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Rektör

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Görevi Devraldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yeni Rektörü
olarak atanan Prof. Dr. Sait Bilgiç, 15 Ağustos
2016 tarihinde törenle görevi Prof. Dr. Hüseyin
Akan’dan devraldı.
Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim
töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
ne kadar önemli bir görevi devraldığının bilincinde olduğunu söyledi.

“OMÜ Samsun için çok önemli bir
kurumdur”
Rektör Prof. Dr. Bilgiç, “Omuzlarıma önemli ve
değerli bir yük aldığımın farkındayım. Ve biliyorum ki burada sadece Rektörün duruşuyla,
çalışmasıyla bir başarı yakalamak mümkün
değil. Bu üniversitenin bütün çalışanları bu işe
canıgönülden heyecanla sarılmadıkça belirli
bir noktaya varılamaz. OMÜ Samsun için çok
önemli bir kurumdur. Bu emaneti hakkıyla koruyacağımı bilmenizi isterim. Bu iş sadece hevesle değil, büyük bir sorumlulukla yapılacak
bir iştir. Şundan emin olun ki bütün kararlarım
ve bütün adımlarım bu
kurumun, kurum çalışanlarının ve Samsun’un
lehine olacaktır. İyi ve
dinamik bir ekip kurarak kayda değer şeyler
yapacağımızın ümidini
taşıyorum.” dedi.
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“Samsun’un
beklentilerini
karşılayacak
açılımları yapmaya
çalışacağız.”
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Samsunlulara da seslenen Rektör Bilgiç,
“İnansınlar ki kendini
bu işi hakkıyla yerine
getirmeye adayan bir
rektörleri olacaktır. Üniversitenin Samsun için
ne kadar önemli olduğunu bilen bir ekiple
karşı karşıya olduklarını
göreceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, yaklaşık 50 bin öğrencisi ve 6 bin personeli ile çok büyük bir yapı olan OMÜ’den Samsunlular ve hatta ülkemizin de beklentilerinin
büyük olduğunu belirterek “Bu büyüklüğün
hakkını vermek boynumuzun borcudur.” dedi.
Cumhurbaşkanı ve YÖK’e Teşekkür
Sıkıntılı ve badireler atlatılan böyle bir dönemde
kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden
Prof. Dr. Bilgiç, “Yükseköğretim Kurulu’nun
bana güvenleri ve elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar yoğun ve önemli prog-

“Hainler Hariç”
Hiçbir insanının zarar görmesini istemediklerini
ifade eden Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Devletin yıllarca masraf ettiği, zaman harcadığı insanların bir
çırpıda kenara itilmesine asla gönlümüz razı
olmaz. Ama bir milletin varlığını sürdürebilmesi, vatan dediği bir toprağa sahip olması, kanlarıyla sulanmış bir toprağa sahip olması ve o
topraklar üzerinde dalgalanan, milyonlarca şehidin kanını temsil eden istikbal ve istiklalimizin
temsilcisi olan bayrağımızın dalgalanması için
hainlerin fırsat bulamayacağı şekilde birbirimize sıkı sıkı sarılmamız gerekir. Bu değerleri taşıyabilmek, ancak içimizdeki hainlerin varlığına
son vermek ve onlara fırsat vermemekle mümkündür. Biz bugün sadece bunları dilemekten
ibaret bir konumda değiliz. Devletin bu güveni
taşıyarak bize teslim ettiği bu kurumda da hainler varsa bunların üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağımıza emin olun.” dedi.

Rektör Sait Bilgiç, “15 Temmuz’dan bugüne
kadar yaşadığımız olaylar bizi son derece üzmüştür. 15 Temmuz’da yapılan bu hain girişimin arkasında FETÖ terör örgütünün yer aldığı
devletimiz tarafından açıkça ortaya konmuştur. Bu örgütün içinde yer alanlara, bu örgüte
şu veya bu şekilde destek veriyor olanlara,
bizim asla ve asla müsaade etmemiz, müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Bugün
FETÖ’dur, PKK’dır; yarın başka bir adla karşımıza çıkabilir. Biz beyni hür, özgür bir biçimde
bu vatana samimiyetle, inançla bağlı insanların
hak ve hukuklarını sonuna kadar koruyacağız.
Hiçbir fikir ayrılığı, onların haklılıklarının korunmasının önünde engel olmayacaktır. Herkes
emin olsun, sadece hainler hariç. Ben bugüne
kadar aldığım hiçbir görevde ‘yapıyormuş’ gibi
davranmadım. Ne gerekiyorsa onu yaptım.
Bugün için de ne gerekiyorsa onu yapacağız.”
şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Hüseyin Akan, konuşmasının ardından yeni Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e çiçek
takdim etti.

Ben bugüne
kadar aldığım
hiçbir görevde
‘yapıyormuş’ gibi
davranmadım.
Ne gerekiyorsa
onu yaptım.
Bugün için de ne
gerekiyorsa onu
yapacağız.
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yaptığı tercihle ortaya koyduğu takdir başımızın üzerindedir.” dedi.
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Ortada Prof. Dr. Sait Bilgiç, Soldan sağa; Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz,
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Yeni Yönetim İşbaşı Yaptı
Ondokuz Mayıs Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Sait Bilgiç, birlikte çalışacağı yönetim kadrosunu açıkladı. Prof. Dr. Bilgiç, Rektör Yardımcılığı görevlerine Prof. Dr.
Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Kuran’ı, Genel Sekreterliğe Doç. Dr. Menderes
Kabadayı’yı getirdi. Rektör Bilgiç, Baş Danışman olarak Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz,
Danışman olarak da Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve Doç. Dr. Onur Bekiroğlu’nu atadı.
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12 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 10. rektörü olarak atanan Prof. Dr. Sait Bilgiç,
1959 yılında Besni/Adıyaman’da doğdu. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1981 yılında mezun
olan Bilgiç, 1987’de Sağlık Bilimleri Enstitüsü Morfoloji Anabilim Dalı’ndan doktora unvanını aldı. Aynı yıl
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji
(Anatomi Bilim Dalı) Anabilim Dalı’nda uzman olarak
göreve başlayan Sait Bilgiç, 1997 yılında profesör
olarak atandı.

natörlüğü, Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı, Sağlık

Bilgiç, 2011 yılında Oxford Üniversitesinde Anatomical Neuropharmacology bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. Tıp Fakültesi Dönem II Koordi

60 kadar ulusal yayın, bildiri ve poster çalışması, 297
atıf yapılan 23 uluslararası yayını ve iki çeviri kitap
bölümü yazarlığı bulunmaktadır.

Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Yabancı Diller
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Rektör
Yardımcılığı ve YÖK Üyeliği görevlerinde bulundu.
Hâlen YÖK Döner Sermaye Komisyonu Üyesi, YÖK
Kalite Kurulu Takım Başkanı ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

RektörYardımcısı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Mehmet Kuran, 1988’de OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümünden mezun olduktan sonra akademik kariyerine aynı fakültede başladı. Doktorasını University
of Aberdeen’de tamamladı. 1997-1999 yılları arasında
İngiltere Tarım Bakanlığı bursu ile Scottish Agricultural
College’de doktora sonrası araştırmacı olarak görev
yaptı. Profesörlüğe 2005 yılında atanan Kuran, 20052006 yılında TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, 20042007 yılları arasında TÜBİTAK-TOVAG Yürütme Komitesi üyeliği, 2005-2009 yılları arasında Türkiye COST
Ulusal Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Çeşitli
dönemlerde Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün yanı sıra 2008-2013
yılları arasında OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kaynaklarca
desteklenen araştırma projelerinde görev alan Kuran,
halen Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Başkanlığı görevini yürütüyor.

Prof. Dr. Mehmet KURAN
Rektör Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu ve doktorasını 1998 yılında aynı
Üniversitede tamamladı. Akademik kariyerine Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde devam
eden Ceyhan, 2010 yılında Profesörlüğe atandı. Ceyhan,
Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
görevlerinde bulundu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası
kaynaklarca desteklenen araştırma projelerinde görev
alan Ceyhan, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde
yayınlar yaptı. Halen Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi
Bölümü, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığını yürütüyor.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından Genel Sekreter
olarak atanan Doç. Dr. Menderes Kabadayı, lisans ve
lisansüstü eğitimini Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde tamamladı. Judo alanında milli sporcu olan
Menderes Kabadayı, 2009-2011 arası Yüksekokul
Müdür Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında Beden
Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanlığını yürüttü.
Kabadayı, Gençlik Spor Bakanlığında Bilim Kurulu
Üyeliği ve Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanlığı bulunuyor.

Doç. Dr. Menderes KABADAYI
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Akademik Yıl Açılış Töreni
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bırakmayın.
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2016-2017 Akademik Yılı görkemli bir açılış
töreniyle başladı. Törene; öğrenciler, öğretim
elemanları ve Samsun protokolü yoğun ilgi
gösterdi.
Sabah saatlerinde Kurupelit Kampüsü’nde
bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan ve Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde devam eden törene; Samsun
Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem
Karaaslan, MHP Samsun Milletvekili ve Grup
Başkan Vekili Erhan Usta, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, hayırseverler Kaya Aşcı ile
Ali Arpacıoğlu, ilçe kaymakamları, İl Emniyet
Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye başkanları,
rektör yardımcıları, dekanlar, siyasi partilerin
il başkanları, kamu kurumu yetkilileri, meslek

odaları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının
yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki
heyet, konukları Kongre ve Kültür Merkezi’nin
girişinde karşıladı.
“Yeni ufuk ve yeni umutlar”
Program, eski OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı
Ali Saral Sarıalioğlu’nun konuşması ile başladı.
Sarıalioğlu, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri olarak 2016-2017 akademik yılına yeni
yönetim, yeni ufuk ve yeni umutlarla girdiğimizi ve bunun eyleme dönüştüğünü görmekten
mutluluk duymaktayız.” diye konuştu.
Bu sene de gelenek olduğu üzere, OMÜ’yü
tercih eden ve puan sıralamasında birinci olan
Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Dilara Erdoğan’a,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından hediye
takdim edildi.

“Başarıya mahkûmuz”

“Üniversitemiz Samsun’un enerjisidir”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Sait
Bilgiç, “Ülkemizin geleceğini oluşturan gençlerimiz bize emanet ediliyor. Ve bu gençlerimizi donatmak üzere de iyi yetişmiş uzman bir
ekibe sahibiz. Bütün bu güzelliklerin bir arada olduğu bu üniversitede başarısızlıktan söz
etmek, ancak ve ancak yönetimin başarısızlığıyla izah edilebilir. Dolayısıyla, bizler başarıya mahkûmuz. Başarmak için üniversitemizin
kısa süre içinde ihtiyaç duyduğu iklimi oluşturmakla yola çıktığımızın da hepiniz şahidisiniz.”
dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bana göre
şehrin enerjisi olan üniversitelerin, şehrin arayışına bilimsel bir zeminde fikir üreten merkezler
olarak önemli bir işlevi var. Bizim de Samsun
olarak en büyük değerimiz ve potansiyelimiz
OMÜ. Umuyorum yeni yönetim döneminde
üniversite ve şehrin bütün aktörleriyle birlikte
çok fikir üreteceğiz.” dedi.

Konuşmasında öğretim elemanlarına da seslenen Prof. Dr. Bilgiç, “Size teslim edilen bu
gençleri donanımlı, mesleklerinin uzmanı olarak yetiştirip bu vatan evlatlarını hizmet etmeye
yollamanız lazım. Ne olur Allah’ın size verdiği
aklınızı ve iradenizi kimsenin eline bırakmayın, teslim etmeyin. Teslim ederseniz şayet, 15
Temmuz gibi senaryoları çizen hainler, başka
ellerle başka adlarla bunu tekrar yapacaktır.”
şeklinde konuştu.
Yunus Emre’nin dörtlüğüyle davetlilere seslenen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Ben gelmedim davi için, Benim işim sevi için, Gönüller
dost evi için, Gönüller yapmaya geldim” diyerek sözlerini tamamladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz da “Kuruluşunda yolunu yaptığımız üniversitemizin tren yolunu yapmak da
bize nasip oldu.” dedi. Samsun halkının üniversiteyle gurur duyduğunu ifade eden Yılmaz,
üniversitenin şehre değer kattığını, üniversitenin ve şehrin yaptığı karşılıklı fikir alışverişinin,
bu iki unsuru birbirinden kopmayacak bir bütün haline getirdiğini söyledi.
Etkinlikte söz alan MHP Samsun Milletvekili
Erhan Usta da “Atatürk’ün söylediği gibi fikri
hür, vicdanı hür insanlar yetiştirmenin gerekli
olduğunu, 15 Temmuz’da yaşadığımız acı tecrübeyle öğrendik. Akademisyenlerimizin de
hedefi bu olmalıdır.” diye konuştu.

“Üniversite şehirle entegre edilmeli”
Samsun Valisi İbrahim Şahin ise “Sayın Rektörümüzle bilhassa üzerinde durduğumuz bir
konu var. Mutlaka üniversitenin şehirle entegre
edilmesi gerektiğini, kamuyla, vatandaşla birlikte çalışırsa başarılı olacağını her defasında
dile getirdik. Biz inşallah bu defa başaracağız.
Değerli Rektörümüz, göreve başladıktan sonra gerek açılışlarda gerekse törenlerde sürekli
vurguladığımız üniversite-şehir bütünleşmesini
hissettirdi.” ifadelerine yer verdi.
Protokol konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin
hazırladığı gösteri, izleyenlerin beğenisine sunuldu. Şiirle, zeybekle ve türkülerle süslenen
gösteri, izleyenlerden büyük alkış topladı.
Gösterinin ardından OMÜ emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cafer Marangoz, “Tutuşan Beyin”
başlıklı konuşmasıyla akademik dönemin açılış dersini verdi. Prof. Dr. Marangoz, insanların
düşünce ve davranışlarının beyinde ‘tutuşma’
olarak adlandırılan bir sürecin ürünü olduğunu
ve bunun aşırı uçlarda her alanda fanatizmle
sonuçlanabildiğini ifade etti. Daha sonra Prof.
Dr. Cafer Marangoz, Rektör Prof. Dr. Bilgiç’i
makamında ziyaret etti ve Rektör Bilgiç,
Marangoz’a hediye takdim etti.
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“Gönüller yapmaya geldik”

Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililere önümüzdeki dönemde şehir düşünce merkezi kurulması fikrini paylaştığını ifade eden
Karaaslan, bu tür merkezler sayesinde şehir
ve üniversite iş birliğinin süreklilik kazanacağını
söyledi.
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Görkemli başlayan Akademik açılış, Hoşkadem Restoran’da akşam verilen resepsiyonla görkemli bir şekilde sona erdi. Akademisyenlerin ve üniversite personelinin oldukça rağbet gösterdiği resepsiyonda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, konuklarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

10

Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni

Cumhurbaşkanlığında Yapıldı
2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış
Töreni, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın da teşrifleriyle 18 Ekim Salı günü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde
Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez toplu olarak düzenlenen törene YÖK Başkanı Prof. Dr.
M. A. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri ile tüm üniversite rektörleri, üniversiteleri temsilen belli
sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Açılış törenine, üniversitemizden Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç ve öğretim üyeleri iştirak etti.
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez
gerçekleşen bu açılış töreninin geleneksel bir
hâl alacağına inandığını ifade etti.
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Açılış töreni sonrasında Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç ve beraberindeki öğretim üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ı
ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
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OMÜ’de Yeni Dönem
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Prof. Dr. Sait Bilgiç
Söyleºi: Doç. Dr. Onur Bekiroğlu ve Öğr. Gör. Mürsel Kan

Fotoğraf: Gökhan Çetin

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 12
Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından Prof. Dr. Sait
Bilgiç’in Rektörlük görevine atanmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı.
15 Ağustos’ta görevi devralan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, söylemleri ve
vaatleriyle üniversite ve Samsun’da
bir heyecan dalgası uyandırdı.
Akademik kadroların liyakat ve bekleme sürelerine göre dağıtılması,
üniversite-şehir buluşmasının sağlanması, huzurlu bir çalışma ortamının oluşturulması, insanı önceleyen
bir yönetim anlayışı ve bilimsel kriterlere dayalı kadro ihdası gibi vaatlerini her ortamda dile getiren Prof.
Dr. Bilgiç göreve hızlı başladı.
Dergimizin bu sayısında Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç’le Üniversitemizin sorunlarını, geleceğini, projelerini konuştuk.

Üniversitemizde 12 Temmuz’da yapılan rektörlük seçimleri neticesinde ve sonrasındaki süreçte öğretim üyelerimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile bu büyük sorumluluk
bize tevdi edildi. Bu görev değişimine verdiğimiz anlam, bizim aynı zamanda yeni yönetim
olarak yönetim anlayışımızın temel dayanak
noktalarına da işaret etmektedir. Bu bağlamda, her şeyden önce “insan” odaklı bir yönetim
anlayışını her ortamda ve her mekânda ısrarla
vurguladım. Bu vurgunun temel sebebi, “insana değer vermenin” diğer prensiplerimizin de
zeminini teşkil etmesi.
Bir başka deyişle, “insanı önceleyen” böylesine bir yaklaşım, hakkaniyeti, liyakati, adaleti,
özveriyi, çalışmayı, işini en iyi biçimde yapmayı, taşın altına elini sokmayı, sorumluluk
ve inisiyatif almayı ve daha başka birçok ilkeyi
beraberinde getirecektir. Çalışanlarımız, kendilerine değer verildiğini hissettikleri bir ortamda
bu büyük kurum için gönül rahatlığıyla daha
çok ter akıtabilecektir. Öğrencilerimiz kendilerine değer verildiğine yönelik somut adımları

gördükleri zaman üzerlerine düşen sorumlulukları daha elverişli koşullarda ve daha istekli
biçimde yerine getirebileceklerdir. Yeter ki, siz,
yönetim olarak bunu gösterin, bu iyi niyetinizi, kadirşinaslığınızı ve halisane tavrınızı karşı
tarafa yansıtın. Bunu ne kadar iyi ve samimi
biçimde yansıtabilirseniz, çalışanlar da güçleri
yettiğince, bunu işlerine yansıtacaklardır.

İnsan odaklı
yönetim
anlayışımızı
her ortamda
vurguluyorum.

M. K. - Göreve başladığınız günden bu
yana burada söz ettiğiniz yönetim anlayışınıza ilişkin somut adımlar neler oldu? Kısaca ilk ayda neleri değiştirdiniz? Nasıl geri
bildirimler aldınız?
Bu süreçte yönetici (Rektör) algısının değişmeye başladığını düşünüyorum. Adalet ve liyakat
esaslı yaklaşımımızın herkesin daha güvende
ve huzur içinde çalışmasını sağladığı sıkça
bizimle paylaşılmakta. Çalışanın hak ettiğini
alabileceği ve ayrımcılığın olmayacağı kanaati
yaygınlaştı.
Öğrenciler için kantinlerde önemli indirimler
yapıldı. Sabah kahvaltısı başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ile kurulan sağlıklı ilişkiler somut gelişmelere sebep oldu. Türkiye’de
raylı sistemle ulaşımın sağlandığı üçüncü üniversite olacağız ama kampüsteki bütün birimlere raylı sistemle ulaşmanın mümkün olacağı
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O. B. - Kurumlarda nöbet değişimleri
belirli konjonktür ve durumlarda çeşitli
anlamlara gelir. Siz, Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin yeni rektörü olarak
üniversitemizdeki görev değişimini nasıl
anlamlandırıyorsunuz?
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tek üniversite olacağız. Bu konuda Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz
ve ekibine, Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum.
Sanayici ve iş adamlarımızla toplantılar gerçekleştirmeye başladık ve bunu sürdürülebilir
ve iş görebilir bir şekle dönüştürebilmek için
“Üniversite Danışma Kurulu” oluşturma çalışmalarını başlattık.
Bilimsel altyapımızı ve eğitim-öğretim altyapımızı güçlendirmek için de önemli proje çalışmaları başlattık.
Öncelikle, bütün birimlerimize yerinde ziyaretlerde bulunduk. Buluşmalarımız, bu kurumun
fertleri olan arkadaşlarımızla yeni yönetim olarak yüz yüze tanışma gayesinin de ötesinde bir
şeye hizmet etme amacı taşıyordu. Bu amaç,
var olan sorun alanlarını, bizzat bu sorunlar ile
karşı karşıya gelen, bu sorunları deneyimleyen çalışanlarımızdan dinlemek ve böylelikle
sorunları en iyi biçimde teşhis edebilmek idi.
Ayrıca, bu buluşmaları bir beyin fırtınası ya da
düşünce alışverişi olması amacıyla gerçekleştirdik.
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Kampüsteki
bütün
birimlerine
raylı sistemle
ulaşılan tek
üniversite
olacağız.
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Çalışanlarımız için haftanın bir günü “Açık
kapı” ziyaretlerini başlatarak herkesin ulaşabileceği fırsatı oluşturduk.
Bu kapsamda, her Salı günü 16:00-18:00 arasında her kesimden çalışanımızla ve öğrencilerimiz ile görüşüyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz, deyim yerindeyse dertleşiyoruz. Bu bir
araya gelmelere çok önem veriyorum. Çünkü,
insanlar, konuştukça, paylaştıkça, iletişim kurdukça sorunlar büyümek ya da hasır altına
itilmek yerine hem daha rahat çözülüyor hem
de o kurumda daha sağlıklı ve etkili bir sosyal
iklim oluşuyor.

Hem çalışanlarımıza hem de öğrencilerimize
yönelik attığımız ilk etaptaki somut adımlara
ilişkin oldukça pozitif yönde geri bildirimler aldık. Bu olumlu geri dönüşleri, hem yüz yüze
görüşmelerimizde bizzat bizlerle paylaştılar
hem de basın aracılığıyla bunların şehirde de
son derece olumlu yansımaları olduğunu ve
pozitif bir gündem oluşturduğu gözlemledik.
M. K. - Samsun’da yeni sayılırım ama kent
yöneticileri ve Üniversite camiasından
sıklıkla “üniversite ile şehri buluşturma
veya kaynaştırma, iş birliği” gibi söylemleri
sıklıkla duyuyorum. Sizin farkınız ne
olacak? Bu sihirli kelimeleri hayata nasıl
geçireceksiniz?
Üniversitelerin bulunduğu şehre ve bölgeye
ilgisiz kalması haksızlıktır. Bir üniversitenin kurulması için o şehir insanlarının geçmişteki çabaları, günümüzde üniversiteden beklentilerin
yüksek olduğunun en önemli işaretirdir. Bunu
bilen bir yönetim olarak görevi devraldık.
Şunu da söylemek isterim ki; ben de bir Samsunsporluyum. Takımımızın atkısını boynuma
taktım ve Samsunsporumuzun maçında takımımızı, şehrimizin bu önemli değerini desteklemek için yerimi aldım. 30 küsur senedir
Samsun’da yaşayan, çocukları bu şehirde yetişen, okuyan, bu bölgenin kültürüyle yoğrulan
ve bu şehrin ekmeğini yiyip suyundan içen bir
birey olarak kendimi Samsunlu olarak addedebilirim. Dile kolay, hayatınızın çok önemli bir
kesitindeki anıların ve yaşanmışlıkların başrol
mekânı Samsun. Elbette, bu işin bireysel yönü.
Üniversitenin; bulunduğu şehir ve bölgeye
fayda üretmesi beklenen bir sonuçtur. Fayda üretebilmesi ise şehir ve üniversitenin

Samsunumuzun ve bölgemizin kalkınmasında
rol alırken ülkemiz ve insanlık yararına çalışacak donanımlı insan yetiştirme ve yararlı bilgi
üretme hususunda da koşturmaktan bıkmayacağız.
O. B. - Sayın Hocam, sık sık “iradenizi,
aklınızı kimseye teslim etmeyin” şeklinde
bir vurguda bulundunuz. Bu vurgunuzun
anlamını, neyi ifade etmek istediğinizi
paylaşabilir misiniz?

İşte, güzel ülkemiz ve aziz milletimizin, 15
Temmuz’da karşı karşıya bırakıldığı darbe ve
ihanet girişimi; aklını ve iradesini bu kadar kolayca, bu kadar ucuz ve pervasızca başkasına teslim eden pespaye hainlerin ve onların
elebaşlarının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu
menfur girişimin özünde ve temelde böyle bir
sosyolojik vakıanın olduğunu düşünüyorum.
12 Eylül 1980 öncesi yaşananların da canlı bir
tanığı olarak her fırsatta çeşitli etkinliklerde bir
araya geldiğimiz kişilere “iradenizi, aklınızı kimseye teslim etmeyin!” hatırlatmasını yaparak,
insanların bu konuda zihinlerini her daim canlı
tutmalarını arzu ediyorum; deyim yerindeyse
iradelerine sahip çıkma konusunda her daim
teyakkuz hâlinde olmaları tavsiyesinde bulunuyorum.
Maalesef, insan olmanın bu temel vasfını kaybetmiş kişiler, esasında kendileri de farklı üst
akılların maşası olan hainlerin elinde birer kuklaya dönüşüyorlar. Gözleri kör, kulakları sağır,
algıları kapalı ve vicdanları kararmış bir ruh
hâliyle bu mankurtlar, kendi milletine kurşun
sıkıp, kendi insanını topa tutabiliyor ve kendi
vatanlarını bu kadar pervasızca hançerleme
girişiminde bulunabiliyorlar.

