAN

Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

Mustafa Kasım KIROĞLU

Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği

Doçent

Yakup Alper VARIŞ

Eğitim Fakültesi / Müzik Eğitimi

Doçent

M.Çağatay TUFAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Nükleer Fizik

Doçent

Mucize ÜNLÜ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Yakınçağ Tarihi

Doçent

Turgay PARTAL

Mühendislik Fakültesi / Hidrolik

Doçent

İbrahim KELEŞ

Mühendislik Fakültesi / Mekanik

Doçent

Zıhni ZERİN

Mühendislik Fakültesi / Mekanik (İnşaat Bl.)

Doçent

Mithat GÜNAYDIN

Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi

Doçent

Gökhan SARISOY

Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Ünal BIÇAKCI

Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi

Doçent

Gülay ÇİFTCİ

Veteriner Fakültesi / Biyokimya

Doçent

Tülin ATAN

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi

Doçent

Ayşegül ALTUN

Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.

İsmail YAMAN

Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi

Yrd.Doç.

Ferhat AKDEMİR

Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bl.

Yrd.Doç.

Sinem ÜZGÜR

Mühendislik Fakültesi / Malzeme Bilimi ve Müh.

Yrd.Doç.

Osman KUKULA

Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji

Yrd.Doç.

Memiş Hilmi Atay

Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

Engin KELKİTLİ

Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları

Yrd.Doç

Hasan GÖÇER

Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Trav.

Yrd.Doç.

Özgür KEMAL

Tıp Fakültesi / Kulak, Burun ve Boğaz Hst.

Yrd.Doç.

Eser AKAL

Veteriner Fakültesi / Dölerme ve Suni Tohumlama

Yrd.Doç.

Mehmet Revnak YENGİ

19 Mayıs Samsun Dev. Kons. / Geleneksel ve Modal Müzikler Yrd.Doç.

Çağrı ARIKAN

Sivil Havacılık Y.O. / Uçak Gövde-Motor Bakım Bl.

Yrd.Doç.