Ülkemiz
ve insanlık
yararına
çalışacak
donanımlı
insan
yetiştirme
ve yararlı
bilgi üretme
hususunda
koşturmaktan
bıkmayacağız.
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buluşması, ihtiyaçları, imkân ve fırsatları birlikte görebilmesine bağlıdır. Şehrin ihtiyaçları ve imkânları ile üniversitenin imkânları ve
ihtiyaçlarının birlikte değerlendirilmesi de
günümüz üniversitesinin gelecek politikalarının belirlenmesinde büyük bir değer ifade
etmektedir. Birlikten güç doğacağı gerçeği zaten bizi bu beraberliğe götürmektedir.
Kısa sürede şehrimizin bütün aktörleriyle; bakanımız, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları
ve protokolümüzün çok değerli mensupları ile
sanayici ve iş adamlarımız ile buluşmalarımız
ve istişarelerimiz oldu. Bu beraberliklerin somut sonuçlarını da almaya başladık.

Her şeyden önce, yapmış olduğum bu tespit ya da öneri, bana
göre insan olmanın temel şiarlarından biri olmalıdır. Niye? Çünkü,
Cenab-ı Allah, bir varlık olarak
bizlere diğer canlılardan ayırt edici yönlerimizin belki de en önemlisi olan iradeyi bahşetmiş, bir akıl
vermiş. Şu sözü her zaman işitiriz:
İnsan, irade sahibi bir varlıktır. Bu
irade ve aklın bize bahşedilmesinin elbette bir sebebi var, bir mesajı var. Çok özlüce söyleyecek
olursak, bu mesaj; insanın yapıp
edebilme, eyleyebilme, bir şeyleri
hayata geçirme ya da geçirmeme
noktasında karar verebilme rüştünün ispatı olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda, düşünme,
anlama, anlamlandırma ve kavrama yetilerimiz ve tarzlarımız, aklımızın bir ürünüdür. Bu bağlamda,
her insanın biricik olduğunu da
söyleyebiliriz. İşte, benim sıklıkla altını çizdiğim ifadenin anlamı
burada gizli. Bir başka deyişle, insan, aklını ve iradesini tutup da bir
başkasının iradesine bıraktığı vakit, bu biricikliği tuz buz olmakta;
birikimi, deneyimi, donanımı, unvanı, görevi ne olursa olsun böyle
yapan kişiler “birey” olma vasfını
da kaybetmektedirler.
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Yurdumuzu
alçaklara
uğratmamak
için irademizi
ve aklımızı diri
tutalım.
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Ancak bu şer ve terör odaklarının unuttukları
bir şey var: Akif’in İstiklal Marşımız da dile döktüğü gibi “yurdunu alçaklara uğratmayacak”
Ömer Halisdemir’ler, Fethi Sekin’ler ve daha
nice isimsiz kahramanlarımız var. İşte, biz de
yurdumuzu alçaklara uğratmamak için “irademizi ve aklımızı diri tutalım” beyanını her daim
dile getiriyoruz.
O. B. - Bu konuyla bağlantılı olarak, daha
önce vermiş olduğunuz demeçlerde ya
da üniversitemizle ilgili çıkan haberlerde
“OMÜ’de Yenikapı Ruhunun Tesis
Edilmesi”nden söz ettiniz? Bununla tam
olarak neyi ifade etmek istediniz? Biraz
açabilir misiniz?
Bildiğiniz üzere; Yenikapı Ruhu dediğimiz niteleme, bir sürecin ürünüdür. Hiç kuşku yok
ki, millet olarak arzuladığımız, ihtiyaç duyduğumuz, özlemi içinde olduğumuz bir üründü
bu. 15 Temmuz sonrasındaki süreçte Sayın
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kentlerin meydanlarında “Demokrasi Nöbetleri”ne kararlı bir
şekilde devam edildi ve ardından tüm bu süreç
içinde yakalanan birlik ve beraberlik ritmi, 7
Ağustos 2016’da gerçekleşen Yenikapı Mitingi ile taçlandı. İşte bu tepe noktasının ürettiği
sinerji ve duygudaşlığı, Yenikapı Ruhu olarak
adlandırıyoruz.

“Üniversitemizde Yenikapı Ruhunu her daim
muhafaza etmeliyiz” dediğimizde kastettiğim
temel nokta da bu birlik-beraberlik ile onun
işaret ettiği toplumsal iklimin üniversitemizde
de sürdürülmesi ve yerleşik kılınmasıdır. Bunun
için en temel vazife ve sorumluluk ise elbette
yönetim kademesi olarak bizlere düşmekte.
Yönetim sorumluluğunu aldığımız ilk günden
itibaren attığımız adımlarla da bu birlik ve beraberlik ritmini bu büyük bilim ve eğitim kurumunda da devam ettirme azminde olduğumuz
vurgulamak istedik. Örneğin, Rektörlük seçim
sürecinde yarıştığımız arkadaşlarımızla iki defa
bir araya gelerek fikir teatisinde bulunduk ve
çalışmalarımızla ilgili paylaşım içerisinde olduk.
Diğer tüm çalışanlarımızla buluşmalarımızın
arka planında da söz konusu birlik ve beraberlik ruhunun süreğen kılınması gayesi yatıyor.
Öğrencilerimize ise kapımızın her daim açık
olduğunu; her daim paylaşmaya, dertleşmeye,
bilgi alışverişine açık olduğumuzu vurguladık.
Zira, ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu ve çetin
süreçte millet olarak en çok gereksinim duyduğumuz şeyin birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, saflarımızı sık ve diri tutmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemiz üzerine
oynanan oyunların ve bu oyun içerisinde çok
farklı uçlarda yer alsalar dahi hain emelleri için

M. K. - Seçildiğinizden bu tarafa sizi her
yerde görüyoruz. Kimi zaman Belediye
Başkanı ile kahvaltıda, kimi zaman
köprü açılışında, kimi zaman bir hukuk
bürosunun açılışında, kimi zaman aşure
dağıtımında, bazen de öğrencilerle
kahvaltıda… Bir belediye başkanından
farksız. Alışılagelmiş bir rektör profili değil.
Bu tempoyu devam ettirebilecek misiniz?
Rektörlük görevi hem çok önemli bir icra makamı hem de temsil makamı olarak ağır so-

rumluluklar yüklemekte. İcraatlarımızı engellemeyecek ama olmamız gereken yerde de
olmaya çalışarak sürdürmeyi düşünüyorum bu
görevi. Allah sağlık verdiği müddetçe de koşturmaktan geri durmayacağız. Üniversitemizin
rutinin dışında gelişmeler kaydetmesini sağlayacak şekilde koşacağız.
M. K. - Göreve geldiğinizden bu tarafa
yüzlerle ifade edeceğimiz ziyaretçileriniz
oldu. Her kesimin sizden beklentisi
var. Üniversiteden beklentileri
karşılayamamak, onları hayal kırıklığına
uğratmak korkusu var mı?
Böyle bir ihtimalin olmasını normal şartlar içinde düşünmüyorum. Üniversitenin geleceği
açısından olumlu gelişmeler olacağına kuvvetle inanıyorum. Kafamda kimsenin bilmediği
özel bir misyonum yoktur. Devletimizin mevzuat çerçevesinde bize verdiği yetkiyi yüksek
sorumluluk bilinciyle kullanarak üniversitemizin varlıklarının hiçbirisinin zayi olmasına izin
vermeyeceğiz. İnsan kaynaklarımızı en verimli
bir şekilde çalıştıracağız, mali varlıklarımızı en
verimli bir şekilde kullanabilmek için planlı, takip edilebilen, kontrollü ve sürekli
iyileştirici adımlar atacağız.
Çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve üniversitemizden
yararı olan vatandaşlarımızın gurur duyacağı bir kurum olacak Ondokuz Mayıs
Üniversitesi. Bu nedenlerle
özel beklentileri olup karşılık
bulamayanların dışında bir
hayal kırıklığı yaşatmayacağımıza inanıyorum.

OMÜ,
çalışanlarımız,
öğrencilerimiz
ve üniversitemizden yararı
olan vatandaşlarımızın gurur
duyacağı bir
kurum olacak...

M. K. - İkinci devlet
üniversitesi bir efsaneye
dönüştü. Son durumu
sizden alabilir miyiz?
Samsun ikinci üniversiteyi
kaldıracak potansiyeli olan
bir şehir. Biz de ikinci bir
üniversitemiz yani kardeş
üniversitemiz olsun istiyoruz. Ancak yeni kurulan üniversitemizin başarıyı daha
kısa sürede yakalayabilecek
tematik bir üniversite olmasının daha isabetli olacağını
düşünüyoruz. Bu konudaki
görüşlerimizi ve buna destek olacağımızı da her fırsat
ve zeminde dile getiriyoruz.
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birlikte iş tutabilen aktörlerin/terör odaklarının
dört koldan saldırıya geçtiği bir sürecin içinden
geçiyoruz. O yüzden, gür bir sesle “biz” demeye en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde
üniversite olarak, kurumlar olarak bu birlik ve
beraberlik ruhunu her yönden besleyebilmemiz, güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.
Üzerinde yaşadığı toprakları seven, bu vatanın
ekmeğini yiyen, vicdani terazisi şaşmamış herkesin ve her kurumun, ülkemiz üzerine oynanan oyunların büyüklüğünü idrak ederek ona
göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.
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Fotoğraf: İsmail & Serap Sever AKAY
M. K. - Diş Hekimliği binasını ne zaman
açacaksınız?
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Benim için
şu anda en
önemli şey
Üniversitemizin
çıtasını
yükseltmek, daha
çok fayda üreten
bir üniversite
olmasını
sağlamak...
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Bu yılın yani 2017 yılının mayıs ayında açmayı
planlıyoruz.
M. K. - Bir rektörün başarısı nasıl ölçülür?
Neleri yaparsanız başarılı olarak sayarsınız
kendinizi?
İyi yetişmiş donanımlı insanlar yetiştirmek,
bilgi üretmek ve ürettikleriyle öncelikle bulunduğu şehir ve bölgeden başlayarak ülkeye ve
insanlığa fayda sağlayabilmek üniversitelerin
başarısının ölçülmesinde dikkate alınan temel
kriterlerdir. Bunlar ölçümlenebiliyor ve üniversiteler buna göre başarı sıralamasına tabi tutuluyor. Başarı sıralamasındaki yeriniz de size
yeni fırsatlar sağlıyor. Daha başarılı öğrenci ve
akademisyenlerin üniversitemizi tercih etmesi,
daha fazla proje ve mali kaynak girişi gibi.
Bir rektörün başarısını, üniversitesini aldığı
noktadaki değerlendirme sonuçları ile bıraktığı noktadaki değerlendirme sonuçları arasındaki farka bakarak değerlendirmek mümkün
olabilir.

M. K. - Rektör olarak mevcut imkân ve
yetkileriniz, eğitimdeki kaliteyi yukarı
çekmeniz için yeterli mi?
Birtakım eksiklerden söz edilebilir ama bunların hiçbirisi kaliteyi daha yukarıya taşımamıza
mâni olamaz diye düşünüyorum. Bize bu görev, bunu başarmak için tevdi edildi, biz de başaracağımıza inanıyoruz.
M. K. - Rektörlük hayaliniz miydi?
Hayır. Hiç böyle bir hayalim olmadı. 2008 yılında yapılacak rektörlük seçimleri için aday olmamı isteyen arkadaşların çokluğunu görünce
düşünmeye başlamıştım. Çok ağır bir görev
olduğunu bildiğim için son seçimlerde aday
olup olmama konusunda zor bir karar verdim.
Aday olurken beni itekleyen en önemli güç başarılı olabileceğime olan inancımdı.
M. K. - Rektörlük yolu girişken olmaktan
mı geçiyor?
Çok farklı örnekleri olmuştur bu yolun. Elbette
insanların sizi tanıması ve güvenmesi önemli.
Bu, kişinin kendisine bir rol biçmesiyle olmamalı. Yani ben rektör olmalıyım o nedenle şöy-

le bir politikam olsun, planım olsun, ona göre
davranayım diye düşünülerek kotarılacak bir iş
değil öyle olmamalı da. Her kademede yaptığınız görevler, asli işlerinizdeki başarılarınız ve
toplum içindeki saygınlığınız sizi bu göreve taşırsa başarı da kendiliğinden gelir. Aksi ise kayıp yıllar yaşatır kurumlara ve kişilere…
M. K. - Rektörlüğün zor yanları var mı?
Olmaz mı, çok önemli bir kurum, binlerce çalışan, onbinlerce öğrenci, çok büyük mekanlar,
çevre, yürütülen hizmetler, şehrin, bölgenin ve
ülkenin beklentileri, önemli bir bütçeyi yöneten
bir görev rektörlük. Sorumluluk duygusu yüksek, işin öneminin farkında olan yöneticiler için
hep zor bir görev olmuştur gelecekte de öyle
olacaktır.
M. K. - Kariyer planınızda siyaset var mı?
Yoktur, gerçekten düşünmüyorum. 2007 yılında kısa süreli bir tecrübem oldu, o zaman
da çok istekli olmamıştım. Benim için şu anda
en önemli şey Ondokuz Mayıs Üniversitesinin
çıtasını yükseltmek daha çok fayda üreten bir
üniversite olmasını sağlamak, inşallah bunu
başaracağız tüm çalışanlarımızla birlikte.
M. K. - Sizi zaman zaman sahilde yürüyüş
yaparken görüyorum. Spor yapar mısınız?

ma değer üreten bir eğitim ve bilim kurumu.
Yönetim sürecimizde sabitlendiğimiz temel
nokta ise “insana değer”. Bu değerden asla
taviz veremeyiz. Çünkü, insana değer verilmeyen bir ortamda ya da sadece değer verilirmiş
gibi yapılan bir ortamda sağlıklı bir şeyler üretemezsiniz. “İnsanı” önceleyen bu standardımızdan hareketle; çevre konusunda duyarlı,
yeşil üniversite olma konusunda kararlı, kaliteyi öne çıkaran, özlük haklarını zamanında ve
liyakate göre veren, çalışma barışını ve huzuru
her daim gözeten, engelsiz bir üniversiteyi hedefleyen, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik ederek bu endekslerde hızlıca yükselme azminde
olan, kurumsallaşmayı, aidiyeti ve katılımcılığı
geliştiren bir yörüngemiz, bir yönetim anlayışımız var.
Bu süreçte, hepimizin birbirimizin desteğine ve
fikirlerine ihtiyacı var; bu destek, fikir alışverişi
ve birlik-beraberlik ortamı için gece gündüz
demeden çalışıyoruz. Bu değerler ile örülü bir
ortamı, hep birlikte inşa edebildiğimiz bir çalışma ritmini canıgönülden temenni ediyor ve
tüm öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve bilim
insanlarımıza selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum.

Bu süreçte,
hepimizin
birbirimizin
desteğine
ve fikirlerine
ihtiyacı var.

Hocam, bu güzel söyleşi için teşekkür ederiz;
zorlu görevinizde de başarılar dileriz.

‘Yaparım’ yerine ‘yapardım’ daha doğru olacak herhâlde. Yüzme, yürüyüş
ve bahçe işleri (Bunu da spordan sayıyorum) en çok yaptığım sporlardandı.
Şimdi çok az, neredeyse nadiren yapabildiğim şeyler oldu. Ama yeniden
başlamam gerektiğini düşünüyorum
yoksa sağlığımız için bu yaşama şekli
tehdit oluşturacak.
M. K. - Formunuzu nasıl
koruyorsunuz? Ne yer ne içersiniz?
Biraz genetik, biraz da yeme içme
konusunda aşırıya hiç kaçmayan
alışkanlığım var. Tıka basa yiyemem,
yaşamak için yemek yiyenlerdenim
desem abartmış olmam. Eğer formda
gözüküyorsam, bunlar sebep gösterilebilir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 54 bin
civarındaki öğrencisiyle, 2 bin 500’e
yakını akademik personel olmak üzere
yaklaşık 6400 çalışanıyla devasa kat-
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O. B.- Hocam, son olarak ne
söylemek istersiniz?
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Tramvay OMÜ’ye Nasıl Çıkacak?
Kadir Gürkan
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı
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Söyleşi: Mürsel Kan
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Fotoğraf: Gökhan Çetin

Raylı sistemin Kurupelit Kampüsü’ne çıkacak
olması üniversitede büyük heyecan uyandırdı.
Biz de projenin hangi aşamada olduğunu en
yetkili isme soralım istedik ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı, SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan’ın kapısını çaldık. Ama
önce raylı sistemin OMÜ’ye çıkış öyküsünün
nasıl başladığını aktaralım.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, 18 Ağustos 2016 tarihinde, gele-

neksel hâle gelen kahvaltı programında müjdeyi şöyle vermişti: “Geçen gün Cumhurbaşkanımızın Rektör olarak atadığı Prof. Dr. Sait Bilgiç
Hocamızı ziyaret ettik. Kendileri bana, öğrencilerin araç değiştirmek zorunda kaldıkları için
raylı sistemi kullanmadıklarını, bu yüzden raylı
sistemin üniversiteye kadar çıkması gerektiğini
belirtti… Teknolojik gelişmelerden de istifade
ederek böyle bir çalışmaya başlayabiliriz. Arkadaşlarımıza ‘Treni üniversiteye kadar çıkarılması noktasında çalışmalara başlayın’ diye talimat
verdim.”

2010 öncesinde bu sistem tasarlanırken üniversite-şehir merkezi planlaması yapılmış. Ancak o dönemin araçlarının teknik kapasitesi ve
teknolojisi nedeniyle ve var olan eğimden dolayı üniversiteye çıkış kısmı ertelenmiş. Ancak
araya aktarma otobüsleri konularak kampüsle
ulaşım sağlanmıştır.
Fen İşleri Daire Başkanlığımız şu anda proje ve
zemin etütlerini yaptırıyor. Çalışmalar son hızla devam ediyor. Projeyi sonuçlandırdığımızda
hem eğim hem de okula çıkan R11’lerin bedava olmasından dolayı oluşan maliyetin üstesinden geleceğiz. Biliyorsunuz Büyükşehir
Belediye Başkanımız bu proje yapılırken “Üniversiteye yapılacak transferlerde ücret alınmayacak” taahhüdünde bulunmuş. Diğer ringlerimizin hepsi ücretli, bir tek R11 ücretsiz. Sistemi
birleştirdiğimizde bu ring maliyeti de ortadan
kalkmış olacak.

teknolojilerinde de gelişme var. Zaten bu gelişmeler bize bu imkânı sunuyor.
Maliyeti belli oldu mu?
Maliyeti hususunda henüz üzerinde çalışılıyor.
Kaynak oluşturma konusunda Büyükşehir Belediyemiz titizlikle çalışıyor. Dış kaynakla yapılacak bir yatırım. Tekkeköy projesinde olduğu
gibi en kısa sürede, en güzel ve en uygun maliyetle Samsun’a kazandırmayı hedefliyoruz.
Güzergâh belli mi ?
Güzergâh üzerinde çalışmalar sürüyor. Hem
üniversite yönetimiyle görüşüyor, hem de kendi aramızda değerlendiriyoruz. Mevcut ulaşım
mastır planına bakıyoruz. Burada güzergâhı
seçerken maksimum fayda sağlayacak bir
güzergâh olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin
üniversitedeki dağılımları ve hizmet almak için
gelen vatandaşlarımızın varış yerlerine bakarak -tabii topoğrafyayı da hesaba katarakFen İşleri Daire Başkanlığı ile beraber en ideal
güzergâhı oluşturmak için çalışıyoruz.
Cadde tramvayı mı olacak? Kampüste
rayların etrafında demir parmaklık olacak
mı?

İlk yapıldığı günden bu tarafa teknolojide
ne gibi gelişmeler yaşandı ki şimdi tramvay
üniversite kampüsüne tırmanabilecek?

Hocam, çok iyi hazırlanmışsınız. Onu özellikle
belirteyim… Bizim sistemimiz hafif raylı sistem. Hafif raylı sistemlerde hızı 60 kilometreye
kadar çıkabiliyor. Cadde tramvayında çıkabileceğiniz hız 30 kilometre saat. Bu yüzden cadde tramvayı olmayacak, mevcut aynı sistem
devam edecek. Demir parmaklıkların olduğu
yerlerde olacak, olmadığı yerlerde.

Araç teknolojilerinde çok gelişme var. O dönemdeki hafif raylı sistem araçlarıyla şu andakilerin komponentleri ve donanımları daha
üst seviyede. Bu bir avantaj. İnşaat ve altyapı

Halkın beklentilerini karşılayabilmek adına konfor ve güvenlik yönünden hattı bir bütün olarak
devam ettirmeyi düşünüyoruz. En az alt yapı
yatırım maliyeti kadar araç yatırımı da olacak.

İlk defa viyadüksüz tırmanabildiğimiz bir güzergâhta bunu başarabilirsek çok güzel bir hizmet
olacak. Üniversiteyi Tekkeköy ile buluşturmuş
olacağız.

İlk defa
viyadüksüz
tırmanabildiğimiz
bir güzergâhta
bunu
başarabilirsek
çok güzel bir
hizmet olacak.
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Sayın Kadir Gürkan, yakın zamanda
yapılan bir söyleşide: “En büyük hedefimiz
raylı sistemi üniversitemize kadar
getirmek. Bunu başardığımızda hem
maliyetlerimiz azalacak hem de büyük bir
iş başarmış olacağız.” şeklinde bir ifadeniz
var. Burada bahsettiğiniz büyük iş, maliyeti
mi projenin zorluğu mu?
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Üniversiteye giden yolcu sayısı günlük ve
aylık olarak ne kadar?

Tekkeköy
hattının
açılmasıyla
oluşan yoğunluk
yeni gelen
tramvaylarımızla
rahatlayacaktır.

Okullar açıkken günlük yolcularımızın %20
-%25 arası, okullar kapandıktan sonraysa
%15-%17 bandına iner. Günlük olarak baktığınızda öğrenci ve çalışan 15.000 civarı yolcu demektir. Tabii bu yolculuklarda mümkün
mertebe beklentileri karşılamaya çalışıyoruz.
Kaliteden ve güvenlikten taviz vermeden hizmet ettiğimiz yolcunun memnuniyetine önem
veriyoruz.
Burada CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uyguluyoruz. Tramvayda eşyasını kaybeden, hatta
çocuğunu kaybeden, bastonunu unutan…
Halkımıza hizmet etmenin sorumluluğunu
bilerek, bu ciddiyeti en yetkilisinden en son
halkadaki ekibimize kadar hepsi hissediyor. İstasyonlarımız online izleniyor ve kayıt altına alı-

nıyor. İstasyondan aldığımız yolcuyu güvenli ve
konforlu bir şekilde varacağı istasyona götürüyoruz. CRM ile de beklentileri, taleplerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Öğrenci Konseyinin
isteği üzerine oturup bir çalışma da yaptık.
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YOĞUNLUK YENİ TRAMVAYLARLA
RAHATLAYACAK

22

Tramvaylar sabahları çok kalabalık, yeni
tedbirler alacak mısınız? R11 yeterli değil!
Evet… Genel Sekreteriniz geçenlerde aradı
otobüsleriniz çok kalabalık diye. Şu an itibariyle üniversitede 14 tane 12 metre aracımız
hizmet veriyor. Gönül arzu eder ki bunu 30’a

çıkaralım. Bu bütçe ve araç meselesi. Yeterli aracımız yok. Tekkeköy hattının açılmasıyla
oluşan yoğunluk yeni gelen tramvaylarımızla
rahatlayacaktır.
Ancak olaya şöyle bakılırsa birbirimizi daha iyi
anlamış oluruz; Bir otobüsün yatırım tutarı 300
bin avro (KDV Hariç). Baktığınızda hafif raylı
sistemle Samsun’un alternatif bir toplu taşım
sistemine sahip olduğunu, kente ayrı bir hava
verdiğini, ayrı bir nefes aldırdığını görüyoruz.
Sistem, başta hedeflenen rakamlara oturmuş
durumda. Şu anda 55-60 bin civarında yolcu
taşıyoruz. İlave tramvaylarımızla bu sayının 70
binleri bulmasını öngörüyoruz.
Bu konu açılmışken öğrenci ve hocalarımız
bir sorusunu aktarayım. Ballıca Kampüsü
ringlerinin saatlerini arttırmayı düşünüyor
musunuz?

2014 yılında göreve başladığımda öğrenci temsilcisi arkadaşlar gelmişti. Onlarla oturduk, çalıştık ve oraya bir ring koyduk. Oradaki esnafla
da sıkıntılar oldu. Adını anmadan geçmeyeceğim Ondokuz Mayıs Belediye Başkanımız da
bu konuda ağırlığını koydu ve ringlerimiz çalışıyor. Mevcut ringlerdeki araç sayıları yetmiyor.
Tıpkı R11’deki gibi. Hep bunlar yatırım. Ulaşım
konusunda yapılan yatırımlar hep dış kaynaklı.
Örnek verelim size bir tramvay 1 milyon 530
bin avro (6 milyon lira). Bir otobüs 300 bin avro.
Kamu kuruluşuyuz. Bütçelerimizi elverdiği kadar ve verimli şekilde kullanmak zorundayız.
Sayıştay denetimine tabisiniz. Günde 300 kişi
taşıdığınız hatta 6 otobüs nasıl koyarsınız diyor.

Yeni açılan Çarşamba Hukuk ve İletişim
Fakültesi ringlerinden öğrenciler
memnun… Çarşamba Ticaret Borsası
Meslek Yüksekokuluna kadar uzatmayı
düşünüyor musunuz?
O da Öğrenci Konseyi ile yaptığımız güzel bir
çalışma. İlgili meslek odası temsilcilerini davet
ederiz ve Çarşamba Ticaret Borsası Meslek
Yüksekokulu ile Hukuk Fakültesinden birer
temsilci getirip konuşalım burada. Sorunlar
konuşarak çözülüyor.

YERLİ TRAMVAY HEM EKONOMİK
HEM SORUNLAR HIZLI ÇÖZÜLÜYOR
Yerli tramvaylar hizmete başladı.
Son dönemde yürütülen “yerli malı”,
“millileşme” kampanyalarına da uygun
bir çalışma. Samsun’a maddi ve manevi
anlamda katkısı ne oldu?
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Büyükşehir
Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, iyi bir
makine mühendisi. Sadece tramvay alırken
değil, yedek parça alırken de yerli ‘tersine mühendislik’ ile yapılmış parçaları da teşvik eder,
bize yön gösterir. Öyle ki iki tramvayı birbirine
ekleyerek çektiğimiz ‘kuplör’ diye bir malzeme
vardır. Hatta bir Ansaldo tramvayının arkasında
Çin tramvayı varsa biz perişan olurduk. Neden,
çünkü iki farklı tramvayı birbirine ekleyip çekemiyorduk. Çözüm olarak hem rayda hem karada giden ünimog araçlarımızla çekiyorduk.
Onun da belirli riskleri var. Kuplör arayışına
girdik. Onu imal eden firmalardan fiyatlar aldık.
En uygunu 30 bin avro verdi. Oturduk tersine
mühendislik yaptık. Tasarımını bizim arkadaşlar
yaptı. Üretimini 5 bin liraya organize sanayide
yaptırdık. Testlerini bitirerek demirbaşlarımızın
arasına ekledik.
Buradan yerli tramvaya gelirsek, yerli “Panorama” tramvaylar ilk defa Samsun’da kullanılıyor. Yerli tramvayda yüzde 60’lık yerlilik var.
Yerli tramvay aldığımız zaman paranın %60’ı
Türkiye’de kalıyor. Yani 1 milyon avro Türkiye’de
kaldı. İkincisi; biz bu alımı yaptığımız için o firmada beyaz yaka ve mavi yaka istihdamı 3 katına çıktı. Üçüncüsü; yerli aldığımız için ‘bizce
en önemli kısmı’ ana merkez yazılımı milli. Bizim için en önemlisi yazılımının yerli olması, bu
sayede herhangi bir sorunda talep eder etmez
her sorunu çözebiliyoruz.

Bir örnek vereyim, yolcularımızdan bir şikayet
geldi: “Yerli tramvay çok sert fren yapıyor.” diye.
Hâlbuki fren sistemi Avrupa ile aynı. Sadece
yazılımsal komutlarda farklılık var. Firma durumu hemen çözdü. Talep ediyoruz yapıyorlar.
Bir yabancı olsaydı bu isteklerimizin her birine
bir tarife yazarlar ve belli bir zaman alırdı. Yabancı tramvayı aldığınızda yazılımını da almak
zorundasınız. En basit bir yolcu bilgilendirme
yazılımı 60 bin avro.Yerlide o yazılım da firmaya
ait olduğu için ekleyebiliyoruz, çıkarabiliyoruz.
Yerli firma da bizim üzerimizden inovasyon yapıyor.
Biraz şahsi bir sorum olacak. İşiniz yoğun.
Çok ayrıntılı işlerle uğraşıyorsunuz.
Herhangi bir problemle karşılaştığınızda
çözüm yolunuz ne oluyor?
Ben makine mühendisiyim. Biz mühendislere
iktisat eğitimi verilmez. Ondan sonra da bir
çok mühendislik faciası yaşarsınız. Otomobil
üretiriz, satamayız; buzdolabı üretiriz, satış
sonrası hizmeti unuturuz; tüketici haklarını hiç
düşünmeden üretimler yaparız. Benim 12 yıl
finans geçmişim var. Yatırım uzmanlığı yaptım
bir kamu bankasında. 2014’te göreve başladığımızda ilk önce SWOT (Durum) analizimizi
yaptık. Yolcularımıza mümkün mertebe çok
dokunmaya çalışıyoruz. Anketler yapıyoruz,
yolcularımızı trenin içinde bilgilendiriyoruz,
beklerken bilgilendiriyoruz, tramvay gazetesi
ile bilgilendiriyoruz ve yaşadığımız iyi şeyleri de
eksikliklerimizi de kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Neden? İnsanlarımız doğruyu bilsin, ilk ağızdan öğrensin.

Mümkün
olduğunca
tersine
mühendislik
uyguluyoruz.

Burası ileri teknoloji içeren bir kurum ve Anadolu’dayız, yeri geliyor bir cıvatayı bulamadığımızdan uçakla getirttiğimiz oluyor. Yakın illerde
raylı sisteme geçmeleri için teşvik ediyoruz.
Çünkü ne kadar çok olursa o kadar iyi, mesela
biz Bursa’yla Kayseri’yle paslaşıyoruz. Bütün
araçların yedek parçalarını alıp depomuzda
stoklama şansımız yok. Böyle bir bütçemiz de
yok. Hem güvenli hem konforlu hem de sürekli
hizmet vermeye çalışıyoruz, o yüzden de çok
pratik olmaya çalışıyoruz. Tersine mühendisliği
mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz.
Eve giderken tramvayı kullandığınız oluyor
mu?
Benim oturduğum yerde tramvay hattı yok.
Aksi gibi ringi de yok. Olsa kullanabilirdim
(Gülüyor). Ancak doğu hattımız yapılırken
UKOME’de kararlarını aldık. Yanlış hatırlamıyorsam 11 tane ilave ringimiz olacak. Üniversite yönüne de ring koyduk. Sahil bandına eriş-
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Yönetim Kurulu Başkanımız ve Büyükşehir
Belediye Başkanımız bunu daha çok hizmet
olarak gördüğü ve sosyal olarak eğildiği için
biz de o doğrultuda hareket ediyoruz.
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Söylesi

mek isteyen yolcularımız için iki ring koyduk.
Otobüslerimizi aldığımızda üniversite ve doğu
hattında ilave iki ring hattı oluşacak. Bir tanesi sahil yoluna erişimi sağlıyor. Bir tanesi de
üniversite-gar hattına uzak yerleşim merkezlerine hizmet verecek.
Konuşmanızın başında “CRM’den
faydalanıyoruz.” dediniz. Peki “Gizli
müşteri” uygulamasından faydalanıyor
musunuz?

İlave
iki ring
hattı
geliyor.

Hocam bilerek mi sordunuz?
Hayır! Merak ettiğim için sordum?
İçtenlikle söylüyorum, gizli müşteri uygulamasıyla ilk olarak daha önce görev aldığım finans
kurumunda çalıştım. 12 sene de EPDK’nın denetim şube müdürlüğünü yaptım, orada da bir
enerji firmasında görmüştüm. Ulusal bir firmanın Samsun temsilcisi ile yapılacak işlerin tanıtımını yaptık, ihalesini yaptık, maalesef firma
taahhüdünü yerine getiremedi.
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Ama objektif olduğuna inandığımız insanlarla
gerek personelimizi gerek araçlarımızı gerek
istasyonlarımızı gerek otobüslerde araç ve şoförlerimizi sürekli olarak takip ediyoruz.
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Bir de biliyorsunuz Moovit uygulamasını
Samsun’a kazandırdık. Rio Olimpiyatları’nda
kullanılan bir uygulama, buradaki olimpiyatlarda da kullanılacak. Şu anda Samsun halkı akıllı
telefonuna bu uygulamayı indirerek ulaşım
araçlarını takip edebiliyor. Bir ayda yaklaşık 4
bin kişi uygulamayı indirdi. Yine Moovit üzerinden şikayetleri de alabiliyoruz.
Gizli müşteri uygulamasının önemli olduğuna
inanıyoruz. Samsun’da ciddi bir partner bulabilirsek profesyonelce yürütmek istiyoruz.
Çünkü her zaman her yerde olma şansımız

yok. Ayrıca vatandaşlardan gelen telefon ve
e-postalar bizim en iyi denetleyicimiz. Eksiklikleri, aksaklıkları anında bildiriyorlar.
Akıllı sistemlerden ne zaman tam
faydalanabileceğiz? Yani cep telefonu
ile ödeme yapabilecek miyiz? Veya
kredi kartımızla otobüs veya tramvaya
binebilecek miyiz?
2007’de akıllı bilet sistemine geçilmiş, çok iyi
bir hamle. Akıllı biletin uygulamalarını çok çeşitlendirebiliriz, üzerinde çalıştığımız bir konu.
Mesela akıllı biletler Büyükşehirin diğer restoran, plaj, hayvanat bahçesi gibi diğer alanlarında kullanılabilir. Ancak BDDK’nın çıkardığı bir
kanun var. Akıllı bilet sistemlerini bu tarz yerlerde kullandığımızda sanal bir banka gibi mevzuatı var ve lisanslama gerekiyor. Bu konuda
altyapı çalışmalarımız var, olmayacak şeyler
değil.

DÜNYADA İLK! SAMSUN AKILLI
ŞEHİR STRATEJİ EYLEM PLANINI
HAZIRLIYOR
Cep telefonuyla otobüs ücretini
ödeyebilecek miyiz?
Yakın Saha İletişimi (NFC) sistemi üzerinde
mümkün ancak tüm operatörlerle anlaşmayı
gerektiriyor. Ancak Başbakanımız daha önce
Ulaştırma Bakanıydı bildiğiniz gibi. Bu konulara vakıf. Türkiye’nin “Akıllı Ulaşım Strateji Eylem
Planı” yayınlandı. Bu eylem planında akıllı bilet
ve akıllı teknolojiler var.
Akıllı şehir olma yolunda dünyada ilk defa
Samsun, stratejisini hazırlıyor. Barselona gibi
muhtelif şehirler bir uygulama yaparak akıllandık diyor. Biz neyi akıllandırmamız gerektiğini
ve vatandaşımızın neyi talep ettiğini, akıllandırarak neyi vermek istediğimizi gerçekten küresel, bu konuda teknik formasyonunun yetkin-

Personel eğitimiyle ilgili nasıl çalışmalar
yapıyorsunuz?
Şu anda bir eğitim devam ediyor, önümüzdeki
hafta altı tane daha var. Bunlar sadece teknik
eğitim değil, halkla ilişkiler var, stres yönetimi
var, müşteri kazanma teknikleri var. Ömür boyu
eğitim mantığına inanan bir insanım. Bir de
yüksek teknoloji firmasında çalışıyoruz ve sürekli teknoloji değişiyor, sürekli eğitim diyoruz.
Kadın vatmanlar hayatımızın bir parçası
oldu ve Türkiye de bu konuda özel bir yeri
var Samsun’un. Kaç kadın vatman var?
İŞKUR desteğiyle önce elemeden ve sonra
altı aylık bir eğitimden geçiyorlar. Final sınavları sonrası başarılı olan arkadaşlarımız devam
ediyor. Şu an devam eden kursla birlikte yaklaşık 35’e yakın kadın vatmanımız olacak. Yeni
gelen trenlerde ihtiyaç olursa tekrar açacağız.
Biz memnunuz. Bayan vatmanlarımız işlerini
seviyorlar, vatandaştan da olumlu tepki aldıklarını söylüyorlar. Biz de doğru bir şey yapmanın keyfini yaşıyoruz.
Toplu taşımanın hızının arttırılması için ne
gibi çalışmalar yapılıyor?
Türk-İş deki hemzemin geçiş çok yoğun olduğundan tramvaylar kontrollü geçiş yapıyor ve
yavaşlıyor. Şu anda çalışması yapılan Türk-iş
farklı seviye geçişi var. Bu çalışmalarla Üniversite-Tekkeköy arasını 70 dakikadan 60 dakikaya indirebileceğiz. Bunun yanı sıra otomatik
sinyalizasyon yatırımı yapılıyor. Bu da bize 2-3
dakikalık rahatlama getirir, bunlar da finalde
yolculuk süresini azaltır.

Araçlarınız çevre dostu mu? Elektrikli
otobüsler gelecek mi?
Ringlerde kullandığımız araçlar Avrupa Birliği
standartlarında Euro4, Euro5; çevreci araçlar, emisyonları alt değerlerde. Trenlerimiz,
hem millî enerji kullanıyor hem de karbondiosit salınımı kişi başına daha düşük. Elektrikli
otobüsler konusunda ASELSAN’ın yerli firma
Temsa ile bir çalışması var. Elektrikli otobüslerde demo uygulayan illerimiz var onları da takip
ediyoruz.

OMÜ İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞIYORUZ
Yerli izleme ile takip yazılımı ve programını
üniversitemizle birlikte geliştirdiniz.
10 milyonluk programı 100 bine mal
etmişsiniz…
Bir Alman şirketi ile bu konuyu görüştüğümde,
“kaç aracınız var.” dedi. 21 dedim. Hiç cevap
vermeden döndü gitti. Israr edince sizin araç
sayınız bu programı almaya yeterli olmaz dedi.
Bu kadar para dediler. Öyle bir bütçe bizde
yok. Çok çok özellikleri olan bir programdı
ama bizim ihtiyacımız sadece bir kısmıydı.
Üniversiteyle çok yakın çalışıyoruz. Samsun
Teknopark’taki firmalarımızla, hocalarımızla
oturup toplantı yaptık. Daha önce üniversitede çalışan sonra ayrılan bir hocamızla ekipler
kurduk. Bu programı çok daha ucuz fiyata
geliştirmeyi başardık. İki yıldır kullanıyoruz bu
programı.
İlk kez siz duyuyorsunuz; raylı sistemin rayını
aldığımız Polonya’ya programın demonstrasyonunu yapmak için biraz önce izin verdim.
Eğer bu proje Polonya’ya giderse Ondokuz
Mayıs Üniversitesi ve Samsun için de büyük
bir mutluluk olur.
Yoğun tempo içinde kıymetli zamanınızı
bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
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liğini ispatlamış; Samsun Valiliği, Büyükşehir
Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
sacayağında şu anda stratejik planlaması yapılıyor. İki aya kadar bitecek, oradan çıkan önceliklere göre yatırımımızı yapacağız.

25

Özel Haber

Araºtırmacının Kılavuzu
Teknoloji Transfer Oﬁsi
Haber: Mürsel Kan Fotoğraf: Gökhan Çetin

Üretilen bilginin teknolojiye dönüºtürülmesi ve üretilebilir, satılabilir hale
gelebilmesi için önemli görev yüklenen
teknoloji transfer oﬁsleri son yıllarda
üniversitelerin göz bebeği konumunda. Uzman kadrosuyla bilim insanlarının yardımcısı olan oﬁsler, üniversite-sanayi iş birliğini sağlayan arayüz
kurumlar olarak nitelendiriliyor.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi de, üretilen bilginin sanayi tarafından daha
yoğun bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak bir yapı oluşturmak için 2014
yılında Samsun Teknopark bünyesinde
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji
Transfer Oﬁsini (OMÜ-TTO) kurdu.
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OMÜ-TTO, üniversite-sanayi iş birliği
için köprü vazifesi üstlenen bir birim.
Oﬁs ile yeni bilgi ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, üniversite kaynaklı
buluşların koruma altına alınarak kullanıma sunulması, üniversitelerin özellikle yurt dışı kaynaklı hibe fonlarından
daha fazla yararlanmasına yönelik proje geliştirilmesinin ve girişimciliğin teşviki amaçlanıyor.

OMÜ-TTO hakkında bilgi veren yönetici
Prof. Dr. Ömer Andaç, TTO faaliyetlerini en
temel hâliyle 5 modül ile tanımladıklarını söyledi ve bunları şöyle sıraladı:
 Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri,
 Destek programlarından yararlanmaya
yönelik hizmetler,
 Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (Üniversite Sanayi Iş birliği Faaliyetleri),
 Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama
hizmetleri,
 ªirketleşme ve girişimcilik hizmetleri…

Profesör Andaç, “Teknoloji Transfer Ofisinin;
bu noktada üniversitede üretilen bu fikri alıp ticarileşme konusunda yol gösterici rolünü üstlenmesi gerekiyor. Üniversitedeki hoca sadece
araştırmasını yapmalı, kendi işine odaklanmalı.
Ondan sonraki işin yönetimini TTO’ya bırakmalı. Hedefimiz; üniversitedeki akademisyenin laboratuvarda buluşunu gerçekleştirdikten
sonraki süreçte iş yükünü onun üzerinden almak ve kendi alanında profesyonelce çalışmasına imkân sağlamak. Bizler de TTO olarak bu
fikrin ticarileşmesi için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

“Amacımız bilim insanı ile sanayici
arasında köprü olmak”
Andaç, TTO’nun amacını; bilim insanı ile sanayici arasında köprü rolünü üstlenerek bu iş
birliğini arttırmak olarak özetledi. Andaç, Sanayicinin üniversitede doğru kişiye ulaşmakta
sıkıntı yaşadığını belirterek bu anlamda şahit
olduğu bir olayı anlatıyor: “Almanya’da yaşayan bir girişimci Türkiye’de yatırım yapmak istiyor. Üniversiteye geliyor ve Ziraat Fakültesinden bir yakınına durumu anlatıyor. Hocamız da
Kimya Bölümündeki hocaya durumu aktarıyor.
Kimyacı hocamız ‘Tamam bu işin temel düzeyi
kimya ama senin şirketleşme için yardıma ihtiyacın var.’ deyip TTO’yu da bildiği için bana
yönlendiriyor. Kendisini dinlediğimde aslında
şirketleşme konusunda danışmanlığa ihtiyacını olduğunu gördüm. Kendisinden işiyle ilgili
detayları öğrendiğimdeyse fizibilite raporu olmadığını gördük. Yani biz bugün üniversitede
bir fikir ya da proje üretirken fizibilite raporlarıyla uğraşmayız. Fakat sanayici öyle değil…”

Araştırmacı
laboratuvarda
buluşuna
odaklanmalı,
sonraki
süreci TTO’ya
bırakmalı.

İşin bu yönünün akademisyenlik değil, uzman
işi olduğunu üzerine basa basa aktaran Prof.
Dr. Ömer Andaç, “Bizim buradaki hedefimiz;
bilgiden üretime kadar kazaya kurban gitmeden bütün süreç yönetimini profesyonel ve uzman kişilerle yapmak.” dedi.
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Teknoloji transferinin kısaca, bir yerde üretilen
bir teknolojinin ihtiyaç duyulan bir yere aktarılması olarak ifade edilebileceğini söyleyen Andaç, “Üniversitede bilgi üretiliyor ve bu bilginin
ticarileşmesi gerekiyor. Üretilen bu bilginin ticarileşmesi için de öğretim üyelerinin sanayicinin içinde olduğu projeler ortaya koyması ya
da sanayicinin önereceği projelerde yer alması
gerekiyor. Öğretim üyelerinin bu ticari fikirleri
sanayicilerle buluşturması lazım.” dedi. Fikirlerin anlaşır ve net bir şekilde sunulmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Andaç, fikrin
ürünün görünür olması, belli aşamalardan geçirilerek ticarileşmeye uygun hale getirilmesinin çok değerli olduğunu dile getirdi.
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Sanayide 3-5
yıl geçirmiş,
akademik
kariyer
yapmak
isteyenlere
çağrı: Sizi
üniversiteye
bekliyoruz!
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“Uzman sıkıntısı var”
Andaç sözlerini şöyle sürdürdü, “TÜBİTAK’ın
bu işte kimlerin olması gerektiğine dair kriterleri var: En az 5 sene sanayi deneyimi olan, bir
ürünün üretim sürecinde bulunmuş, TÜBİTAK
ve Avrupa Hibe Projelerini bilen, TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)
Projelerini bilen, şirketleşmeyi ve patentleri
bilen yetkin bir kişinin yönetime gelmesi gerekir. Ankara ve İstanbul’da dahi bu potansiyele
sahip kişileri bulmak zor. Bunun için Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Özyeğin
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi
üniversitelere gittik. Bu üniversitelerin deneyimlerinden faydalanmak için ilgili kişilerle oturup konuştuk. Hatta Özyeğin Üniversitesi ile
önmentorluk (yönderlik) anlaşması imzaladık.
Bizim üniversitemizi incelemelerini ve değerlendirme yapmalarını istedik. İşte üniversitemizin yapısı nedir, problemlerimiz ne olabilir?
gibi sorularla öngörülerini öğrenmek istedik.
Biz kendilerine gerekli verileri sunduk, onlar da
olması gerektiği şekilde bizlere yapıcı eleştirilerini ilettiler. Dolayısıyla biz bizden önce bu işi
yapanlardan da bilgi alarak önümüzü görmeye
çalışıyoruz. En büyük sıkıntımız uzman kişilerin
azlığı. Uzman sıkıntısı sadece Samsun’da değil, İstanbul’da da var...”

Acil Uzman Aranıyor!
TTO hizmetlerinin yürütülebilmesi için uzmanlara ihtiyaç duyulduklarını tekrarlayan OMÜTTO yöneticisi Andaç, aradıkları uzmanın özel-

liklerini şöyle açıkladı: Proje Yürütücüsü olarak
istihdam edilecek personelin; Teknoloji, ürün ve
proses geliştirme konularında en az 5 yıllık özel
sektör çalışma tecrübesi olması, Üniversitede
yürütülen araştırmaların çıktılarını analiz edebilecek yetkinliğe sahip olması, Ar-Ge Merkezi
olan bir firmanın Ar-Ge merkezinde araştırmacı olarak veya TÜBİTAK TEYDEB, San-Tez
projeleri gibi kamu destekli, Ar-Ge projelerinde
çalışmış olması, AB Projelerinin hazırlanması
veya Fikri Hakların yönetimi ve lisanslanması
süreçlerine hâkim olması gerekir. Modül-2’de
istihdam edilecek personelin ise AB Projelerinde deneyim sahibi olması ve üniversitede yürütülen araştırma süreçleri hakkında bilgisinin
olması lazım. Modül-3’de uzmanıysa firmaların
Ar-Ge merkezlerinde, TEYDEB veya SAN-TEZ
projelerinde çalışmış olması tercihimiz olacak.”
Andaç, “TTO’nun bir diğer görevinin üniversitelerde analitik düşünme yeteneği olan ve
hazırladığı projeyi sanayi ile birlikte ticarileştirebilecek yetkinliğe sahip kişileri sanayicilerle
buluşturmaktır. Bu tabii uzun süreli bir iş ve tek
başınıza yapabileceğiniz bir iş değil. Öncelikle
uzman bulmamız gerekiyor, uzmansız bu iş olmuyor…” ifadelerini kullandı.
Sanayide 5-10 yıl geçirmiş uzman aradıklarını
ifade eden Prof. Andaç, kurumda Fikri Sınai
Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri konusunda deneyimli Sezin Yılmaz’ı örnek
göstererek kendisinin AR-GE merkezi deneyimi sebebiyle aralarında olduğunu ifade etti.
Yani sanayideki bir kişi master veya doktora

doldurarak süreci başlatıyorlar. Biz ilk önce söz konusu buluşların araştırmasını yapıyoruz. Yani daha
önce dünyada bilinirliği var mı, yok mu? Daha doğrusu patentlenebilir mi? Bunları anlayabilmek için bir
ön araştırma yapıyoruz. Sonrasında hocalarımıza
rapor hazırlamamız gerekiyor. Devamında nasıl bir
yol izleyecekleri konusunda hocalarımıza bilgi veriyoruz. Ben aslında biraz yol gösterici, rehber pozisyonundayım.”

Yeni Marka-Patent Kanunu ile çok şey
değişti

yapmak istiyorsa bu kişilere öncelik verdiklerini aktararak bu anlamda yapılan teşvikleri anlattı.

Araştırmacılar nasıl bir yol izleyecek?
OMÜ-TTO’nun faaliyetlerinden faydalanmak isteyen
araştırmacının izlemesi gereken yolları ise Sezin Yılmaz anlattı: “Akademisyenlerimiz başvuru formunu

Prof. Dr. Ömer Andaç OMÜ-TTO’nun genel ilkelerini;
“Gelen sorunu yanıtsız bırakmamak, ego yok, girişimciyi beklemeyelim, girişimci yetiştirelim.” olarak
özetleyerek sözlerini tamamlıyor.
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Sezin Yılmaz

Geçen ay Kanun’nun (22 Aralık 2016) 6769 Sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu TBMM’de kabul edilmesiyle
bu anlamda yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Yılmaz ve Andaç, artık bütün buluşların ‘hangi
bölümden personel yaparsa yapsın’ bundan böyle
üniversiteye ait olacağının altını çizdi. Andaç, yeni
yasaya göre patentin başvuru sahibinin üniversite
olacağını, riski ve maliyeti üniversitenin üstleneceğini, ama akademisyenlerin haklarının da saklı kalacağını belirtti.
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Yerli Uçakta Sona Doğru
Çağımızın en dinamik sektörlerinden biri
olan, dünya ve Türkiye’de sürekli bir gelişme gösteren sivil havacılık alanında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi de görünür
olmaya başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” diyerek Türk milletine havacılık sektörü ile
ilgili bırakmış olduğu görevi kendisine ilke
edinen OMÜ, bu mirasa sahip çıktı.
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Üniversitenin yürütmüş olduğu bu faaliyetlerin başrolünde ise Ballıca Yerleşkesi’ndeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu ile
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma
ve Uygulama Merkezi (UZAYTEM) var.
OMÜ bu hamleleriyle; havacılık sektöründeki ağını genişletme, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırma, sanayi ve diğer kurumlarla iş birliği zemini
hazırlama, havacılık eğitimlerinin sürekli
gelişimine katkı sağlama imkân ve kabiliyetini bünyesinde taşımış olacak. OMÜ
bu bağlamda yerel-bölgesel düzeyde ve
ülke adına havacılık bilincinin arttırılması,
gelişen havacılık endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi kapsamında havacılık eğitimi ve
uygulaması alanındaki çalışmalarını hızlandırarak, ilginin oldukça yüksek olduğu
bu sektörde de yerini aldı.

30

Daha önce UZAYTEM bünyesinde ürettiği, sınıfının en büyük ve en donanımlı ayrıca yüzde yüz yerli “İnsansız Hava Aracı”
(İHA) ile adından söz ettiren (Türkiye’deki
üniversiteler arasında üretilen en büyük
İHA özelliği ile dikkat çekmişti) OMÜ bu
sefer “Doğan” adlı yine büyük ölçüde
Türk mühendislik eseri olan iki kişilik genel
havacılık uçağıyla vitrinini zenginleştiriyor.
Tasarım ve yapım çalışmalarına yaklaşık
2 yıl önce başlanan Doğan’ın verdiği dinamizm ve heyecanla OMÜ önümüzdeki
döneme iddialı hedeflerle ilerliyor. Yüzde
50’si tamamlanan projenin serüvenini;
Proje sorumluları ve yürütücüleri olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve
Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Aydemir Güralp Ural ve Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü
Öğretim Görevlisi Cevat Sunol bizlerle
paylaştı.

Haber: Sinan Akdoğan

Fotoğraf: Gökhan Çetin

Söyleşinin başında tasarım sürecinin nasıl
şekillendiğini sorduğumuzda Yrd. Doç. Dr.
Aydemir Güralp Ural söze projenin içeriği
ile ilgili detaylardan başlayarak şunları
söylüyor:

Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj
Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol da
üniversitenin havacılık alanında yeni bir
oluşumun içinde olduğunu belirterek şu
değerlendirmede bulunuyor:

“Doğan üniversitemizin desteklediği bir araştırma altyapı projesi. Bu projedeki en önemli
nokta; fikrî ve sınai (endüstriyel) haklar olarak
uçağın tasarım ve üretiminin OMÜ’ye ait olması. Uçağın tasarımı birkaç etaptan oluşuyor.
Bazı hesaplamaların olduğu yapısal tasarım ve
de endüstriyel tasarım kısımları var. Bu etapları
gerçekleştirirken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ndeki uzman mühendislerle de çalıştık.
Gücümüzün yetmediği noktalarda diğer farklı
yerlerdeki uzmanlarla da iş birliği yaptık. Bu iki
tasarım aşamasını bitirme noktasına getirdik.
Tasarım zaten 1 yıl içerisinde bitti. 2014’ün ortalarında başlayan projenin tasarım aşaması,
2015’in ortalarına doğru tamamıyla bitti. Şu
anki gelinen nokta itibariyle üretim aşamasında bütün gövde, kanat ve kanatçık diye tabir
ettiğimiz kısımlar tamamen kompozit malzemeden üretildi. İçerisinde çok farklı cam elyaf
(fiberglas), karbon elyaf gibi polimer esaslı bir
kompozit tipi kullanıldı ve bu manada da ilk
prototipi ortaya çıktı. Tasarımın bize ait olduğu
iniş takımları ve belli bağlantı elemanları var.
Ayrıca kokpitin çeşitli parçalarından tutun da
dijital göstergelere kadar (bir kısmı dokunmatik) ileri teknolojiye sahip uçaklarda da kullanılan teknolojiyi kullanıyoruz.”

“Üniversitemiz bu alanda iyi ve güzel bir yatırım yaptı. Çok geniş bir alanda çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan bakım organizasyonu, uçuş
eğitimi organizasyonu faaliyetleri yürütülürken
öte yandan da AR-GE (Araştırma Geliştirme)
Merkezi ile üretim için kompozit atölyesi kurduk. Bu atölyenin kuruluş maksadı, havacılık
alanında gerçek ölçekli projelerin tasarlanması
ve üretilmesi. Böylece üniversitedeki akademik çalışmaların; gerçek hayatta uygulanması
ve daha sonra sanayi ile paydaşlık kurularak
ürünlere dönüşmesini hedefledik. Bu bağlamda kompozit atölyesi ve ona bağlı olarak çalışan tasarım ofisi aslında üniversite-sanayi iş
birliği için arayüz olarak tasarlandı. O yüzden
bizim boyutlarımız sanayi boyutlarında yani
birçok üniversitenin kompozitle ilgili altyapısı
var ancak bizdeki gibi sanayi ölçeğinde bir altyapı çoğunda yok.”
Üniversite-sanayi ile iş birliğinin hangi
boyutta olduğunu öğrenmek istediğimizde
Cevat Sunol Türkiye’de sivil havacılığın
istenilen düzeyde olmadığına vurgu
yaparak şu detayları paylaşıyor:
“Türkiye’de sanayi-üniversite iş birliği hep konuşulan, temenni edilen bir konu. Bunu gerçekleştirebilmek için bu iki ucu birbirine olabildiğince yaklaştırmamız lazım. Bu açıdan
UZAYTEM’in
faaliyetlerini bu bağlamda değerlendirmek
gerekiyor. Kompozit
atölyemiz zaten etkin
bir sanayi-üniversite iş birliğini kurmak
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Yrd. Doç. Dr. Ural kompozit malzemenin
avantajlarını da şöyle özetliyor: “Kompozit
malzeme havacılıkta aranan hafiflik ve mukavemet (dayanıklılık) kriterleri anlamında
standardize olmuş malzemeler yani çokça
test edilmiş ve dolayısıyla nitelikleri netleştirilmiş ürünler. O yüzden uçakta kullandığınız
zaman ne tarz kuvvetlere dayanabileceğini
açıkça görebiliyorsunuz. Uçak sektöründe
elyafın (kompozit malzemenin) sunduğu
özellik ve avantajları magnezyum, titanyum
gibi alaşımlar sağlayamıyor. Bütün büyük
yolcu uçaklarından
jet uçaklarına kadar
bilhassa yapısal kısımlar olarak adlandırdığımız gövde ve
kanatlarda kompozit
malzeme tercih ediliyor.”

Üniveriste Sanayi
iş birliği şart.
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için tesis edildi. Yani temeldeki hedef şu: Özellikle havacılık ve kompozit alanında yüksek
katma değerli ürünün tasarım aşamasını ve
sonraki prototip üretimini hatta ilk pilot üretimlerini gerçekleştirmek. Sonrasında bunu
sanayicimize ticarileşebilecek bir ürün olarak
sunmak. Çünkü üniversite-sanayi iş birliklerindeki en büyük problem şu: Bir ürünün akademik çalışması yapılıyor. Sanayici de bunun
üretim faaliyetini gerçekleştirecek. Ama aradaki prototip (ilk örnek) üretimi (pilot üretimi
yani ilk belirli adetteki seri üretimi) hayata geçiremiyor. O nedenle bunun ticarileşmesinde
sorunlar ortaya çıkıyor. Havacılık zaten zor bir
konu. Türkiye’de çok yaygın bir alan değil. Biz o
yüzden hem havacılığı yaygınlaştırmak hem de
sanayi ile iş birliğini tesis edebilmek amacıyla
kompozit atölyesini kurduk.”
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Hem havacılığı
yaygınlaştırmak
hem de sanayi
ile iş birliğini
tesis edebilmek
amacıyla
kompozit
atölyesini
kurduk.
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Peki bu tabloyu nasıl değiştirebiliriz diye
sorduğumuzda Sunol devam ediyor:
“UZAYTEM’in kuruluşundan beri Türkiye’de
bizim tespit ettiğimiz birtakım eksiklikler var.
Bunlardan biri genel havacılığın çok zayıf olması. Bizim uçuş okulumuzdaki bakım organizasyonumuz genel havacılık kapsamında
çalışıyor. Genel havacılık dediğimiz olgu; airline (havayolu) dediğimiz havacılık ve askerî
havacılık dışında kalan pilot eğitimi, havacılık
turizmi, kişisel sportif uçuşlar, pano çekmek,
ilaçlama vb. faaliyetleri içeriyor. Ülkemizde
maalesef genel havacılık çok zayıf. Yani havayollarında THY (Türk Hava Yolları) ve özel şirketler var. Askerî havacılıkta Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) iştiraklari olan
TAI (Turkish Aerospace Industry – Türk Havacılık Sanayii) ve TEI (Turkish Engineering Industry
– Türk Motor Sanayii) var. Yani havayolu bünyesinde ve askerî havacılıkta birçok firma olmasına rağmen genel havacılıkta etkin firma pek
yok. Uçuş okulları var ama tasarım ve üretim
yapan kurum yok denecek kadar az. Bizler bu

eksikliği tamamlamak için zaten UZAYTEM’de
bir vizyon belirledik. Bu bağlamda dedik ki
özgün bir Türk genel havacılık uçağı yapalım.
Hem uçuş eğitiminde kullanılsın hem de sportif ve seyrüsefer uçuşlarında yararlanılsın. Bu
nedenle Doğan projesini başlattık. Bu uçağı
özel pilot lisansına sahip kişilerin kullanımına
yönelik sportif ve seyahat amaçlı üreteceğiz.”
Sürekli gündeme gelen OMÜ’nün kent ile
tam olarak bütünleşemediğine dair yapıcı
eleştirileri hatırlatıp bu minvalde Doğan
projesinin vitrine çıkmış olması, OMÜşehir entegrasyonu adına bir dinamizm
getirebilir mi? diye araya girdiğimizde
Öğretim Üyesi Aydemir Güralp Ural şöyle
yanıtlıyor sorumuzu:
“Ben aslında Doğan’ın bu canlılığı ve dinamizmi doğurduğuna inanıyorum. Çünkü baktığınız zaman Doğan; Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası ve sanayi sektöründeki pek çok firmanın, ayrıca Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümümüzün de bağlı olduğu Makine Mühendisleri Odası’nın bilgisi dâhilinde gerçekleşen bir
proje. Proje kapsamında sürekli bilgilendiriliyorlar ve kendileri de son derece olumlu bakıyorlar. Dahası Vali Bey’in, Büyükşehir Belediye
Başkanı’nın, kaymakam ve diğer kamu temsilcilerinin destekleri var, en azından manevi
anlamda. Kendileri burada sanayi ile iş birliği
hâlinde olan havacılıkla ilgili bir kuruluşun olmasını arzu ediyorlar ve bunun üniversite tarafından yapılmasını istiyorlar. Daha önce sanayi
ile çok fazla iş birliğinin yapılamadığını görüyoruz. Belli alanlarda yapılmış ama maalesef
çok öteye götürülememiş. Doğan projesi ile en
azından bir başlangıç yapıldı. Tabii bu iki taraflı
bir iş. Yani sanayici de aynı şekilde yaklaşacak.
Canik 55, Sampa gibi (Sampa’nın bir AR-GE
merkezi var, ki bu merkez Orta Karadeniz’in de
ilk AR-GE merkezidir) kuruluşlardan belli konularda destek istiyoruz. Onlar da kapasiteleri

Diyalog üst düzeyde diyebilir miyiz?
diye sorduğumuzda Ural katettikleri
mesafeyi şu sözlerle aktarıyor:
“Evet diyalogumuz açık. Özellikle belli firmalarla daha üst düzeyde. Doğrusunu isterseniz
Samsun sanayisi gittikçe gelişen yani genç bir
sanayi esasında. O sebeple de hem havacılık
gelişiyor hem de sanayi ileri teknoloji anlamında kendini donatıp geliştiriyor. Gözle görülür
belli atılımlar gerçekleştiriliyor. Hakikaten Samsun için çok önemli adımlar bunlar. Sektörel
anlamda havacılık faaliyeti bir Canik 55’in bünyesinde var; hem silah hem de aynı zamanda
havacılık sektörü için belli başlı parçalar üretiyor. Dolayısıyla bu aktivitenin geliştirilmesi gerekiyor. Üniversitemiz işte bu maksatla hem bu
uçağı yaparak, hem bilgileri toplayarak mümkün mertebe söz konusu açığı ve eksikliği
kapatmaya ve doldurmaya çalışıyor. Kısacası
OMÜ, bu manada sorumluluğu üzerine almış
vaziyette ve bunun öncülüğünü yapıyor. Gittikçe sanayicilerimizin de motivasyon ve konsantrasyonlarının artacağını umut etmekteyiz.”

Sanayi sektörü temsilcilerinin geri
dönüş ve tepkilerini merak ettiğimizde
o esnada Cevat Sunol devreye girerek
merakımızı gideriyor:
“Tabii projenin başlangıcında, geçmiş deneyimlerden ve kişilerin algılarından kaynaklı bir
güvensizlik vardı. Fakat dediğim gibi üniversitemiz çok ciddi anlamda elini taşın altına koydu. Bir hangar kuruldu ve bir ekip oluşturuldu, devamında kayda değer bir bütçe ayrıldı.
Nihayetinde bu hedef doğrultusunda somut
adımlar atıldı. Açıkçası sanayicilerimiz başlangıçta bize çok fazla güven duymuyordu. Ancak ortaya gözle görülür, elle tutulur bir şeyler
çıktıkça onların da güven duygusu ve cesareti

Büyük
firmaların
önderliğinde
bir havacılık
şirketinin
kurulmalı.

Bu girişim ve hamlelerin bölge ve ülkeye
yansımalarının altını çizen Sunol ayrıca
ileriye dönük projeksiyonlarına ve de bu
sürecin nasıl bir rota izleyeceğine dair
şöyle bir temenni ve öngörüde bulunuyor:
“Bu işin nasıl bir bölgesel katkısı olur?
Samsun’un enteresan bir sanayisi var. Büyük
firmalar var ancak bunlarla çalışan çok fazla orta ya da küçük ölçekli firma da yok denecek kadar az, yani bir dengesizlik mevcut.
Bizim aslında Doğan projesinde geliştirdiğimiz
modellerden biri şuydu: Bu büyük firmaların
önderliğinde (maddi destekleriyle beraber) bir
havacılık şirketinin kurulması. Mesela, Samsun Havacılık A.Ş. gibi bir şirketin kurulmasını istedik, planladık. Böyle bir şirket kurulursa
Doğan; bu şirketin ilk ürünü gibi ele alınabilir
ve sonrasında hem şirketin sağlayacağı maddi
kaynak hem de alacağı devlet teşvikiyle ticarileşme yolunda ilerler. Nihayetinde bu şirketin
ortak ürünü olarak üretilip satılır. Akabinde bu
şirket markalaşma yolunda önemli adımlar
atabilir.
Örneğin Sampa, Samsun Yurt Savunma,
Samsun Makine Sanayi, FKK, Borsan gibi
Samsun’un ileri gelen ve dikkat çeken firmaları
var. Bu firmaların ortak sermayesi ile kurulmuş
Samsun Havacılık A.Ş. adıyla bir havacılık ve
savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirket
düşünün. Ayrıca bu şirketin OMÜ ile de ciddi
organik bağları olduğunu, UZAYTEM ve diğer
birimlerle ciddi anlaşmalar yaptığını farz edin.
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doğrultusunda ellerinden geldiğince yardımcı
olmaya çalışıyorlar.”

olgunlaştı. Tabii ki sanayici dediğimiz
kişiler ticari faaliyet yürüten insanlar
ve yaptığı işten para kazanmak istiyor.
Şimdi Doğan kanatlandıktan, uçtuktan
sonra sanayicinin kafasında şu soru
belirecek: Ben bunu nasıl ticarileştirebilirim? Havacılık alanında bir ürünü ticarileştirmek kolay bir iş değil. Sertifikasyonu var, pazarlaması var, reklamı var
yani bir sürü detayı var. Bu nedenle biz
bir yandan bunun sertifikasyonu ile de
ilgili bir altyapı çalışması yapıyoruz. Artık
burası öyle bir merkez hâline gelecek ki
hava araçlarının tasarım, üretim ve sertifikasyonu gerçekleştirilebilecek. O zaman işte bizim sanayicimiz geliştirmiş
olduğu ürünün sertifikasyonunu bizlerle
birlikte hayata geçirip bu ürünü ticarileştirebilecek. İşte biz bu alanda birçok eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü havacılık büyük
ölçüde devlet eliyle yürütülmesi gereken bir
sektör. Dahası geri dönüşümü hızlı değil, insan
kaynağı ve mali kaynak ihtiyacı çok fazla ve de
getirisi riskli bir sektör. Bu sebeple sanayici bu
işe girer girmesine ama mutlaka devlet tarafından çok ciddi desteklenmeli.”
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Havacılık
sektöründeki
katma
değer diğer
sektörlerin en
az 3-4 misli...
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Dolayısıyla böyle bir firma savunma sanayi ve
havacılık ile ilgili pek çok konuda ve projede
teklif verebilir. Bu firma der ki; Biz bir konsorsiyum olarak faaliyet gösteriyoruz, üniversite de
buna dâhil. Tesis altyapımız var. Yani şunu demek istiyorum: Bu firma birçok işe teklif verebilir. Kendi özgün ürünlerini üretebilir, insansız
hava araçları ya da Doğan gibi. Böyle olursa
tabii üretilen katma değer katlanarak artar. Ben
havacılığın riskli bir alan olduğunu söyledim
ancak bu sektördeki katma değer diğer sektörlerin en az 3-4 misli. Yani bir otomotiv endüstrisiyle kıyaslandığında ortaya çıkacak katma değer belki on ya da on beş kat daha fazla.
Eğer bu şekilde gelişmeler olursa Samsun
havacılıkta hızlı ve çok büyük bir sıçrama yapabilir. Tabii bu tür sıçramalar yapabilmek için
mutlaka akademik ve entelektüel birikim gerekiyor. Bu bahsettiğim çok boyutlu gelişmeler
olmadığında, sadece üretim bazında kaldığınız
zaman ilerlemeniz tabiri caizse kaplumbağa
hızı gibi oluyor. Yani bizler OMÜ olarak kılavuz
olmak istiyoruz, işin maddi yükünü sanayicimizin üstlenmesini talep ediyoruz. Elbette bizler
de üniversite olarak elimizi taşın altına koyup
zaten bu yükü omuzladık. Bir taahhüdümüz
var ve sonuna kadar bunun arkasındayız. Kaldı ki üniversitemizin çok ciddi bir altyapı çalışması oldu. Yani bu anlamda sanayicimizin bize
söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Şunu da
vurgulamak gerekir ki biz sadece eğitim veren
bir kurum değiliz, üretim de yapıyoruz artık.
Diyelim ki Doğan projesi ticarileştiği zaman
bütün kompozit işçiliğini tesislerimizde çok rahat yürütürüz. Velhasıl sanayicimizin üzerinden
büyük bir yük almış oluruz.”

Son zamanlarda gündeme gelen Türkiye
kendi otomobilini yapabilir mi tartışmaları
bir yana ülkemiz 1936 yılında kendi uçağını
üretmiş ve hatta ihraç etmişti. Türkiye’nin
önemli iş adamlarından Nuri Demirağ’ın
çabalarıyla kurulan uçak fabrikası yaşanan
birtakım talihsiz olaylar ve dönemin
yöneticilerinin desteğini çekmesi üzerine
kapanmak zorunda kalmıştı. Aradan yıllar
geçti. Bu anlamda neden yaya kaldık.
1930’ların bilgi ve tecrübesini yeterince
değerlendiremedik mi? Bu tarihsel birikim
ve arka planımızı hatırlattığımızda ise Yrd.
Doç. Dr. Ural şu değerlendirmelere yer
veriyor:
“1930’lardaki uçak teknolojisi ile günümüzün
uçak teknolojisi arasında çok büyük bir fark
var. 1930’larda havacılık sektörünün 20 yıllık
bir mazisi varken şu an karşımızda yaklaşık
100 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. İnsanların bütün olumsuz taraflarıyla birlikte yaşadığı
üst üste iki Dünya Savaşı var. Öte yandan bu
savaşlar teknolojinin ilerlemesine katkı sağlayan bir ortam da yaratıyor. Sonuçta askeriye
ve savunma sanayi bu işin başını çektiği için
özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra havacılık sektörü çok büyük bir atılım ve sıçrama
gerçekleştiriyor. Baktığımızda 1930’larda Türkiye’deki faaliyetler 1. Dünya Savaşı’nın hemen akabinde gerçekleşiyor. Yani biz gerekli
hamleleri yapmışız, bölgesel bir yolcu uçağı
yapımına doğru da gidiyoruz, ki o dönemdeki veriler bunu teyit ediyor. Fakat daha sonrasındaki bizim ekonomik durumumuz, ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz buna müsaade
etmiyor. Bu nedenle havacılık sektöründe yapılacak yatırımların başka sektörlere kaydırıldığı

ifade ediliyor. Evet o yıllarda imal edilen uçaklar
var ancak bir taraftan da 2. Dünya Savaşı’nın
ayak sesleri kapıda ve savaş zaten bekleniyor
da. Dolayısıyla savaş ortamı için o konjonktüre
göre bir hazırlık aşaması var ve bu çalışmalar
bir şekilde kenara itiliyor. Geçenlerde haberlere yansıdı. Gömülü uçaklarımız yağlı torbalara
sarılı olarak toprağın altından çıkarıldılar. Yanılmıyorsam 6 tane uçak çıkartıldı. Şimdi sorunuza tekrar dönecek olursam: Biz 1930’ların
kat be kat üzerinde bir teknoloji kullanıyoruz.
En azından malzeme ve elektronik teknolojisi
açısından çok farklı bir noktadayız. Ama tabii
katetmemiz ve yakalamamız gereken yol da
buna göre fazla.

uçağı, uzay gemisi değil ki. Bazı kişiler bize gelip diyorlar ki; bu projeyi kimlerden kopyaladınız. Yani hâlâ bu tip kafalar var. Uçak önce kafada uçacak. Siz kafanızda bu işi tahayyül ve
tasavvur edemiyorsanız zaten ne yaparsanız
yapın sonunu getiremezsiniz. Ancak böyle bir
hayaliniz varsa bu işi kotarırsınız. Biz Doğan’ın
tasarım aşamasında şöyle bir hedef koyduk:
Bu proje kesinlikle uluslararası düzeyde rekabetçi bir proje olacak. Aslında en önemli vizyonumuz bu. Buradaki amaç bir uçak yapıp biz
bunu uçurduk demek değil. Ortaya çıkan ürü-

Doğan projesi veya benzer projelerle -bizim
üniversitemiz bünyesinde olur yahut başka platformlarda- bunlara öyle ya da böyle
belli açılardan yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bir bölge uçağı yapabiliriz lakin bir
Airbus’ın yaptığı uçak seviyesinde bir proje
öngörmüyorum. Bunun da nedeni 1950’lerden beri onların bu uçakları yapıyor olmaları.
Yani onlar bu teknolojileri üretiyorlar ve biz ne
kadar hızlı olsak dahi bu teknolojileri yakalayabilmemiz çok zor. O yüzden dediğim gibi bizler
belli açılardan, kapatabileceğimiz kısımlardan
yaklaşıyoruz ve oradan kendimize teknolojik
anlamda hayat bulacağımıza inanıyoruz.”

“Bakın teknoloji üretmek teknik bir olay değil,
siyasi ve toplumsal bir olay. Yani toplum, ülke
ve devlet olarak sizin olaylara nasıl baktığınızla alakalı. Teknik yönden, insan kaynağı olarak
ya da maddi anlamda eksiklikleriniz olabilir
ama bunlar tamamlanacak şeyler. Yani kendi
insan kaynağınızı yetiştirirsiniz yahut yurt dışından eleman getirirsiniz, know-how (teknik
bilgi, üretim yapma bilgisi) anlaşmaları yapabilirsiniz. Ancak sizin ülke olarak böyle bir şey
yapmaya niyetiniz yoksa böyle bir konuda ilerleyemezsiniz. Türkiye 1930’larda havacılığın ne
kadar önemli olduğunu çok iyi idrak etmişti. 2.
Dünya Savaşı’nda mağlup olan Almanya ve
Japonya gibi ülkeler savaşta kazanmış oldukları teknolojik birikimle çok iyi noktalara geldiler. Türkiye’de TAI, TEI, Aselsan, Türk Savunma
Sanayi gibi kuruluşlar daha sonra kuruldu ve
faaliyete geçti. Yani bağımsız olabilmeniz için
ilk önce teknolojinizin bağımsız olması lazım.
2016’dayız, hâlâ Doğan gibi mütevazı bir projede bile yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, uçağı
uçurabilir miyiz, uçuramaz mıyız, uçarsa ticari
olur mu, olmaz mı gibi tartışma ve sorularla da
karşılaşıyoruz. Doğan basit bir genel havacılık

nün; herhangi uluslararası bir arenada, fuarda
veya pazarda satılabilecek ve adından söz ettirecek olmasını ayrıca en uç teknolojiyi temsil etmesini hedefledik. Bu anlamda tasarıma
gerçekten önem verdik. Sadece kavramsal tasarıma değil, ötesinde konsept tasarımına yani
çizgileri ve hatlarına dikkat ettik ve otomotiv
tasarımcıları ile beraber çalıştık. Çünkü görsel
ve endüstriyel tasarım açısından en ileri ekip
otomotivciler. İkinci koyduğumuz vizyon bu
işin sürdürülebilir olmasıydı. İleride bu uçağın
seri imalatını yaptığınız zaman ticari ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını hedefledik.
O yüzden dedik ki olabildiğince yüksek oranda yerli malzeme kullanıp yine olabildiğince
yönetebileceğimiz teknolojilerle çalışacağız.
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Öğretim Görevlisi Cevat Sunol da bu tür
projelere profesyonelce ve müteşebbis
bir ruhla bakmanın önemine işaret ederek
şunları dile getiriyor:
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Mümkün mertebe de üniversite-sanayi iş birliğiyle çalışmaya özen gösterdik. O nedenle
projenin başından beri düzenli ve sürekli olarak
sanayicilerimize bu projeyi anlatıyoruz ve onları
bu projeye davet ediyoruz.”

Burası
kendi insan
kaynağını
başından
beri kendi
yetiştiren bir
yer olarak
ön planda.
Kendi bilgimizi
kendimiz
üretiyoruz
ve sürekli
geliştiriyoruz.

Doğan’ın tasarım ve üretim aşamasında
öğrencilerin rolü ve katkısı ile bunun bir
sinerjiye dönüşmesini ise Cevat Sunol
şöyle anlatıyor:
“Bu süreçlerde öğrencilerimizin gerçekten çok
ciddi katkısı oldu. Uçak ve Uzay Mühendisliği
çok yeni kurulan bir bölüm. Bu tip projelerde
daha ziyade yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler aktif olarak yer alıyor. Buna
karşın biz çok açık kodlu çalışıyoruz ve mümkün olduğunca öğrencileri projeye çekmeye
çalışıyoruz. Mesela, çizimde, birtakım parçaların imalatında öğrenciler etkin olarak görev
alıyorlar. Bizim bu projede profesyonel bir ekibimiz var. Bu iş zaten bir öğrenci projesi değil,
profesyonel bir kadroyla yürütülen bir proje.
Ancak ekibin içine dâhil olan ve stajyer bir öğrenciden daha fazla yük alan öğrencilerimiz
de var. Hâliyle biz kendi ekibimizi yetiştirmeye
başlıyoruz. Çünkü bu öğrenciler 3. veya 4. sınıfa geldiklerinde çok daha önemli ve ciddi yükler alacaklar. Bu öğrencilerden yüksek lisans
ve doktoraya devam edenlerse bu projenin
artık esas ana gücü olacak. Bunun faydasını
eğitimde görüyoruz. Zira bu süreç çift taraflı işleyen ve besleyen bir süreç. Yani buradan akademik tarafa doğru bir bilgi akışı oluyor ve aynı

şekilde oradan da buraya bilgi aktarılması söz
konusu. Çünkü temel olarak üretmek esas.
Üretmek için de bir üretim tesisinin varlığı ve
de bir üretim tecrübesine sahip olunması lazım. Örneğin yurt dışında bu işi yapan enstitüler ve büyük araştırma merkezleri mevcut.”
Bu arada Yrd. Doç. Dr. Ural bu anlamda
UZAYTEM’in elzem ve hayatiyetine dikkat
çekerek söze giriyor:
“Üniversitenin ötesinde üniversite ile sanayi
arasında enstitüler var ki direkt pratik uygulamalar gerçekleştiriyorlar. Bu çerçevede UZAYTEM, araştırma ve uygulama merkezi olması
nedeniyle bir enstitü gibi çalışıyor, yani işin özü
burada esasında.”
Cevat Sunol ayrıca projedeki öğrenci
profilinin çeşitliliğine ilişkin şu bilgiyi de
veriyor:
“Sadece Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
olarak düşünmeyin. Mesela burada görev alan
Malzeme Mühendisliğinden iki öğrencimiz
var. Biri yüksek lisans yapıyor, diğeri yüksek
lisansa başlayacak. Hatta dahası var; Makine
Mühendisliğinden buraya yüksek lisans bitirme projeleri kapsamında öğrencilerimiz gelip
çalışıyorlar. Elbette birtakım şeylerin oluşması ve olgunlaşması zaman alıyor ve de emek
istiyor. Kısacası burası kendi insan kaynağını
başından beri kendi yetiştiren bir yer olarak ön
planda. Kendi bilgimizi kendimiz üretiyoruz ve
sürekli geliştiriyoruz.”
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Doğan’ın tasarım
ve yapım sürecinin
ayrıntılarını
konuştuktan sonra
ismi aklımıza takılıyor
ve söyleşi yaptığımız
akademisyenler Aydemir
Güralp Ural ve Cevat
Sunol’a bunun bir
hikâyesi olup olmadığını
soruyoruz. Yrd. Doç.
Dr. Ural da Kızılırmak
Deltası’nın ortasında yer
aldığımızı hatırlatarak
Doğan’ın nasıl doğduğunu
anlatıyor:
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“Öncelikle şunu belirtmek
istiyorum: Çok güzel bir
kampüs alanımız var. Açıkçası Kızılırmak Deltası’nın
tam kenarında hatta ortasında olduğumuzu söyleyebilirim. Bu deltada yer aldığımız
için kuş çeşitleri çevremizde

‘Aslında markayı isim yaratmıyor, ürün
yaratıyor yani ürününüz ne kadar iyi
olursa o markanın bilinirliği ve tanınırlığı
o derece artıyor.’ diyen Öğretim Görevlisi
Cevat Sunol ise Doğan projesinin lansman
boyutunun önemini gözler önüne seriyor:
“Biz bu işte tamamen her şey özgün olsun istiyoruz. Yani hiç kimseye özenmeyelim, taklitçi
olmayalım, hiç kimsenin kopyası olmayalım
dedik. Günahı ve sevabıyla her şeyi bizim olsun istiyoruz. Bu işi yapan çekirdek bir kadromuz var; akademisyenlerimiz, UZAYTEM’in
teknik ve pilotaj ekibi ile yönetim kadrosu var.
Dedik ki Türkçe isimleri araştıralım. Bunun için
Orta Asya’da kullanılan Türkçe kuş isimlerini
inceledik, araştırdık. Epey bir isim vardı. Ama
zaten doğan öz Türkçe bir isim. Türkçeye sonradan girmiş sözcüklerden değil. Ayrıca biliyorsunuz doğanın birçok türü var. Tabii daha
önce otomobil sektöründe kullanıldığı için
alışık olunan bir ad. Doğan ismi ilk çıktığı zaman ‘Ne kadar basit bir isim bulmuşsunuz, bu
zaten otomobil sektöründe kullanılmıştı.’ gibi
tepkilerle de karşılaştık. Ancak şu anda bizim
iletişim kurduğumuz sosyal mecra ağlarında,
fuarlarda ve diğer yerlerde artık herkes Doğan
projesine sahip çıkıyor. Doğan uçtuğu zaman
gerçekten bir marka olacaktır. İsim ile birlikte
bir logo çalışması da yaptık. Özgün bir logo
çalışmamız oldu. Uçağın üstünde yer alan ayrı
bir logomuz daha var. Biz başından beri bu

projenin lansman ve imajıyla da uğraşıyoruz.
Zira en nihayetinde bütün bu unsurlar tanıtıyor
sizi. Niye bir Avrupalı veya Amerikalının ortaya
koyduğu bir proje (teknik olarak çok başarılı
olmasa da) bu kadar çok ses getiriyor. Ya da
bizim hayata geçirdiğimiz bir projeyi teknik anlamda gayet başarılı olsa bile niye kimse duymuyor, bilmiyor. Çünkü orada bu tür projeler
büyük bir ekip ruhuyla ele alınıyor. Yani bu iş;
logo ve tanıtımı, belgeseli, fotoğrafları, sosyal
mecrası kısaca aklınıza gelebilecek diğer tanıtım detaylarıyla bir bütün olarak profesyonel ve
kurumsal bir disiplinle işe koşuluyor. Oysa bizde bu tip projeler bireysel olarak değerlendiriliyor. Böyle olunca da işin arkası gelmiyor. İşte
hep şöyle haberlerle karşılaşıyoruz: Türk mucit ya da mühendisin önemli projesi. Hâlbuki
bunu şöyle lanse etmek gerekiyor: Örneğin,
OMÜ’nün havacılık oluşumunun çalışması
yahut projesi. Yani birkaç akademisyen veya
uzmanın yürüttüğü bir proje değil bu. Aksine
Doğan, OMÜ’nün akademik, operasyonel ekibinin; yönetim ve tanıtım kadrosunun, özetle
üniversitenin kurumsal çalışmasının eseri. Bu
şekilde değerlendirilirse logonuz da lansman
dosyanız da şekilleniyor. Aksi takdirde yaptığınız iş ve verdiğiniz emeğin, ne kadar anlamlı
olursa olsun ticarileşmesi ve ilerlemesi mümkün olmuyor.”
Söyleşimizin sonunda Öğretim Görevlisi
Cevat Sunol “Muhtemelen Doğan’ı 1.5 – 2
yıl içerisinde gökyüzünde görürüz.” diye
ekliyor. Türkiye’de yapısal olarak kendini
tamamlamış ve rüştünü ispat etmiş
üçüncü eğitim merkezi olan Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi; Sivil Havacılık
Yüksekokulu ve UZAYTEM ile birlikte
üniversite ve Samsun adına bölgenin
“kaptan”lığını yürütmeye devam ediyor.

Doğan,
OMÜ’nün
akademik,
operasyonel
ekibinin;
yönetim
ve tanıtım
kadrosunun,
özetle
üniversitenin
kurumsal
çalışmasının
eseri.
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oldukça fazla. Burada görülen en belirgin yırtıcı kuş türü doğan. Kartal, şahin gibi türlere çok
fazla rastlamasak da doğanla özellikle tarlaların üzerinde, ağaçlarda sıkça karşılaşıyoruz ve
şansa bakın ki bizim kampüsümüzdeki binaların üstünde de geziniyorlar. O manada bu isim
bize çok sıcak geldi. Zaten biliyorsunuz uçaklara genelde kuş isimleri verilir. Biz de dedik ki
en mantıklısı bu. Doğan adı da buradan doğdu
ve bu ismi kullanmaya başladık.”

37

Özel Haber

Asım Öztel
UZAYTEM Müdürlüğü Sekreteri ve Ticaret Müdürü
Haber: Sinan Akdoğan

Fotoğraf: Gökhan Çetin

Polis ve Jandarmanın Pilotlarını

UZAYTEM Eğitiyor
UZAYTEM, 2013 Aralık ayından bu zamana
bünyesindeki Uçuş Eğitim Organizasyonu
(FTA – Flight Training Organization) kapsamında modüler olarak 200 farklı lisans tipini içeren eğitimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. 2011
yılında faaliyetlerine başlayan UZAYTEM
son üç yılda 200 pilot yetiştirdi. UZAYTEM,
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı’nın pilot eğitimi ihalesini alarak da
iddiasını ortaya koydu.
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PPL (Hususi Pilot Lisansı), NR (Gece Yetkisi),
CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (Aletli Uçuş), ME
(Çok Motor Lisansı), FI (Uçuş Öğretmenliği)
gibi zengin eğitim programları bulunan UZAYTEM, aklı ve gönlü havada olanlar için bir cazibe merkezi hâline geldi.

38

Türkiye’nin en yeni uçuş okulunu bünyesinde
barındıran ve dünya standartlarında pilotaj eğitimi veren UZAYTEM, havacılık sektöründeki
dinamizmin de etkisiyle ülkemizin pilotaj ve
pilot eğitimi konularındaki ihtiyaçlarını tedarik
edebilen bir “üs” olma yolunda gelişimini kararlılıkla sürdürüyor.

İlk İhalesini Kazandı
Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının açtığı “Uçak Pilotaj
Eğitimi Hizmet Alım İşi” ihalesini kazanan ve
bu doğrultuda 4 hava komiserine uçuş eğitimi
veren UZAYTEM, uzman kadrosu ve sergilemiş olduğu performansla kamu kurum ve kuruluşlarının bu yöndeki taleplerini karşılamada
ön plana çıktı. Eğitimleri devam eden adaylar
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı VIP jetlerde pilot olarak görev yapacak. Uçak Pilotaj
Eğitimi Hizmet Alım İşi” ihalesi aynı zamanda
UZAYTEM’in katıldığı ve kazandığı ilk ihale
olma özelliği de taşıyor.

Jandarmanın Pilotları Eğitimde
Kamu kurum-kuruluşları, uçuş okulları ve diğer üniversitelerle olan ilişkilerini daha da geliştiren UZAYTEM, şimdi de Jandarma Genel
Komutanlığı’nın PPL hususi pilot lisansına sahip 18 subayına çift motorlu uçakları kullanabilmeleri amacıyla eğitim vermeye de başladı.
Havacılık sektöründe kendine bir yer edinen

UZAYTEM’in eğitimlerini, sektörel iş birliklerini, temposunu ve geleceğe dair hedeflerini
UZAYTEM Müdürlüğü Sekreteri ve Ticaret Müdürü Asım Öztel OMÜ-BÜLTEN’e anlattı.

Pistimiz özel uçaklara açık
Asım Öztel bir taraftan sağladıkları hizmet
ağını şu örneklerle açıklıyor: “Bunun yanında UZAYTEM Teknik dediğimiz kısımda Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı bakım
kuruluşumuzda hem kendi uçaklarımıza hem
de Gaziantep Üniversitesi, ER-AH Uçuş Okulu, Top Air Uçuş Akademisine ve diğer çeşitli
firmaların uçaklarına da talep oldukça hizmet
vermekteyiz. Yanı sıra Sürekli Uçuşa Elverişlilik
Kuruluşumuz da UZAYTEM Teknik bünyesinin
içerisinde yer alıp burada uçakların uçuş saatlerinin ve bakım periyotlarının takibi yapılıyor.

Ayrıca biliyorsunuz Kompozit Atölyemiz var.
Bu ünitemizde de hâlihazırda devam eden
Doğan adlı çift kişilik sportif ve seyahat amaçlı hava aracı projemizle göz önündeyiz. Şunu
da ilave etmem gerekir ki Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nden onaylı Kontrolsüz Hava Meydanımız mevcut ve bu meydanın da ICAO’dan
(International Civil Aviation Organization –
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu)
kodu alındı. ICAO dünya üzerindeki tüm hava
meydanlarını tanımlamak üzere her bir meydan için oluşturulmuş 4 karakterli kodları belirlemekte.

200 farklı
lisans
türünde
eğitim
verildi.

Yine 5700 kg altındaki hava araçlarının inişlerine müsait bir pistimiz bulunmakta ve bu pistimiz bu kapsamda yetkilendirilmiştir. Yani 5700
kg kalkış ağırlığının altındaki uçaklara, 700 kg
altı uçaklar dediğimiz ultra-light uçaklara, çok
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Asım Öztel, Merkezin çok boyutlu yapısını ve bu kapsamdaki eğitimleri şu şekilde
özetliyor: “UZAYTEM Müdürlüğü sahasında;
Uçuş Eğitim Organizasyonu, UZAYTEM Teknik
ve UZAYTEM Kompozit Atölyesi olmak üzere
faal 3 birimimiz mevcut. Uçuş Eğitim Organizasyonu bünyesinde; havayollarında kaptan
pilot olarak çalışabilmek için gerekli olan ticari
pilot yeterlilik lisansından pilot yetiştirmek için
istenen öğretmen pilotluk lisansına kadar pek
çok eğitim verilmekte. Bu kapsamda yapılanlar çerçevesinde; 2013 Aralık ayından bu yana
Uçuş Eğitim Organizasyonu öncülüğünde modüler olarak 200 farklı lisans türünü kapsayan
eğitimler verildi. Şöyle ki; kimisi PPL dediğimiz
hususi pilot lisansı, aletli lisans eğitimi, kimisi
multi engine denilen çok motorlu lisansı, ticari
pilot lisansı olmak üzere farklı tiplerde. Şu anda
ayrıca devam eden eğitimlerimiz kapsamında
THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi, Girne
Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığına uçuş eğitimi
vermekteyiz.”
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hafif uçaklar olarak bilinen micro-light’lara kadar uçuş hizmeti sunabilmekteyiz. Kısacası
havaalanımızın hizmet hinterlandı (art bölgesi)
bu anlamda çok geniş.”

Amerika yerine Samsun
Yapılan ihale kapsamında Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne sunulan hizmetin Amerika
yerine Samsun’da gerçekleştiğine dikkat
çeken Asım Öztel, UZAYTEM olarak üstlendikleri sorumluluğun detaylarını paylaşıyor:
“Eğer üniversitemiz bu ihaleye katılmamış olsaydı söz konusu eğitim yurt dışında,
Amerika’da yapılacaktı. Ancak üniversitemizin katılımıyla bu eğitim yurt içinde, bir devlet
üniversitesinin bünyesinde hayat buluyor ve
dolayısıyla kamu kaynaklarının daha etkin ve
ekonomik kullanılmasına vesile olacak. Bu 4
personelin Uçuş Eğitim Organizasyonundaki
eğitimleri 2016 Aralık sonu itibariyle tamamlandı ve adaylar mezun oldu.”
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Eğer
üniversitemiz
bu ihaleye
katılmamış
olsaydı söz
konusu eğitim
yurt dışında,
Amerika’da
yapılacaktı.
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Emniyetten ya da Jandarmadan bu eğitimleri alacak personelin ne tür uçaklar kullanabileceğini ve de bu bağlamda farkları
yahut avantajlarının neler olacağını sorduğumuzda ise Asım Öztel şöyle aydınlatıyor
bizi: “Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında
eğitim verilen ve lisanslandırılması yapılacak 4
personel, ticari hava yolu pilot lisanslandırmasına sahip olacak. Eğitimin bir sonraki aşamasında ise çift motor eğitimi almaları gerekecek.
Dolayısıyla bu personel Emniyet Genel Müdürlüğü ya da İçişleri Bakanlığı’nın envanterin-

de bulunan uçakların dünya üzerindeki ticari
uçuşlarını yapabilme kabiliyetine ulaşacaklar.
Devlet uçucuları için ticari lisanslandırılma
aranmasa da kullanılacak uçağın mahiyeti
gereği veya gerçekleştireceği görev icabı kimliğini saklaması gerektiğinde bu kişiler normal
kaptan pilot olarak görevlerini ifa edebilecek.
Yani gizli operasyonlar olabilir, Cumhurbaşkanı
veya Başbakanın ihtiyaç duyabileceği pilotlar
olabilir, sözün özü çok kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilir.
Bunun dışında Jandarma Genel Komutanlığına verdiğimiz çift motor eğitiminde ise lisanslandırma yapmıyoruz. Sadece çift motor
eğitimi veriyoruz. Devlet uçucusu oldukları
için Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde
bulunan çift motorlu hava araçlarını kullanabilmek için bu eğitim veriliyor. Bu kişiler genelde binbaşı, yarbay, tuğgeneral rütbesindeki
üst düzey personel. Kaldı ki Emniyet Genel
Müdürlüğüne sunduğumuz hizmette de söz
konusu personel komiser ve daha üst rütbedeki memurlar. İnşallah bu süreç devam eder.
Böylelikler devletimizin ihtiyaç duyabileceği
diğer uçucu personel temininin karşılanması
yönündeki adımları peşi sıra getirecektir diye
düşünüyoruz.”
UZAYTEM’in özel kursları nazarıdikkatimizi
celbediyor ve bu noktayı gözden kaçırmak
istemiyoruz. Asım Öztel bu kursların mahiyet ve maliyeti konusunda şöyle bir bilgi veriyor: Üniversitemizin Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü altında kurulan UZAYTEM Döner
Sermaye Müdürlüğü üzerinden bu kurslar ve-

Bu eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
mevzuatı uyarınca 12 aydan daha kısa sürede
verilemiyor. Ancak Türkiye şartlarında mevzubahis eğitimler, öğrencinin yeteneği ve donanımına göre 14 ila 18 ay arasında değişebiliyor. Bu eğitimin toplamda maliyeti 220 bin lira
civarında. Tabii bu maliyeti ortalama bir rakam
olarak söylüyorum. Bu eğitimden geçip başarılı olan adaylar havacılık camiasına katılabilmektedir.
Asım Öztel Ballıca Kampüsü’nde bulunan
pistin; ticari havacılığın dışında amatör ha-

vacılığın geliştirilmesinde işlevsel bir role
sahip olduğunu da belirterek bunun gözden kaçırılmamasına işaret ediyor: Çok
hafif hava araçlarıyla alakalı olarak Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilemeyecek
uçuşlar veya düz alandaki kontrolsüz uçuşlar
belli bir güvenlik şemsiyesinin altında kontrollü biçimde yapılabilecektir. Bu uçuşlar, microlight dediğimiz çok hafif hava araçları yahut
ultralight denilen orta sınıf araçlar ve ayrıca
normal 5700 kg altı hava araçlarıyla mümkün
olabilmekte. Bu araçlar Ballıca Kampüsü’nde
hem hangarlama kapasitesine hem de bakım
imkânına kavuşurken oluşabilecek her türlü
tehlikeli durum karşısında da önlem alınabilme
şansına sahip olacaklar. Ve şunu da eklemek
lazım: Bu uçakları kullanan pilotlara, bir havaalanından yararlanmak için karşılaştıkları külfetin çok altında maliyetlerle bu fırsatı sunmuş
olacağız.
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rilmekte. Yani Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nezdinde bu kurslar yürütülüyor. Bunlar
ÖSYM’den bağımsız olarak, diğer deyişle bir
sınav olmaksızın yapılmakta. Bu eğitimi almak
isteyenler gerekli sağlık ve eğitim şartlarını taşıyorlarsa bu çerçevede eğitimlerini bedeli mukabilinde alabilmektedir.
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Gençlik İksirini
Tescillettik

Haber: Nehir Güler
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Anavatanı Anadolu olan ve Hititlerden bu yana tüm
uygarlıklar tarafından kutsanan üzüm, Karadeniz
Bölgesi’nde yapılan çalışmalarla insan sağlığında
vazgeçilmez bir yer edinmeye hazırlanıyor.
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OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün 13
yıl boyunca titizlikle sürdürdüğü araştırmalar 5 kara
üzüm çeşidinin öne çıkmasını sağladı. “Rizessi (Rize
siyahı), Rizpem (Rize pembesi), Rizellim, Çeliksu”
adları verilen bu 5 üzüm çeşidi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkezince tescillendi. Bu üzümler tam 87 tip kokulu
kara üzüm arasından seçildi. Koruma altına alınan 5
üzüm çeşidinin hangi özellikleriyle ön plana çıktığına
bir göz atalım.

Karadeniz’in
Kokulu Kara
Üzümleri
Şifa Dağıtacak
Nelere iyi geliyor?
Bu üzümler içlerinde yüksek oranda resveratrol maddesi barındırıyor. Bu da onlara “kanser
savaşçısı” olma gibi çok önemli bir özellik yüklüyor. Aynı zamanda bu madde “gençlik iksiri”
olarak da tanımlanıyor. Yine bu üzümlerin içinde yüksek oranda amino asitler, B vitaminleri (B1, B2), potasyum, magnezyum ve demir
bulunuyor. Bu da insanın bağışıklık sisteminin
güçlenmesine önemli oranda destek veriyor.
Aynı zamanda enfeksiyonlara karşı kalkan
oluştururken içerdiği doğal furuktoz sayesinde
enerjinin kısa sürede depolanmasını sağlıyor.
Tüm bu faydalarının yanında bünyesinde bulundurduğu magnezyum yoğun ve uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalan günümüz
insanının iş verimliliğini artırarak hayatını da
kolaylaştırmış oluyor.

Bu üzümler üniversitenin bağında
yetiştiriliyor
Bu kokulu üzüm çeşitlerine ait asmalar, üniversitenin bağında yetiştiriliyor. 2017 yılında tescil
edilmiş olan kokulu üzüm çeşitlerinden hem
köklü asma fidanları üretilmesi hem de bu çeşitlerden Samsun’da büyük bir bağ kurulması
amaçlanıyor. OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından kokulu üzüm çeşitlerinden asma fidanları üretilerek bölgede yeni
bağların kurulması sağlanmaya çalışılıyor.
Tüm bu çalışmalar ve çabalar gösteriyor ki
Karadeniz’in bu beş kokulu kara üzümü tüketici olarak hepimizin ısrarla aradığı ve talep ettiği
ürünler olarak ihtiyaç listemizin ilk sıralarında
olmaya aday.

Büyük
salkımlı bu
üzümlerden
dekar başına
4-5 ton
alınabilir ve
üreticiler
için iyi bir
ekonomik
kazanç elde
eder.

Çay, Fındık ve Tütünden arta kalan
alanlarda Bağcılık

Ayrıca yüksek verimli ve büyük salkımlı bu
üzümlerden dekar başına 4-5 ton alınabileceğinin ve üreticiler için iyi bir ekonomik kazanç
elde edileceğinin de altını çiziyor. Üreticilerle
sürekli irtibat hâlinde olan ve kara üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi için yeni bağlar kurulması
çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Çelik, bu
çalışmaların ülkenin bağcılığının gelişmesine
önemli katkı sağlayacağını da ifade ediyor.
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Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün
yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen
projeyle bu kokulu kara üzümlerin bağcılığının
geliştirilmesi amaçlanıyor. OMÜ Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı ve proje yürütücüsü Prof.
Dr. Hüseyin Çelik Karadeniz Bölgesinin güney
yamaçlarında çay, fındık ve tütüne alternatif
olarak kokulu kara üzüm yetiştirmeyi hedeflediklerini söylüyor.
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Kızılırmak Deltasında
Okul Açtık
Türkiye’nin Karadeniz sahilindeki en
önemli sulak alanı olan Kızılırmak Deltası sahip olduğu zengin bitki ve hayvan yaşam alanları ile doğal bir açık
hava laboratuvarı.

OMÜBÜLTEN
Ağustos-Aralık 2016
Sayı 67

Ekolojik yaşamın bütün unsurlarıyla
yaşandığı Kızılırmak Deltası; toplumda bilimsel konulara ilişkin olumlu
tutum geliştirmek amacıyla doğanın
dilini ve sesini duyurmak, doğa, insan ve toplum ilişkilerini irdelemek ve
toplumda bilime dair olumlu tutum
ve anlayış geliştirmek ve bilginin bireysel kazanımına yönelik merak ve
motivasyon uyandırmak amaçlı bir bilimsel projeye beşinci kez ev sahipliği
yaptı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin düzenlediği ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum
Programları 4004 Doğa Eğitimi ve
Bilim Okulları kapsamında desteklenen “Kızılırmak Deltasında Bilim Işığında Doğa Okulu Projesi” beş yaşını tamamladı. 2010 yılından bu yana
her yıl eğitim veren Kızılırmak Deltası
Doğa Okuluna, akademisyeninden
öğrencisine doğa tutkunlarının ilgisi
büyüyerek devam etti.

Ülkemizin bu yaz yaşadığı olumsuz olaylara
karşın 1-10 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe katılım beklentilerin üzerinde
oldu. 17 farklı üniversiteden gelen 28 öğrenci
ve öğretmene doğanın dilinin öğretilip sesinin
duyurulduğu okulda, hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler Deltayı tüm
ayrıntılarıyla tanıma imkânı buldu.

Açılış Dersi UNESCO Doğa Miras
Uzmanından
Projenin açılışı ise 1 Eylül 2016 tarihinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Ziyaretçi Merkezi’nde
yapıldı. Açılış; il, ilçe ve üniversite düzeyinden
protokolün yanı sıra UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul Üyesi, UNESCO Dünya
Miras Komitesi Türkiye Doğa Miras Uzmanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Zeki Kaya’nın katılımı ile gerçekleştirildi. Prof. Dr. Zeki Kaya “Dünya Doğal Miras
Alanları ve Başvuru Süreci” konulu açılış dersi
verdi.
Projenin başlaması ve bağlayıcı gelişmesinde
yoğun emeği bulunan Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, “Dünya
hızlı bir şekilde mekân dışı eğitime yönelmektedir. Artık eğitim, dört duvarla ve bildiğimiz
mekânlarla sınırlı bir olgu olmaktan çıkmıştır.
Türkiye’nin de bu tarz eğitime geçmek için
önemli imkânları bulunmaktadır. Bu anlamda
Kızılırmak Deltasının yakınında olmak büyük
bir şans. Delta, güzelliğinin yanı sıra aynı zamanda bir eğitim merkezi işlevi görmekte, çok
zengin bir mekân dışı eğitim alanı sunmaktadır.
Ayrıca, bu tarz açık alanlarda dokunarak, gözlemleyerek öğrenmek çok daha kalıcı olmaktadır. Biz de 2010 yılından itibaren TÜBİTAK’la
birlikte Kızılırmak Deltası’nda eğitim merkezi
kurmak için çalışıyoruz.” dedi.
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Proje kapsamında; doğada kuş gözlemi,
kuş fotoğrafçılığı, Kızılırmak Deltası göllerinde bulunan balık türleri ve Kızılırmak Deltası
Habitatı’na dair eğitimler ile ilk yardım eğitimleri 10 gün süresince öğrencilere verildi.

45

Özel Haber

“Kızılırmak Deltası’nda Bilim Işığında Doğa Okulu” projesinde 13
eğitmen, 10 rehber, üç uzman ve
bir proje yürütücüsü görev aldı.
Panel, poster, sunum ve sanat
sergisi proje öğrencilerinin görevleri arasında yer aldı.
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Delta,
güzelliğinin
yanı sıra aynı
zamanda
bir eğitim
merkezi işlevi
görmekte,
çok zengin
bir mekân dışı
eğitim alanı
sunmaktadır.
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Karadeniz Bölgesi’nde 13 ayrı habitat tipini
bir arada barındıran Kızılırmak Deltası, proje
kapsamında pek çok etkinlik için bir açık hava
dershanesi ve laboratuvarı olarak kullanıldı.
“Tarihten günümüze Kızılırmak Deltası’nın
oluşum süreci ve bunu etkileyen faktörler”,
“Kızılırmak Deltası’nda balık ve balıkçılık”, “Fotoğraf eğitimi”, “Kuş halkalama gözlem, fotoğrafçılık”, “Açık arazide yaşam teknikleri”, “Kızılırmak Deltası’nın doğal floristik yapısı”, “Sulak
alanlarda meraların önemi”, “Subasar ormanlarının incelenmesi”, “Kızılırmak Deltası hidrolojik yapısı”, “Sucul ekosistemlerde çevresel
kirliliğin incelenmesi”, “Böcekler ve böceklerin

insan kültüründeki yeri”, “Kanatlılarda ilk yardım”, “Doğadan sanata yansıma”, “Manda ve
yerel ürünler”, “Sazların el sanatlarına dönüştürülmesi” konulu eğitimlerin yanı sıra Nebiyan
Dağı ve Sürmeli organik köyü gezisi, sınıf dışı
etkinlikler, çiftçilerle sohbet ve şehir gezisi gerçekleştirildi. Her günün sonunda katılımcılar ile
günün değerlendirmesi yapıldı.
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bekiroğlu’nun yürütücülüğünde hazırlanan projenin beşinci dönemi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Ziyaretçi
Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreniyle
sona erdi. Sevinç ve hüznün hâkim olduğu
diploma törenine öğrenciler, eğitmenler ve
akademisyenler katıldı.

Doğa
okulunun
beşinci
dönem
öğrencileri
diplomalarını
törenle aldı.
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Doğada Dolu Dolu 10 Gün
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Etkinlikler Akademik

Hayatımız Roman Projesine Sazlı
Sözlü Tanıtım

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
Hibe Programı” kapsamında kabul gören “Hayatımız Roman” adlı projenin tanıtımı yapıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen tanıtıma; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat
Ceyhan, Genel Sekreter Menderes Kabadayı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nermin
Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum
Uygulama ve Araştırmaları Merkezi (OKTAM) Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, çeşitli dernek üyeleri,
akademisyenler, öğrenciler ve roman vatandaşlar
katıldı.
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“Roman kadınlarımıza mesleki eğitim
vereceğiz”
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Samsun’da yaşayan Roman vatandaşların sosyal
entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için oluşturulan proje hakında bilgi veren OKTAM Müdürü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. İlknur
Aydın Avcı, “Proje kapsamında 50 Roman kadınımıza “ Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitimi” ile “Konut ve İş
Yeri Temizliği” eğitimleri vereceğiz. Roman kadınlarımıza Demanslı, Alzheimerlı hastalar için özel olarak
verilecek bu eğitimler onların gerçekçi bir istihdam
alanına yönelmelerinde yardımcı olacaktır. Yine Roman kadınlar çok yaygın olarak konut ve işyeri temizliğinde kayıt dışı istihdam edilmektedir. Kadınlarımıza vereceğimiz profesyonel ‘Konut ve İş Yeri
Temizliği’ eğitimleriyle bu işi daha etkin yapmalarını,
aynı zamanda girişimcilik eğitimleriyle de kendi temizlik şirketlerini kurarak kurumsallık kazanmalarını
amaçlıyoruz.” dedi.
“Roman gençlerimizin farkındalığını
arttıracağız”
Samsun Yavuz Selim Gençlik, Kültür, Sanat, Eğitim
ve Spor Derneği Başkanı Kemal Şutşur ise “Bu pro-

je ile amacımız genç Roman çocuklarımıza kendi
çevrelerinden farklı olan hayatları göstererek onların
farkındalığını arttırmaktır. Erken yaşta yapılan evliliklerin değil de onların önünü açacak eğitimin önemini
fark ettirecek çalışmalar yapmaktır. Bunları fark ettirebilmek için de genç Roman kızlarımıza OMÜ’yü
gezdirecek, farklı hayatlarla ve OMÜ’lü yaşıtlarıyla
tanışmalarını sağlayacağız” diye konuştu.
“Hatamla sev beni”
Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği (SAMROM) Başkanı Selim Gökçen ise öğrencilere seslenerek meslek sahibi
olduklarında diğer insanlara tepeden bakmamalarını, insanlar hakkında eşit ve olumlu düşünmeye çalışmalarını istedi. Gökçe, “Biz Romanlar hayatın her
alanında bu sıkıntıyı yaşayan insanlarız. O yüzden
memleketimizin sanatçısı Orhan Gencebay -hatasız
kul olmaz, hatamla sev beni- diyor, hepinizi sevgiyle
kucaklıyorum.” dedi.
Konuşmalar ve sunumun ardından Yavuz Selim Derneği Gençlik Roman Orkestrası alkışlarla müzikteki
hünerlerini sergilerken hem protokolü hem seyircileri
coşturdu.

Alaçam’a Amerika’dan Konuk
Alaçam Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Kürşat Demiryürek, yürütmekte olduğu Girişimcilik Projesi kapsamında davet edilen Cleveland
Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oya Tükel
ile okul öğrencilerini buluşturdu.
Alaçam Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Tükel, Amerikan eğitim sistemi ve ülke-

deki iş fırsatları hakkında bilgi verdikten sonra lojistik
sektörü konusunda bir sunum yaptı. Etkinlikte OMÜ
Uluslararası İlişkiler Ofisinden Hiroko Kawamorito
Kesim de öğrencilerin yurt dışı eğitim ve staj olanaklarına dair sorularını yanıtladı.
Okul bünyesinde bulunan Çağrı Merkezleri Hizmetleri Programı’nın laboratuvarını da gezen Tükel, çağrı
cevaplayarak deneme yaptı.

Dijital Film Nasıl Yapılır?

Kısa film, belgesel ve uzun metraj film denemelerinin dışında ulusal ve uluslararası film festivallerinde
jüri olarak görev alan, üniversitelerde eğitimler veren, bazı popüler dizilerin senaryo ekibinde görev
alan Batuhan Kalaycı, “Televizyon dizileri insanları
uyutmaya yöneliktir. Kısa filmciler ise televizyoncuları eleştiren filmler çekerler ve toplumsal konuları ele

alırlar.” dedi. Kalaycı, sinema ve reklam sektöründeki
film yapım tekniklerinden ve bunları yönlendiren psikolojik etkilerden bahsetti.
“Farklı fikirleriniz varsa film çekin”
Film ve kısa film çekmek isteyenlere tavsiyelerde
bulunan Kalaycı, “Farklı fikirleriniz varsa film çekmeye yönelin, böylece insanların göremediğini gösterebilirsiniz” dedi. Filmde ışık ve sesin önemine vurgu
yapan Kalaycı, kurguladığı mizansenlerle katılımcı
öğrencileri kullanarak karakter ve fon ilişkisini uygulamalı olarak anlattı.
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İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü, 2. İletişim Çalışmaları kapsamında “Dijital Film Yapımı”
semineri düzenledi. Semineri Beyoğlu Film Atölyesi
öğretim üyesi Batuhan Kalaycı verdi. Kalaycı, sektördeki tecrübelerini ve deneyimlerini fakülte öğrencileriyle uygulamalı olarak paylaştı.
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İlk Samsun Uluslararası Arkeoloji
Sempozyumu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 10. Uluslararası Karadeniz Arkeoloji Sempozyumu’na 16-18 Aralık 2016
tarihleri arasında ev sahipliği yaptı.
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Sempozyum OMÜ Arkeoloji Bölümü ve Selçuk
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğiyle gerçekleşti. Sempozyumun düzenleyicilerinden Yrd. Doç. Dr.
Davut Yiğitpaşa, “Samsun’da ilk defa uluslararası
olarak düzenlenen bir arkeoloji sempozyumuna ev
sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. 2011 yılında
eğitime başlayan arkeoloji bölümümüz, beş yıl gibi
kısa bir zamanda uluslararası bir sempozyumu düzenliyor olmaktan mutluluk duymaktadır. Karadeniz
Türkiye’nin diğer bölgelerine göre arkeolojik çalış-
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maların yoğunlaştığı bir coğrafya değildir. Bu anlamda bu tarz sempozyumları düzenleyerek dikkatleri bu bölgeye çekmeyi ve araştırmaların buralarda
yoğunlaşmasını sağlamayı amaçladık.” dedi.
“Birçok medeniyetin yaşamış olduğu bir
bölgedeyiz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise
“OMÜ’de yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar sadece eğitimin değil, şehrin, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlıyor. Birçok medeniyetin
yaşamış olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla üniversitemizin ve arkeoloji bölümümüzün önemli faaliyet-

ler göstermesi ve bunu başka üniversitelerle ortak
olarak yapması bizim toplumumuza vermiş olduğumuz hizmet açısından sevindiricidir.” dedi.
Sempozyumda sunulan bildirilerin yanı sıra OMÜ
Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Samsun Arkeoloji Müze Müdürlüğünün birlikte hazırladığı “Geçmişten Günümüze Samsun Arkeolojsi” isimli fotoğraf sergisi de açıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gocha R.Tsetskhladze’nin
yaptığı oturumunda Prof. Dr. Asuman Baldıran, Arkeolog Dilan Ulusoy, Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa
ve Günay Dönmez, Karadeniz bölgesindeki arkeolojik çalışmalar hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

Parion’da Kazı Sezonu Kapandı

Yaklaşık iki ay süren kazı çalışmalarına, OMÜ Araştırma Görevlileri Alper Yılmaz, Kasım Oyarçin, M.
Deniz Yılmaz ile çeşitli üniversitelerden bilim insanı,
restoratör-konservatör, arkeoloji, restorasyon-konservasyon öğrencisi katıldı.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren kazı başkanı Prof. Dr.
Vedat Keleş, Parion Antik Kenti’ni farklı disiplinlerde
çok sayıda bilim insanı yetiştiren bir arkeoloji okulu
olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Keleş, “2016 kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda etüt-

lük eser ve 25 adet envanterlik eser ortaya çıkarılarak Çanakkale Arkeoloji Müzesine teslim edilmiştir.
Kentte, arkeolojik kazıların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürütülmektedir.” dedi.
Prof. Dr. Keleş, Kentin tanıtımına yönelik olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansınca kabul edilen projenin 2016 sezonunda hayata geçirildiğini belirtti.
Keleş, “Bölge ve ülke arkeolojisine önemli katkılar
sağlayan Parion Antik Kenti kazıları, bundan sonraki süreçte kültürel değerleri koruma ve gelecek
kuşaklara aktarma misyonunu büyük bir özveri ile
devam ettirecektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin
akademik ve kültürel tanıtıma büyük katkı sağlayacak kazılar, üniversitemizin görünen yüzü olacaktır.”
şeklinde konuştu.
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Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş ve
ekibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü
Parion Antik Kenti’nde yapılan kazı ve restorasyon
çalışmaları 7 Eylül’de sona erdi.
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Alabanda Kazısı Sona Erdi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Temür ve öğrencilerinin
katıldığı, Alabanda Antik Kenti’nde yapılan Alabanda Kazısının çalışmaları sona erdi.
Aydın Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yalçın
Tavukçu’nun bilimsel danışmanlığında yürütülen
çalışmanın başkan yardımcılığını Yrd. Doç. Dr. Akın
Temür yaptı.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren AkınTemür, “Alabanda’da
yürütülen kazılarda; disiplinlerarası bir anlayışla bulguların Antropoloji, Paleoloji, Epigrafi, Filoloji ve Arkeometri gibi birçok bilim dalı açısından incelenme-

siyle birlikte koruma ve restorasyonlarla kalıntıların
yeniden ayağa kaldırılması da amaçlanmaktadır.”
dedi.
“Kazı turizme de katkı sağlayacak”
Kazının turizme de katkı sağlayacağına dikkat çeken Temür, “Antik yolların kavşağında bulunması
sebebiyle Alabanda Antik Kenti’nin bilimsel kazılarla
derinlemesine incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar, bölgeler arası kültürel etkileşimleri
belgeleyebilecek önemli bulgular sağlayabileceği
gibi, kentin arkeoloji dünyasındaki yerinin belirlenmesi açısından da oldukça önemlidir.” şeklinde konuştu.

Öğretim Üyelerimiz SoloiPompeiopolis Kazısında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. N. Tuba Yiğitpaşa, Mersin’in Merkez Mezitli ilçesinde bulunan
Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik
kazı çalışmalarına katıldı.
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9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı’nın başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa’nın başkan
yardımcılığında yürütülen kazı, 29 Temmuz - 7 Eylül
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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Çeşitli üniversitelerden 30 öğrenci, 6 öğretim üyesi ve 34 işçi olmak üzere toplam 70 kişiden oluşan ekip, çalışmalarını geçmişi Bizans’tan Neolitik
Dönem’e kadar uzanan alanda bulunan Roma dönemine ait anıtsal Sütunlu Cadde’de yoğunlaştırdı.

Diş Hekimi Adayları Beyaz
Önlük Giydi
Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz
önlüklerini törenle giydi.
“En iyisi OMÜ olduğu için tercih ettim”
Okulu birincilikle kazanan İsmail Kürşat Pişkin, sınava hazırlanırken hedefinin diş hekimliği olduğunu
belirterek, “Ondokuz Mayıs Üniversitesinin eğitim
kalitesini ve Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndaki başarısını
gördüğümde, gideceğim en iyi yerin Samsun olduğuna karar verdim. Beş yıllık eğitim hayatımın burada çok güzel ve dolu dolu geçeceğine inanıyorum.”
dedi.
“Giyeceğiniz önlük gibi kalbiniz de beyaz olsun”
Öğrencilerin kalplerinin, giydikleri beyaz önlük gibi
pırıl pırıl olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr.
Gözlem Ceylan ise “İnsan sağlığı gibi önemli bir işle

uğraşan hekimlik mesleği; heyecan vericidir, zordur
ama bir o kadar da maneviyatı yüksek olan bir meslek grubudur. Biz hekimlerin malzemesi insan olduğu
için hekim her zaman hastasına karşı nazik, sabırlı,
merhametli ve anlayışlı davranmak durumundadır
ve siz diş hekimliği öğrencilerinin de bu tutumu ilke
edineceğine gönülden inanmaktayım.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından törene katılan protokol tarafından genç diş hekimleri adaylarına beyaz
önlükleri giydirildi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gözlem
Ceylan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Veteriner Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Timur Gülhan, Samsun Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erman Ürer, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kongre Öncesi TARGET Eğitimi
Eğitim, Tarım ve Gıda Etiği (TARGET) proje ekibinden
Ankara Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Yalım tarafından gerçekleştirildi.
Katılımcılar arasında OMÜ’den akademisyenler,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanları, tarım ve gıda ile ilgili meslek kuruluşları ve özel sektör

çalışanları yer aldı.
Türkiye’de tarım ve gıda etiğini teşvik etmek, tarımla
ilgili kurumların kapasite gelişimine katkıda bulunmak, tarım ve gıda etiği alanında tüm toplumda farkındalık ve duyarlılık geliştirmek gibi amaçları olan
TARGET, 10-11 Mart 2017 tarihlerinde uluslararası
katılımlı “Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi” düzenleyecek.
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Tarım ve Gıda Etiği (TARGET) Projesi kapsamında
OMTEL Otelde eğitim çalışması düzenlendi.
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Basınçlı Sulama Sistemi Çiftçi
Gününde Açıldı
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
tarafından Bafra Uygulama Alanı’na kurulan basınçlı
sulama sistemlerinin açılışını ve yöre çiftçisine tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla “Çiftçi Günü” etkinliği düzenlendi.
Bafra Uygulama Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe;
Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf
Demir, mülki erkan, çiftçiler, öğretim elemanları ve
öğrenciler katıldı.
“Laboratuvarımız Samsun”
Açılış konuşmasını yapan Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Demir, “Biz fakülte olarak, üniversitemizin yeni
vizyonuna katkı sağlayabilmek için bundan sonra
öncelikle Samsun tarımını, Samsun çiftçisini öne
çıkartma noktasında etkinliklerimize bugünden itibaren başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz deneme
alanımız olmak üzere bütün Samsun’u Ziraat Fakültesinin bir laboratuvarı hâline getirmeyi hedefliyoruz.
Amacımız, öncelikle Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencilerinin derste gördükleri bilgileri burada
uygulamayabilmeleri ve aynı zamanda buradaki uygulamaları çiftçilerimizle ve halkımızla paylaşmaktır.”
dedi.
“Bu teknikleri arttırmaya çalışacağız”
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Rektör Bilgiç de “Dünyada tarım alanlarının ancak
yüzde 18’inin yani 5’te 1’inin sulanabildiği gerçeği
var. Tarım ürünlerinin de yarısı bu sulanan alanlardan
elde ediliyor. Bu 5’te 1’lik alandan dünyada yarıya
yakın ürünün elde edildiği gerçeği, ancak isabetli
ve yerinde sulama ile mümkün. Bu tarz bir sulama
sürecinde söz konusu olan durum, sınırlı olan bir
suyun kullanımı ile yola çıkılmış olması. Bu nedenle
basınçlı sulama örneği, bizim mevcut imkânlarımızın
ve gerçeklerimizin dikkate alınması açısından önem
taşıyor. Bu teknik, aynı zamanda sulanamayan alanlarımızın verimli hâle dönüştürülmesi için gerekli olan
örnek bir teknik. Biz bu teknikleri arttırmaya çalışacağız.”
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“Tarımsal alanda söz sahibi olacağız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da
Samsun’un bir milyon hektar alanda yer aldığını ve
bunun yarısının ekilebilir tarım alanı olduğunu belirterek, “Topraklarımız o kadar verimli ki, adamı eksen
adam biter. Allah’ın bahşettiği büyük bir zenginliğin
içinde yüzüyoruz. Artık üretmek zorundayız. Önümüzdeki dönem içerisinde özellikle bu iki büyük
ovanın (Bafra ve Çarşamba) verimliliğini arttırmaya
yönelik olan projelerimiz hiç durmadan devam edecek. Samsunumuzu tarımsal alanda söz sahibi bir
şehir haline getireceğiz.” şeklinde konuştu.
“İkinci üniversiteyi hak ediyoruz”
Vali İbrahim Şahin ise konuşmasında ülke olarak
sanayi ve teknolojide olduğu gibi tarım alanında da
bilimsel açıdan çok üst düzeyde bir çaba içinde olmamız gerektiğine işaret etti.
Samsun’un ikinci bir üniversiteyi hak ettiğini de vurgulayan Vali Şahin, “Burası, Ziraat Bilimleri Üniversitesi olabilir, hatta daha teknik bir üniversite olursa
fevkalade olur. Böyle bir üniversite Samsun’a yakışır
diye düşünüyorum. Bence Samsun ikinci bir üniversiteyi hak etmiştir.” dedi.
Etkinlikte, yeni sulama tekniklerinin geliştirilmesiyle
ilgili proje sunumunun ardından basınçlı sulama sistemleri deneme alanında Vali İbrahim Şahin tarafından çalıştırıldı.

Mimarlık Eğitimi Hollanda’da
Konuşuldu
Hollanda’da toplanan Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği
(EAAE) Genel Kurulunda Ondokuz Mayıs Üniversitesini Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Derya
Oktay temsil etti.
Mimarlık eğitimine yönelik yaklaşımların, mesleki
uygulama ve mimarlık disiplini ilişkileriyle birlikte ele
alındığı Genel Kurul ve konferans 31 Ağustos - 3
Eylül tarihleri arasında Hollanda’nın Delft Teknik Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Konferansta gerçekleştirilen forum-atölye çalışmasında, mimarlıkta araştırmanın güncel anlamının ne
olduğu tartışılarak, bu konuya kapsamlı bir şekilde
odaklanan TU Delft’teki deneyimler tartışmaya sunuldu.
EAAE Başkanı Karl Otto Ellefsen’in konuşmasıyla
başlayan konferansta üye mimarlık okullarının vizyon, hedef, olanaklar ve araştırma perspektiflerini
yansıtan afişleri içeren sergi de açıldı. Bu kapsamda, OMÜ Mimarlık Fakültesinin üç yılda ulaştığı düzeyi yansıtan tanıtım afişi de sergide yerini aldı.
Prof. Dr. Derya Oktay, EAAE konferanslarının; mimarlık eğitiminin nitelik ve etkinliğinin geliştirilmesine
dönük önemli yararlarının yanı sıra farklı ülkelerden
mimarlık okullarının yöneticilerinin bir araya gelerek
iletişim kurmalarına fırsat sağladığını söyledi.
Mimarlık Fakültesi, Kasım 2013’te EAAE üyesi olmuştu.

Liseliler Meslekleri Tanıdı
Eğitim Fakültesi öncülüğünde düzenlenen “Gerçek
Yaşam Uygulamaları ile Bilimin Renkli Dünyası” adlı
projenin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Beş hafta boyunca süren uygulamalar 23 Ekim
Pazar günü gerçekleştirilen proje kapanış töreni ile
sona erdi.

Etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarda, lise öğrencilerinin birbirinden farklı birçok disiplin alanını
gerçek yaşamda yaşayarak, uygulayarak görmeleri
ve bu bilim dallarıyla ilgili mesleklere ilişkin farkındalık oluşturmaları hedeflendi.
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projeleri tarafından desteklenen projenin yürütücülüğünü
Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Güner Tural yaptı. Proje ekibi; Eğitim
Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi
ve Ziraat Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri,
alanında uzman eğitmen ve rehberlerden oluştu.
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2016 Ulusal Kümes Hayvanları
Kongresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde Bilimsel Tavukçuluk Derneği ve Tavukçuluk Araştırma
Enstitüsünün katkılarıyla düzenlenen “Ulusal Kümes
Hayvanları Kongresi 2016” Grand Amisos Otel’de
gerçekleştirildi.
Kongrenin açılışına; Samsun Valisi İbrahim Şahin,
RektörYardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Dünya Bilimsel
Tavukçuluk Derneği adına Prof. Dr. Hafez Mohamed
Hafez, Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve
Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof.
Dr. Rüveyda Akbay, OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim
üyesi ve Kongre Organizasyon Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Musa Sarıca, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden
akademisyenler ve enstitü araştırmacıları katıldı.
“Kendi dilimizde kendi meselelerimizi
tartışıyoruz”
Kongre Başkanı Prof. Dr. Musa Sarıca, sempozyumda kanatlı hayvanların gelişimi, hastalıkları, yetiştiriciliği ve sektörde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi
paylaşımı yapılacağını ifade etti.
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“Çözüm önerisi sunma gayreti içindeyiz”
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Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir de tavukçuluk sektöründeki sorunların kaynağında kamuoyundaki yanlış algılamaların da rolü olduğunu
vurgulayarak şöyle konuştu: “İlgili ilgisiz herkes ta-

vukla, yumurtayla, etle ilgili konuşuyor. Bu durum da
kamuoyunda bir kafa karışıklığı yaratıyor. Bu anlamda bu kongrenin çok önemli bir fonksiyon üstleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu kongre, tavukçuluk
sektörünü bilen ve bu sektörün içinde olanların konuşup tartışacağı bir kongre olacak.”
“Hayvansal protein tüketimimiz yeterli değil”
Türkiye’de tavukçuluk sektöründe âdeta bir gıda terörü yaşandığına işaret eden Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Kuran ise beyaz ette yaşanan terörün
sektörü zaman zaman zora soktuğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Kuran, “Bundan 30 yıl önce beyaz et ile kırmızı et fiyatları aynıydı. Ancak sektörde ortaya atılan
spekülasyonlar beyaz et sektörünü zora soktu. Bilim
insanlarının beyaz eti iyi anlatmaları gerekiyor. ” diye
konuştu.
Samsun Valisi İbrahim Şahin ise kanatlı sektörünün
her geçen gün geliştiğini kaydederek Türkiye’de kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin her geçen yıl daha da
iyiye gittiğini ve zaman zaman yaşanan dalgalanmalara karşın gelişebildiğini söyledi.
Akademisyenler, enstitü araştırmacıları ve sektör
temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcıların yer aldığı kongrede 8 oturumda, 8 bildiri
sunuldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim
Semineri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) ile İktisat ve
Siyaset Bilimi Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri” Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
“Toplumsal cinsiyet konusunda dersler
açacağız”
Toplumsal cinsiyet algısının en eğitimli kesimde
bile yanlış olduğunu, kendi hayatından bir örnekle açıklayan OKTAM Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın
Avcı, “Bizim toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda almamız gereken daha çok yol var. Bu nedenle,
bu eğitim seminerini düzenleyenleri tebrik ediyorum. Katılımın bu denli yüksek olması ise bana bu
yolda ciddi bir adım attığımızı düşündürüyor.” diye
konuştu.
OKTAM olarak, Yükseköğretim Kurumunun geçen
yıl düzenlediği “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Üniversite Çalıştayı”na katıldıklarını belirten Avcı, “Çalıştayın sonucunda, tüm üniversitelerde toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile ilgili, zorunlu ya da seçmeli derslerin
konulması gereği ortaya çıktı. Toplumsal cinsiyetle
alakalı her konuda uzman eğitimciler yetiştirip, farkındalık oluşturacak dersler açmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?”, “Kamu Politikaları ve Kadın”, “Kadın ve Toplum” olmak üzere üç
oturumda gerçekleşen eğitim semineri, genel bir
değerlendirmenin ardından sona erdi.
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Dünyanın Önde Gelen Deprem
Mühendisleri OMÜ’de Buluştu

Uluslararası İleri Depreme Dayanıklı Yapılar Kongresi
(AERS 2016) Samsun’da toplandı.
Deprem Mühendisliği alanında dünyanın önde gelen
bilim insanlarının araştırmalardaki son gelişmeleri ve
bilimsel sonuçları değerlendirdiği kongrenin açılışı,
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kongrenin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yurt, Canik Belediye Başkanı Osman Genç,
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Gökçe, Kongre Başkanı Yapısal Mühendislik Profesörü Azer A. Kasımzade, Amerika, Japonya, Kanada, İspanya, Avustralya, İran, Azerbaycan
başta olmak üzere ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenler, araştırmacılar ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Azer
A. Kasımzade, “Uluslararası İleri Depreme Dayanıklı
Yapılar Konferansı’nın amacı, deprem mühendisliğindeki araştırmalara bütüncül bir bakış açısı kazandırmaktır.” dedi.

“Ar-Ge çalışmalarına ihtiyacımız var”
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Kurt
da “Ülkemizde son yüzyılda toplam 193 adet yıkıcı
deprem meydana gelmiştir ve yaklaşık 100 bin kişi
hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde deprem risklerinin
azaltılması konusunda burada sorumluluk sahibi
olan başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerdir. Bu ilgili kurumların depremle ilgili çalışmalarında başarılı ve etkin olabilmeleri için AR-GE
çalışmalarına ihtiyaçları vardır. Bu konuda üniversitelerimizden destek almak, olmazsa olmazlarımızdandır.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen plaket töreninde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran,
katılımlarından dolayı Kanada Deprem Araştırma
ve Gerçek Zamanlı Yapı Sağlık İzleme Merkezleri
Başkanı Prof. Dr. Carlos Ventura, Japonya Depreme
Dayanıklı Aktif Kontrollü Yapılar Araştırma Merkezi
Başkanı Prof. Dr.Yoichi Mukai, Amerika Birleşik Devletleri FN DepremeYalıtımlıYapılar Araştırma Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Farzad Naeim, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve Prof. Dr. Azer A. Kasimzade’ye
plaket takdim etti.
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Su Krizi Kapıda
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Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Demir,
Samsun 2. TÜYAP Tarım Fuarı’nda ‘Su ve Kuraklık’
adlı bir konferans verdi. Su alanında birçok çalışması
olan Prof. Dr. Yusuf Demir, su ve kuraklık hakkında
çok önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ve insanın 4’te 3’ünün sudan oluştuğunu
söyleyen Prof. Dr. Yusuf Demir, “Su olmadan hayatımızı devam ettirme şansımız yok. Dünyanın yüzde
75’i olan suyun sadece yüzde 3’ü tatlı su. Bütün
kavgalar bu kadar suyun üzerine yapılıyor. 1993 yılında Rio de Janeiro’da suyun gelecekteki problemle-

rini tartışanlarca; dünyadaki suyun tüketimi bu hızla
devam ederse 2050 yılında 54 ülkede su krizi bekleniyor ve dünyanın yaklaşık yüzde 40’ının su kriziyle
karşı karşıya olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle biz
suyun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve suyun
korunması gerektiğini söylüyoruz.” diye konuştu.
“20 milyar metreküp su boşa akıyor”
Türkiye’de toplam su varlığının 112 milyar metreküp
olduğunu ifade eden Demir şöyle devam etti: “Bu
su varlığının 98 milyar metreküpü yer üstü, 14 milyar metreküpü yer altı suyu. Biz bu suyun 45 milyar
metreküpünü kullanabiliyoruz. 45 milyar metreküp
suyun 33 milyar metreküpünü tarımda kullanıyoruz.
Tarımda kullandığımız 33 milyar metreküp suyun
doğru sulama yöntemlerini kullanmadığımız ve sulama mühendislerini devreye sokamadığımız için
maalesef 20 milyar metreküpünü boşa akıtıyoruz.
Yani 80 milyon insanın bir yılda evde ve sanayide
kullandığı suyun yaklaşık iki katını boşa akıtıyoruz.

deki 50 yıl içerisinde doğal olarak yeşil kalabilecek
200 tane bölgeden bir tanesi de Karadeniz Bölgesi. Karadeniz Bölgesi, dünyada önümüzdeki 50 yıl
içerisinde yaşanabilecek Türkiye’nin yegâne bölgesi.
Onun için Karadeniz Bölgesi’ni turizme hazırlama
çalışmaları var. Samsun’dan Artvin Hopa sınırına kadar yaylalardan geçen bir yeşil yol tartışması başladı. Bunların hepsi Karadeniz Bölgesi’ni turizme
hazırlama çalışmasıdır. Yeşil yolu doğru tartışmak
lazım. Karadeniz Bölgesi’ni turizme açarken Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzelliğini yok etmemeyi
tartışmalıyız. “ şeklinde konuştu.

“Karadeniz Bölgesi’ni doğayı yok etmeden
turizme açacağız”
Küresel ısınmanın dünya için büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Demir, “Dünyada küresel ısınma
üzerine çalışan örgütlerin raporlarına göre; önümüz-

Gerçek Yaşam Uygulamaları ile
Bilimin Renkli Dünyası

Uygulaması 24 Eylül-23 Ekim arasında gerçekleştirilen projede Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesinden öğretim
üyeleri, alanında uzman eğitmen ve rehberler yer aldı.
Samsun ilinin farklı ilçelerinde öğrenim gören 30 lise
öğrencisi, etkinliklerle farklı disiplin alanlarını meslekler ile ilişkilendirme fırsatı buldu.
Törenin açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Güner Tural, “Proje ile öğrencilerin yetenek

ve ilgilerinin farkına varmaları sağlanarak; meslek
ve meslek öncesi alan seçiminde daha bilinçli karar
verebilmelerine rehberlik etmeyi amaçladık.” diye konuştu. Tural, projeye destek veren kurumlara ve proje
ekibine teşekkür etti.
Eğitim Fakültesi Dekan V. Dursun Ali Akbulut da projede sekiz farklı disiplin alanının yer aldığına dikkat
çekerek böyle bir projenin Eğitim Fakültesi öncülüğünde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise üniversite ve şehri bir araya getiren bu tür uygulamalı projelerin önemine vurgu yaptı. Üniversitemizin farklı
fakültelerindeki öğretim üyelerini, lise öğrencileri ile
bir araya getirerek disiplinlerarası değerli bir proje
gerçekleştiren Doç. Dr. Güner Tural’ı kutlayan Prof. Dr.
Ceyhan, proje ekibini ve projeye dâhil olan öğrencileri
de gerçekleştirdikleri çalışmalar için ayrıca tebrik etti.
Proje kapsamında hayata geçirilen etkinliklerin gösterisinin ardından proje ekibine ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen
“Gerçek Yaşam Uygulamaları ile Bilimin Renkli Dünyası” projesi düzenlenen törenle sona erdi.
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Doktor Adayları Beyaz Önlük Giydi
Tıp Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler ilk derslerini işleyerek beyaz önlüklerini giydi.
Tıp Fakültesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılını törenle
açtı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende öğrencilere ilk dersi Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Nezih Kök, ‘Tıbbi Etik ve İnsan Hakları’ konusunda verdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler için
ayrıca ‘beyaz önlük giyme’ töreni de düzenlendi.
Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Samsun
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, öğretim
üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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Öğrencilerine başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni eden Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Ayhan Dağdemir, bu yıl Türkçe tıpta 281, İngilizce
tıpta 140 öğrenciyle eğitim-öğretime başladıklarını
söyledi.
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“Aklınızı kimseye teslim etmeyin”
Öğrencileri zorlu bir eğitim döneminin beklediğini
söyleyen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Bu zorlu
süreci eğitim ve kişilik anlamında iyi bir şekilde bitirmenizi temenni ediyorum. Bugün bizim mutlu olduğumuz günlerden birisi. Bir de mezun olduğunuzda
buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Sizlerin üzerinde ailelerinizin büyük emekleri var. Onları hiçbir zaman ihmal etmemelisiniz. Size hizmet edenleri unutmamak
durumundasınız.” dedi.
Ülkemizin zor günlerden geçtiğini kaydeden Prof.
Dr. Bilgiç, “Buna hepiniz şahit oldunuz. Bizim bu konuları iyi analiz edip ona göre bir yol belirlememiz
lazım. Özgür olmak, insanın en değerli varlıklarından
biridir. Aklınızı kimseye teslim etmeyin; size ait bir
devletiniz, vatanınız, bayrağınız olduğunu unutmayın. Böyle bir toplum içerisindeyseniz bu bizim en
büyük zenginliğimizdir. Hepinize üniversitemizde iyi
bir eğitim ve buradan gittiğinizde iyi anılar bırakmanızı diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Tütün Yorgunu Çocuklar”
Projesi Sona Erdi

Ocak 2016 tarihinde başlayan ve 10 ay süren proje, başta Ondokuz Mayıs Üniversitesi olmak üzere, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Yeni
Ufuklar Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirildi.
Proje Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan’ın
yaptığı proje kapsamında Samsun, Amasya ve Tokat
illerinde ve Bafra, Alaçam, Gümüşhacıköy, Erbaa ilçelerindeki toplam 20 köyde çalışma gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Tütün işçiliği yaparak yaşamlarını
devam ettiren 150 aile, 100 öğretmen, 100 öğrenci
ve köy önderleriyle muhtarlar olmak üzere toplam
450 kişiye ulaşıldı. Aynı zamanda OMÜ öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir gözlem grubu oluşturuldu.
Bu öğrenciler hem eğitim hem de saha çalışmalarında hazır bulundu.
Bu proje sayesinde bölgede eğitim yönünden zayıf
konumda bulunan başta kız çocukları olmak üzere
tütün çiftçisi çocuklarının okullaşma oranını artırmak, Tütün çiftçisi ailelerin sektöre yönelik bilgi ve
becerilerini geliştirerek yaşam standartlarını yükseltmek, çocukların erken yaşta çalışmasının önüne
geçmek için önemli bir adım atılmış oldu.
Proje sonunda “Bölgesel Durum Raporu Kitabı”
hazırlanarak tütünle ilgili sektör, sivil toplum, önder
çiftçiler, akademik çevreler ve kamu yetkililerine sunuldu. Projenin sonucunda “Tütün Yorgunu Çocuklar” adı altında 227 sayfalık kitap hazırlandı.
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Tütün tarımı yapan ailelerin çocuklarına yönelik
olarak hazırlanan “ Tütün Yorgunu Çocuklar” isimli proje sona erdi. Projenin kapanış töreni Bafra
Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Törene; Samsun Vali
Yardımcısı Hakan Kubalı, Proje Eğitim Koordinatörleri Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Prof. Dr. Yavuz Bayram,
İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra İlçe Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı
Tuncay Yurduseven, tütün üreticileri, proje ekibi ve
öğrenciler katıldı.
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Türkiye Mimarlığında Modernizmin
Yerel Açılımları
DOCOMOMO (Documentation and Conservation
of the Modern Movement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu, “Türkiye Mimarlığında ModernizminYerel Açılımları” konulu konferansının 12.’sini, Mimarlık Fakültesinin öncülüğünde 16-18 Aralık 2016
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde
düzenlenen konferansın açılış törenine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mimarlar Odası
Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, DOCOMOMO Türkiye Grubu Eş Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ebru
Omay Polat, çeşitli üniversitelerden akademisyenler,
öğrenciler ve Samsunlular katıldı.
“Amaç mimari mirası korumak”
Uluslararası bir örgüt olan DOCOMOMO’nun Türkiye Grubu Eş Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay Polat, örgütün kuruluş amaçlarını anlatarak başladığı
konuşmasında “DOCOMOMO, özellikle 20. yüzyıl
mimarisinin değerlendirilmesi ve kültür mirası olarak
ele alınacakların belirlenerek korunması amacıyla
kuruldu.” dedi.
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“Vizyonumuz kente ve çevreye duyarlı bir
mimarlık eğitimi”
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Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay da
kurumsal kimlik kazanmış bir konferansın, Mimarlık
Fakültesinin ev sahipliğinde Karadeniz Bölgesi’nde
ilk defa yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade
etti. Oktay, “42 yıllık bir üniversite için çok genç bir
fakülteyiz. Mimarlık Fakültesi olarak vizyonumuz
kente ve çevreye duyarlı bir mimarlık eğitimi verebilmektir. Belli bir dönemin mimarisini korumaya yönelik bir grupla beraber düzenlediğimiz bu etkinlik
bizim vizyonumuz açısından ayrıca anlamlı.” şeklinde konuştu.

“Kenti ileri taşımada Mimarlık Fakültesi umut
veriyor”
Önemli ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı
için Mimarlık Fakültesini tebrik eden Mimarlar Odası
Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu ise “ Mimarlık Fakültesinin böyle anlamlı bir organizasyonu üstlenebilmesi, yer aldığı köklü üniversitenin de
katkılarıyla kentimizi geleceği taşımada neler yapabileceği konusunda bize umutlu mesajlar vermiştir.”
dedi.
“Bu tür etkinliklerin şehrimize çok büyük
katkıları var”
RektörYardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da Mimarlık Fakültesi gibi genç bir fakültenin uluslararası bir
kuruluşun ulusal düzeydeki etkinliğini Samsun’da
düzenleyebilmesini sevindirici bulduğunu belirterek,
“Üniversiteyle şehrin bütünleşmesinden, üniversitenin şehre katkısından, etkisinden söz ediyoruz. Bu
açıdan bu tür etkinliklerin şehrimize çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.
Ana sorun yanlış planlama
Organizasyonun şehre güzellik kattığını belirten
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz ise, Cumhuriyet mimarisine ait binaların
korunamadığını örneklerle açıkladı. Yılmaz, “Erken
dönem mimarisinin başına gelenlerin çoğu aslında
yanlış planlamadan ve gelecekteki kentsel büyümeyi hesaba katamamaktan kaynaklanıyor. Yine de
tamamen yok etmek yerine başka bir yere aynı mimariyle inşa edilebilir.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Samsun Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Olga Hasanoğlu katılımcılara
mini bir piyano dinletisi sundu.

Kirazlarda Budama ve Terbiye
Çalıştayı

Uluslararası katılımlı olarak düzenlenen çalıştaya;
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Demir,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı,
Düzenleme Komitesi Başkanları Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve Prof. Dr. Gregory A. Lang, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden uzmanlar
ve farklı ülkelerden öğretim üyeleri ile araştırmacılar
katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hüsnü
Demirsoy, “Ülkemizde terbiye sistemleriyle ilgili çalışmalar ne yazık ki çok geç kaldı. Biz de bu alandaki
çalışmalara ivme kazandırmak ve yön vermek amacıyla bu çalıştayı düzenlemiş bulunuyoruz.” dedi.
“Dünya kiraz üretiminde ilk sıralardayız ama…”
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Demir,
kirazın ülkemiz için önemli meyve olduğunu, dünya
kiraz üretiminde ilk sıralarda yer aldığımızı, ancak
ihracat rakamlarında bunu göremediklerini söyledi.

Demir, “ Kirazda en önemli eksikliği üretim aşamasında bahçe kurulması, bahçe bakımı ve dizaynı
ile ilgili yeterli çalışma tekniklerinin uygulanmaması
oluşturuyor. Bu da önemli oranda hasat kaybına neden oluyor. Bu çalıştay kapsamında budama tekniği, hasat ve terbiye sistemleri ile ilgili paylaşılan konular ileride Türk çiftçisine ve tarımına önemli katkılar
sağlayacaktır.” diye konuştu.
Çalıştayın ilk oturumunda Amerika’dan gelen davetli konuşmacı Prof. Dr. Gregory A. Lang, “Kirazlarda
Yeni Terbiye Sistemleri Üzerine Deneyimler ve Örtüaltı Kiraz Yetiştiriciliği” başlıklı bir sunum yaptı. Washington State Üniversitesinden Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Matthew Whiting “Kuzey Amerika Kiraz Endüstrisine Bir Bakış ve Kirazlarda Üretim Etkinliğini
Arttırmak İçin Yeni Teknolojiler” başlıklı konuşmasını
gerçekleştirdi.
Çalıştayda aynı zamanda “Türkiye’de Kirazlarda Yeni
Terbiye Sistemlerinin Uygulanabilirliği, Kirazlarda
Göz Yönetimi, Türkiye Kiraz Yetiştiriciliği” başlıkları da
yer aldı.
Çalıştayın ardından tüm katılımcılar Bafra Deneme
Bahçesi’ne ziyarette de bulundu.
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TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen
“Kirazlarda Budama ve Terbiye Sistemleri” konulu
çalıştay Samsun Teknopark’ta gerçekleştirildi.
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Geldiler, Eğlendiler, Öğrendiler,
Keşfettiler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) 20152016 Öğretim Dönemini aynı program içine dört
farklı etkinlik yerleştirerek tamamladı.
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Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika programına Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Bursları
Samsun Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Turan, OMÜTÜRKÇE Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz, Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.
Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış, Samsunlu Ozan Obalı
(Mustafa Bilir), öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Doç.
Dr.Yakup Poyraz, “Yakın gelecekte Türkçemiz en çok
ihtiyaç duyulan ve öğrenilmek istenen dillerin başında gelecektir. Tarihin bu coğrafyaya sunduğu bu fırsatı bizler en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız.
Bu ihtiyacı fark eden üniversitemiz, bu ihtiyaca cevap vermek için OMÜ-TÜRKÇE’yi kurdu. Yakın bir
gelecekte OMÜ-TÜRKÇE’nin öğrenci sayısı ve kurumsal altyapısıyla Türkiye’nin sayılı Türkçe öğretim
merkezleri arasına gireceğine ve daha nice başarılara imza atacağına inancım tamdır. OMÜ-TÜRKÇE,
alanında bir marka değeri olarak üniversitemizin
gururudur. Elliden fazla ülkeden; farklı dil, din, kültür ve coğrafyalardan gelmiş öğrencilerimizin tümü
OMÜ-TÜRKÇE ailesinde yeniden doğmuş, Türkçeyi
ana dilleri gibi benimsemişlerdir. Bizler çok şanslıyız
ki bugün elliden fazla ülkede kardeşlerimiz var. Bu

vesileyle OMÜ-TÜRKÇE ailemizi tebrik ediyor. Tüm
öğrencilerimize hayatları boyunca başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” dedi.
“Eğlen-Öğren-Keşfet” sloganıyla yola çıkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş
birliğiyle gerçekleştirilen bir aylık programda 9 farklı
ülkeden 19 öğrenci Türkçeyi ve Türk kültürünü daha
yakından tanıma fırsatı buldu. Sertifika programında
öğrenciler okudukları şiir, şarkı ve ilahilerle izleyicilere
birbirinden güzel anlar yaşattı. Türkçe Yaz Kursu’na
katılan öğrencilerin bir ay boyunca yapmış oldukları
etkinliklerin gösterildiği kısa film büyük beğeni aldı.
Programın ilk bölümünde yaz kursu için gelen 19
öğrenciye “Katılım Belgesi” verildi.
Sudanlı tıp öğrencileri sertifika aldı
Programın ikinci bölümünde Sudan’dan yaz stajlarını
tamamlamak üzere Samsun’a gelen 17 Tıp Fakültesi
öğrencisine “Türkçe Kursu Katılım Belgesi” verildi.
OMÜ-TÜRKÇE tarafından ikincisi düzenlenen “Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı”na
katılan 21 aday öğretici, 60 saat teorik 40 saat pratik
olmak üzere toplam 100 saatlik programı tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.
Programın son bölümünde Ozan Obalı Türkçe temalı türkülerle programa renk kattı. Son olarak OMÜTÜRKÇE’de 9 aydır eğitim gören 18 öğrenci C1
düzeyi Türkçe kursunu tamamlayarak belge almaya
hak kazandı.

Akademik Girişimcilik Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi TÜBİTAK 1601Yenilik ve
Girişimcilik Programınca desteklenen “Bütüncül Bir
Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi” isimli proje kapsamında Akademik Girişimcilik eğitimini tamamlayan
35 öğretim elemanına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) sertifikaları verildi.
Rektörlük Senato Salonunda yapılan törende, öğretim elemanlarına sertifikaları Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Vedat Ceyhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve Prof. Dr. Kürşat Demiryürek tarafından verildi.
Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan, TÜBİTAK 1601 Girişimcilik Projesinin önemini vurgulayarak projede

eğitmen olarak da yer almaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, proje mutfağında yer alan herkese teşekkür etti.
Proje Yürütücüsü Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek
ise girişimcilik kültürünün aynı zamanda network
kültürüyle oluştuğunu söyleyerek geçtiğimiz yaz
olduğu gibi 2017 yaz ayında da akademik girişimcilik programının tekrarlanacağını ve programın 60
saatlik 6 modülden oluştuğunu vurguladı. Demiryürek ayrıca 3 yıllık proje kapsamında ilk yıl 260 lisans
öğrencisinin KOSGEB sertifikası almaya hak kazandığını ve bu öğrencilerin sertifikalarının verilmeye
başlandığını sözlerine ekledi.

8. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi
Toplandı

Kongreye; OMÜ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Güzel, Veteriner Patoloji Derneği
Başkanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya
ve birçok üniversiteden öğretim üyeleri katıldı. “8.
Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi”nin başkanlığını
ise OMÜ Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Murat Yarım üstlendi.

ner Patoloji Kongresi’nin de daha önce düzenlenen
kongreler gibi bilimsel ve sosyal açıdan hafızalardan
silinmeyecek başarılı ve yararlı bir kongre olmasını
ümit ediyoruz.” dedi.
“Bölük pörçük çalışmalar yapıyoruz”

“Bilimsel bir ortamın oluşturulmasını
amaçlamaktayız”

Türkiye’de, epidemiyolojik çalışmayla ilgili hiçbir
verinin ellerinde olmadığını söyleyen Veteriner Patoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu ise
“Türkiye’de hangi hastalıkların olduğunu bilmiyoruz.
Hepimiz ayrı ayrı, bölük pörçük çalışmalar yapıyoruz. Veteriner Patoloji Derneği olarak önümüzdeki
dönem içerisinde sık rastlanan hastalıklarla ilgili
epidemiyolojik haritaları çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Eğer bunu yaparsak ülkemize büyük faydası
olacaktır.” diye konuştu.

Kongrenin açılış konuşması yapan Prof. Dr. Murat
Yarım, “Veterinerlerin patoloji alanındaki güncel
gelişmeleri paylaşabilecekleri bilimsel bir ortamın
oluşturulmasını amaçlamaktayız. 8. Ulusal Veteri-

Veteriner patoloji alanındaki güncel gelişmelerin
paylaşıldığı ve 3 gün süren kongrede; 27 sözlü bildirinin sunulduğu 6 oturum ve 36 poster sunumu
gerçekleştirildi.
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Veteriner Patoloji Derneğinin koordinatörlüğünde ve
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalının ev sahipliğinde düzenlenen
“8. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi” Serra Otelde
yapıldı.
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Tabiatta Ders Var
Samsun Valiliği himayesinde Samsun İl Millî Eğitim
Müdürlüğünce hazırlanan ve Samsun Büyükşehir
Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Orman
ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan doğa sınıfında “Tabiatta Ders Var” projesinin
imza töreni Kızılırmak Kuş Cenneti’nde düzenlendi.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Ziyaretçi Merkezinde
düzenlenen törene; Samsun Valisi İbrahim Şahin,
Samsun Büyükşehir Belediye BaşkanıYusuf ZiyaYılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Orman ve Su İşleri 11. Bölge
Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretim görevlileri, öğretmenler
ve öğrenciler katıldı.
“Eğitim dört duvar ile sınırlı değil”
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı açılış konuşmasında, verimli öğrenme sürecinin
etkileşimli öğrenme ve öğretme yöntemleriyle daha
kalıcı olduğunu ifade ederek “Bu da doğada yapılacak duvarsız ve ders dışı eğitim ile mümkün olabilmektedir.” dedi. Esen, “Projemiz çerçevesinde hedef
kitle olarak düşünülen ilkokul, ortaokul ve lise kade-
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melerinden öğrencilere ilimizde yer alan Kızılırmak
Deltası Kuş Cenneti Tabiat Parkını ve ekolojik-biyolojik öneme sahip alanları, müzeleri, yaban hayvanlarıyla buluşabilecekleri alanları ve bu alanlar bazında
biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu
yıl 42 okulumuzda eğitim gören bin 176 öğrencimize, 28 sınıf öğretmeni, 28 fen ve teknoloji öğretmeni,
28 biyoloji öğretmeni olmak üzere 84 öğretmen ve
OMÜ’de öğrenim gören 84 öğretmen adayı ile Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde sınıf dışı (duvarsız)
eğitim gerçekleştirilmesi planlanmıştır.” dedi.
“Projemizi Türkiye gündemine taşımalıyız”
Samsun Valisi İbrahim Şahin “Tabiatta Ders Var projesi bizim üzerinde duracağız, övünebileceğimiz bir
proje. Nasıl ki Sayın Başbakanımız ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’ projesini valiler toplantısında gündeme
getirmiş ve bu proje Türkiye’de gündem olmuşsa biz
de projemizi Türkiye gündemine getireceğiz. Bunu
yapmanın yolu da bu tarz projelerle çocuklarımızı
başarıya ulaştırmaktır.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Mimarlar Yeşil Binaları Konuştu
Mimarlık Fakültesi, “Yeşil Binalar” konulu seminer
düzenledi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen semineri Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Genel Sekreteri Engin Işıltan verdi.
Seminere Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya
Oktay, Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri katıldı.
“Amaç çevreye duyarlı binalar yapmak”

yönetimi, malzeme kullanımı, enerji verimliliği, arazi
planlaması.” dedi.
Çalışmalar sırasında üniversiteler, sektör ve kamu
kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarını belirten Işıltan, aynı zamanda insanlığın ortak aklına, Türk yapı
sektörünün dinamizmine, yatırımcıların ileri görüşlülüğüne ve genç meslektaşlarına güvendiklerini de
sözlerine ekledi.

Konuşmasına “Neden yeşil bina yapıyoruz? Neden
ekolojik yapı bu kadar önemli bugün? Sizinle bu
sorulara cevap arayacağız.” diyerek başlayan Engin
Işıltan, ÇEDBİK olarak amaçlarının çevreye duyarlı
ve çevreye destek olan binalar yapmak olduğunu
söyledi. Bunun için insanlar üzerinde farkındalık yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Işıltan, yapılan yeşil
binaları sertifikalı bir sisteme oturtmaya çalıştıklarını
belirtti.
Işıltan, “ Yeşil binaları, belli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevreye standart binalardan daha az zarar veren ve kullanıcılara
sağlıklı, konforlu yaşam ortamları sunan tasarım ve
inşaat pratiği olarak tanımlayabiliriz. Bu binaların 6
ana özelliği var. Atık yönetimi, iç hava kalitesi, su

Konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Engin Işıltan teşekkür belgesini Dekan Prof. Dr. Derya Oktay’ın elinden aldı.

Siyaset ve Kamu Yönetimi Öğrencileri
Samsun’da Buluştu

İlk kez düzenlenen foruma; İİBF yönetimi ve akademisyenleriyle aralarında 9 Eylül, Gazi, Marmara, Karedeniz Teknik, Süleyman Demirel, Mustafa Kemal
Üniversitelerinin olduğu 20 üniversiteden öğrenciler,
akademisyenler ve OMÜ öğrencileri katıldı.
“Sınırlarımızı aştık”
OMÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlhan Aksoy bu tür forumların önemine
değinerek, “Burada öğrenciler olarak amatör ruhun
yaptığı katkı, yarattığı kıvılcım daha sonra çok farklı
şekilde tezahür edebilir. Bu anlamda rotanızı ne kadar doğru çizerseniz, hedefiniz ile ilgili o kadar yakın
noktaya gelirsiniz. Forumumuzun adında her ne kadar Karadeniz geçse de farklı üniversitelerden katılımlar var ve dolayısıyla sınırlarımızı aşmış durumdayız.” şeklinde konuştu.

“Bu tür etkinlikler çok kıymetli”
İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Mutlu ise “Bu
forum bir bakıma geleceğe dair ne yapmak istediğini bilen insanların bir adım öne çıktığı bilimsel bir
toplantı niteliği taşıyor.” dedi.
Doç. Dr. Mutlu, forumun bir başka önemli boyutunun öğrencilerin sorumluluk duyguları ile alakalı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Foruma gelen, forumu dinleyen, özellikle forumda bildiri
sunacak arkadaşların aslında zımnen söyleyecekleri
bir şey olacak: “Ben kendi sorunuma, bölgenin sorununa ve ülkenin sorununa kafa yoruyorum.”. İşte
bu amaçla buraya geldiler. Bu, belki amatörce bir
kafa yorma ancak profesyonelliğin temelinde malumunuz amatör çaba vardır. O nedenle bu tür etkinlikler çok kıymetli.”
Üç gün süren ve 10 oturumda gerçekleşen “Karadeniz Üniversiteleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Öğrenci Forumu”nda 20 üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından 40 öğrenci
sunum yaptı.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisat ve Siyaset
Topluluğunun birlikte düzenlediği “Karadeniz Üniversiteleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci
Forumu” 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında OMÜ
İİBF’nin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
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Akademik Girişimcilik Alanında
Tecrübe Paylaşımı
OMÜ tarafından yürütülen, TÜBİTAK 1601 Yenilik ve
Girişimcilik Programınca desteklenen “Bütüncül Bir
Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi” adlı proje kapsamında “Tecrübe Paylaşımı” etkinliği Ziraat Fakültesinde gerçekleştirildi. Akademik girişimcilik alanında
örnek isimleri, eğitim programına katılan öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen etkinlikte, bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.
“Bilgi değere dönüşmeli”
Açılışta konuşan proje yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat
Demiryürek, girişimci kişinin başat özelliklerini sıralarken “Girişimci, fırsatları görebilen, bunları değerlendirebilen insandır. Dahası bilgiyi değere dönüştürebilen ve bu bağlamda iş fikrini bir proje ile birlikte
pazara sunan kişidir.” diye konuştu.
Demiryürek iyi bir girişimcilik eğitiminde, mentorluk
ve network unsurlarının da önemine değinerek girişimci kişinin bu anlamda çevre edinerek sosyal sermayesini oluşturması gerektiği söyledi.
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Girişimciliğin ülke kalkınmasında rolüne değinen Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Demir de
“Girişimci, her şeyden önce geçmişten ders alıp geleceği hayal ederek bugünü planlayabilme yeteneği ve cesaretini sergileyebilen bilgili insan demektir.
Eğer bu ülkeyi geleceğe, yarınlara taşıyacaksak siz
değerli genç meslektaşlarımdan istek ve istirhamım şudur: Lütfen kendinizde var olan cesaret ve
yeteneğinizi bilgiyle birleştirip, hedef ve hayallerinizi
kendinize sorarak yol haritanızı belirleyin.” ifadelerini
kullandı.
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“Girişimcilikte sosyal ağın tam ortasındayız”
Proje kapsamında eğitimler veren isimlerden biri
olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise
üniversite yönetimi olarak girişimcilik projelerinin her
zaman yanında olduklarını ve bu konuda imkânları
sonuna kadar zorlamaya hazır olduklarını belirtti.
Ceyhan, üst yönetim olarak en öncelikli hedeflerinin
insan olduğunu vurgulayarak girişimcilik konusunda paylaşma ve etkileşim kavramlarına dikkat çekti. Rektör Yardımcısı Ceyhan bu anlamda Rektörlük
olarak girişimcilikteki sosyal ağın tam ortasında yer
aldıklarını kaydederek “Bu sosyal ağda ne zaman
bize ihtiyacınız olursa, ne zaman bizleri yanınızda
görmek istiyorsanız biz buradayız, paylaşmaya ve
etkileşime her zaman açığız.” dedi.

“Yenilikçilik ve girişimcilik farkı”
Cleveland Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Oya İçmeli Tükel, yenilikçilik ve girişimcilik konusunda Amerika’da yapılmakta olan çalışmaları anlattı.
Tükel, “Girişimcinin fikrini geliştirmesi ile pazarda
yer edinmesi arasında çok kritik bir süreç söz konusudur. Yaklaşık olarak her 10 girişimciden 9’u ilk
aşamadan ikinci aşamaya geçemeden iki basamak
arasındaki kara deliğe düşerek başarısız olmaktadır.” dedi.

lidir. Bu konuda proje pazarları, girişimci adayları için
önemli bir fırsattır. Bunun dışında şirket kurulması,
muhasebe, pazarlama ve tanıtım konusunda girişimci adaylara yolun başlangıcında destek olunması, başarılı olma oranlarını etkilemektedir. OMÜ
tarafından yürütülen girişimcilik projesi gibi hamleler
öğrencilerin girişim ruhlarının gelişmesi açısından
çok önemli. Bu tür imkânları en doğru şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum.” diye konuştu.
“Amacımız daha çok patent üretilmesine katkı
sunmak”
OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Prof. Dr.
Ömer Andaç da “Girişimcilik projesinin geliştirilmesinde patent almak çok önemli. Patent, hem fikrin
korunması hem de geliştirilmesi açısından fayda
sağlamaktadır. TTO’nun girişimci adaylarına daha
aktif destekler sunmasına yönelik çalışmalarımız
devam etmekte olup amacımız OMÜ adına daha
çok patent üretilmesine katkı sunmaktır.” şeklinde
konuştu.
“OKA ve Teknopark destekleri”

“Girişimcilik mutlaka desteklenmeli”
Girişimci adayların önündeki en önemli engellerin finansman sorunu ve yasal prosedürler olduğunu belirten Prof. Dr. Tükel, “Bu nedenle, girişimci adayların
yatırımcılarla buluşturulması ve fikirleri için onlara finansal destek sağlanmasına katkı sunulması önem-

OMÜ KOBİ ve Girişimcilik Kulübü Başkanı Adem
Çopur, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sundu.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) Ayşegül
Tunçer de girişimcilere sundukları destekten detaylar vererek girişimci adaylarını bekleyen koşullar ve
imkânlardan söz etti. Samsun Teknopark adına konuşan Seray Düztaşlar ise Teknopark çatısı altında
yapılacak yatırımlara sağlanan teşvik ve destekleri
katılımcılara aktardı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program soru ve
cevap bölümüyle sona erdi.

Bafra’da Kültür Turizmi ve Ulaşım

Konferansa Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Vezirköprü-Bafra arası Kızılırmak Vadisi yolunun tarihteki önemi üzerinde durarak, Vezirköprü-Bafra arasındaki Kızılırmak üzerinde
yapılan kayık ulaşımı, Vezirköprü Kunduz Ormanlarından Bafra Kereste Fabrikasına Kızılırmak üzerinden tomruk nakliyatı, Bafra -Engiz Dekovil demiryolu
hattı ve Çetinkaya Köprüsü ile deniz feneri hakkında
geçmişten günümüze yaşanmış hikâyeler hakkında
sinevizyon eşliğinde bilgi verdi.
Konferans sonunda katkılarından dolayı Prof. Dr.
CevdetYılmaz’a plaket veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Kendileri yaşayan
en iyi beşeri coğrafyacıdır bizlerin gözünde. Hocama katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” diye
konuştu.
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Bafra Turizm Fakültesinin düzenlediği “Bafra’da
Kültür Turizminin Temelleri” konulu konferans serisinin ilkinin konusu “Ulaşım” oldu. Konferansı
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet
Yılmaz verdi.
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“Zaman ve İnsan” Fotoğraf Sergisi

“Zaman ve İnsan” İletişim Fakültesinde ulusal fotoğraf sergisine konu oldu.
Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde bulunan İletişim Fakültesi binasında gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesini Dekan Prof. Dr.
Niyazi Usta, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir ve serginin
hazırlık aşamasında yoğun katkıları olan Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Oktan veYrd. Doç. Dr. Beste Erdem beraber kesti. Oktan yaptığı konuşmada, “İnsanın zamana karşı çaresizliği vardır. Zamanı durduramaz ama

Dijital Sinema
Kameraları
İletişim Fakültesi Radyo TV-Sinema Bölümünün başlattığı 3. İletişim Çalışmaları kapsamında düzenlenen
“Dijital Sinema Kameraları” seminerinde, eğitmen
Sinan Şensivas sektördeki deneyimlerini öğrencilerle
paylaştı.
Şensivas, kameranın tekniklerini, kullanımını, hareketlerini, sektördeki deneyimlerinden örneklerle anlattı.
“Başarının anahtarı süreklilik”
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Seminerde, yapılan işin devamlılığının önemine vurgu yapan Şensivas, sürekliliğin önemli olduğunu ve
devamlılık olmazsa yapılmış olan her işin faydasının
olmayacağını belirtti.
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Seminer, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi
Usta tarafından eğitmen Sinan Şensivas’a takdim
edilen teşekkür belgesi ile son buldu.

bir kesitini ya da anını hapsetmeye çalışır. Biz ‘İnsan
ve Zaman’ konulu sergimizde buna vurgu yapmaya
çalıştık” dedi.
Sergide Ondokuz Mayıs, Ege, Hakkari, VanYüzüncü
Yıl, Selçuk, Katip Çelebi ve Üsküdar Üniversitelerinden 21 akademisyenin toplam 37 fotoğrafı yer aldı.
Sergi fotoğraflarının seçiminde jüri üyesi olarak Prof.
Dr. Ata Yakup Kaptan, Prof. Dr. Manasbek Musaev,
Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu, Yrd. Doç. Dr. Alaattin
Kanlıoğlu ve fotoğraf sanatçısı Erhan Aydın yer aldı.

İşaret Diliyle Anlamlı Gösteri

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri işaret dilini kullanarak özel bir gösteri düzenledi.
Öğrencilerin “Özel Eğitim Günleri-2” kapsamında hazırladıkları “Elim Sende” adlı gösteri Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gösteriye
OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Salih Rakap, OMÜ Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanı Güngör Kural, programın hazırlayıcısı
İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Yasemin Görmez,
bölümün öğrencileri ve akademisyenler katıldı. Ayrıca gösterinin işitme engelli pek çok konuğu da vardı.

Seyirciler de işaret dilini kullandı
Sunumların ardından sevilen Türk sanat, Türk halk ve
Türk Hafif Müziği parçaları işaret diliyle seslendirildi.
Seyircilerin bir kısmının müziklere işaret diliyle eşlik
etmesi güzel ve ilginç sahneler oluşturdu.
İşaret dilinin öneminin vurgulandığı “Konuşan Eller
Tiyatro Topluluğu”nun oyunu ve iki öğrenci tarafından şehitler anısına okunan şiir de seyircilerden büyük alkış aldı.

İstiklal Marşı işaret diliyle okundu
İşitme Engelliler Öğretmenliği öğrencilerinin İstiklal
Marşı’nı işaret diliyle okumalarıyla başlayan gösteri
kapsamında işitme engelli vatandaşların kendilerini
ve sorunlarını anlattıkları bir video gösterimi yapıldı.
Öğrenciler yaptıkları kısa bir sunumla da işitme engelli kişilerle işaret dili dışında da nasıl iletişim kurulacağını seyircilerle paylaştı.

Genç Yeteneklerin
Piyano Performansı

Barok dönemden romantik döneme, neoklasik dönemden günümüz Türk bestecilerine kadar uzanan geniş bir repertuvarla sahne alan Prof. Dr. Olga Hasanoğlu ve öğrencileri piyona performansıyla müzikseverlere
unutulmaz anlar yaşattı.
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Sadece eğitim ve öğretim ile değil sosyal ve kültürel aktivitelerle öne çıkan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı; Prof. Dr. Olga Hasanoğlu ve öğrencilerinden oluşan grupla müzikseverlere hitap etti.
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Çarşamba’da Güz

İletişim Fakültesi ve Çarşamba Belediyesi iş birliği
ile düzenlenen “Çarşamba’da Güz” konulu fotoğraf sergisi 14-19 Aralık tarihleri arasında bir alışveriş
merkezinin fuaye alanında açıldı.
Akademisyen ve öğrencilerin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan serginin açılışına; Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çarşamba Belediye Başkanı
Hüseyin Dündar, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Niyazi Usta, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, Dekan
Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan ve Yrd. Doç.
Dr. Sinan Kaya, İletişim Fakültesi öğretim elemanları
ve öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasında, sergide emeği geçen akademisyen ve öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Çarşamba’yı konu edinen
böyle anlamlı bir serginin açılmış olmasından fevkalade mutluyuz.” ifadelerini kullandı.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta ise,
“Öğrencilerimizin isteği ve hocalarımızın da gayreti ile
gerçekleşen fotoğraf sergisinin amacı, Çarşamba’nın
güzel mekânlarını fotoğraflara yansıtarak unutulmamasını sağlamaktı. Bunu da belediyemiz ve fakültemizin katkısıyla yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

2017’ye Merhaba Konseri
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı akademisyenleri 2017’ye Merhaba
Konseri ile yaklaşan yeni yılın umut ve
coşkusunu müzikseverlerle buluşturdu.
Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda verilen konser öncesi, son zamanlarda ülkede meydana gelen terör
saldırılarında şehit olan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
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Piyano, keman, flüt ve viola performansının sunulduğu konserde G.B. Pergolesi, G. Donizetti, G. Faure,
J. Mouquet gibi dünyaca ünlü bestecilerin sevilen eserleri seslendirildi.
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Ayşegül Keleşler Gümüş’ün soprano olarak yer aldığı konserde; piyanoda Fulya Açıksöz Mutlu ve Beril
Tekeli, kemanda Armağan Erman, flütte Fulya Anıt, violada ise Yakup Alper Varış sergiledikleri performansla göz doldurdu.
Konserin ardından dinleyicilerden büyük alkış alan orkestra ekibi, kendilerini yalnız bırakmayan klasik
müzikseverlere şükranlarını sunarak yeni yılın sağlık, mutluluk ve müzik dolu olması temennisinde bulundu.

Oda Müziği Konseri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin kurmuş olduğu Motif
Müzik Grubu, kendilerine eşlik eden misafir
sanatçılarla verdikleri “Oda Müziği Konseri”yle
izleyenleri mest etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konser öncesi, Devlet
Konservatuvarı Müdürü ve aynı zamanda Motif
Grubu üyesi Prof. Dr. Olga Hasanoğlu, “Sevgili
dostlar, ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor
günlerde birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek anlarda buluşmak üzere bugün buradayız.
Umarız yeni yıla insanların savaşmadığı ve ölmediği günlerin umuduyla gireriz. Barış ve kardeşliğin daim olması dileğiyle hepinize sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Olga Hasanoğlu (piyano), Doç. Dr. Seyhan
Bulut (flüt) ve Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut’tan (vokal/perküsyon) oluşan Motif Grubu ve onlara eşlik
eden misafir sanatçılar Bilgen Coşkunsoy (vokal),
Doç. Dr. Mustafa O. Uzun (mey), Öğr. Gör. Emre Pınarbaşı (ney), Hasan Ç. Mert (kontrbas), Ols Cixho
(kemancı) Batı ve Türk Müziği’nin hafızalarda iz bırakmış eserlerini ustalıkla icra ederek müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattılar.
Konserde ayrıca Serkan Sevinç ve Kübra Akarsu’nun
birlikte ortaya koyduğu dans koreografisi de dinleyicilerinden tam not aldı.
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Etkinlik kapsamında Konservatuvar 3. sınıf öğrencisi
Atakan Karadeniz’in kemençe ile icra ettiği “horon”
yorumu da dinleyicilerden büyük alkış alırken, Muzaffer Özgü Bulut’un beden perküsyonu performansı da gözlere hitap etti.
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Şehitleri Anma ve Terörü Lanetleme
Konseri
Türk Sanat Müziği Topluluğu “Şehitleri Anma ve
Terörü Lanetleme” konseri düzenledi.
Türk Sanat Müziği Topluluğunun ülke ve millet
olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde
daha fazla kenetlenerek birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmak amacıyla düzenledikleri konsere
çok sayıda öğrenci, akademisyen ve davetli katıldı.
Şef Dr. Mehmet Halis Korur yönetimindeki Koro;
Türk Sanat Müziği’nin saygın bestecilerinin hafızalarda iz bırakmış şarkılarını seslendirdi. Koro ve solo olarak seslendirilen şarkılara izleyiciler de çoğu
zaman eşlik etti.
Konserin sonunda RektörYardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran Şef Dr. Mehmet Halis Korur’a teşekkür ederek
üniversitenin hediyesini takdim etti.

15 Temmuz’u Resmetti
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Engin Güney, 15 Temmuz
darbe girişimini yaptığı dev tabloda
ayrıntılarıyla yansıttı.
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Öğr. Gör. Engin Güney, boyu 2 metre
60 cm, eni 2 metre olan resmini yaklaşık 1,5 ayda tamamladı. Tuvale 15
Temmuz’u küresel ölçekte yansıtmaya çalıştığını dile getiren Engin Güney,
darbe girişimi sırasında halkın tankların önünde durması, 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’ndeki direniş, bombalanan TBMM, şehit Ömer Halisdemir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın sıkça vurguladığı “Tek millet”, “Tek bayrak”, “Tek vatan”, “Tek devlet” sözlerini
Rabia işaretiyle tablosuna işlediğini dile getirdi.
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Çalışmasında, dünyada, özellikle Ortadoğu’da yaşanan karmaşaya da yer verdiğine değinen Güney,
çeşitli kodlarla kültürleşme süreci, yeni medya ve
dijital çağda sanal ortamda siber yöntemlerle uygulanan saldırılar ile ByLock gibi uygulamaları da yansıttığını anlattı.
Türkiye’yi bir “cennet bahçesi” olarak gördüğünü,
tablosunda çiçek ve güvercin figürleri ile çeşitli renk-

lerle bunu aktardığına işaret eden Güney, labirentler
ve karmaşayla darbe girişimini anlattığını, ülkenin
güzellikleriyle bu durumu çatıştırarak tuvalinde ortaya koyduğunu ifade etti.
Darbeye direnen 15 Temmuz kahramanlarından çok
etkilendiğini, tablonun da bu duygu yoğunluğuyla
ortaya çıktığını kaydeden Güney, Samsun Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem
Karaaslan ve OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesince,
tablonun TBMM’de sergilenmesi için girişimlerde
bulunulduğunu da hatırlattı.

Gülten İmamoğlu’dan
Amerika’da Sergi
29 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında Amerika Birleşik
Devletleri’nin Miami Beach kentinde gerçekleştirilen 16.
Scope/Basel Sanat Fuarı’na Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gülten İmamoğlu Türkiye’yi temsilen katıldı.
Fuara; 22 farklı ülkeden 125 uluslararası sanatçının
eserlerinin sergilendiği toplam 135 galeri katıldı. Bu
anlamda SCOPE Miami Beach, yaklaşık 50 bin sanatseveri çağdaş sanatla buluşturdu.
Suriyeli mülteciler de sanatına yansıdı
Fuara Miami’den “Abra Galeri”nin sanatçısı olarak katılan Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, fuarda 8 eserinin yanı
sıra Suriye’de yaşanan savaş ile yurdunu terk etmek
zorunda kalan mülteciler için hazırladığı bir eserini de
sergiledi.

SCOPE Art Show, toplamda 1.2 milyon ziyaretçinin katıldığı, etkinlikleri ile dünyadaki en
büyük ve global organize sanat fuarı.

Okul Öncesi Eğitim Sergisi
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi
Öğretmenliği Anabilim Dalının Yaratıcılık ve Geliştirilmesi dersi kapsamında hazırlanan “Dönem Sonu
Sergisi”, fakülte binasının girişinde izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını yapan bölüm öğrencilerinden Burçak Arslan, bu zamana kadar edindikleri
deneyimlerle çocukların ilgisini çekebilecek ve onların her türlü gelişimlerine katkı sağlayabilecek oyun
ve oyuncaklar yaptıklarını ve bundan keyif aldıklarını
söyledi.

Öğr. Gör. Münevver Biçer ise “Çocukların, duygu ve
düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeleri, yaratıcılıklarını daha rahat ortaya koyabilmeleri açısından
öğretmenlerinin yaratıcı düşünceye sahip olması
gerekir. Dersimizin amacı da zaten yaratıcı öğretmenler yetiştirmek.” diye konuştu.
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Anabilim Dalı ikinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergiye, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan,
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğr. Gör.
Münevver Biçer ve öğrenciler katıldı.
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Uluslararası Öğrenciler
Mevlana’yı Andı

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
(OMÜ-TÜRKÇE) öğrenim gören uluslararası öğrenciler “Mevlana ve Şeb-i Arus” konulu etkinlik düzenledi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı,
OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, akademisyenler
ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.
“Tüm zıtlar ve renkler bir arada”
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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan OMÜ-TÜRKÇE
Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz, Mevlana’nın hayata
gözlerini yumduğu gecenin Şeb-i Arus yani düğün
gecesi olarak bilindiğini söyledi. Poyraz, “Anma törenleri sadece Konya’da değil, dünyanın pek çok ülkesinde yaşatılmaktadır. Mevlana’nın arzu ettiği gibi
tüm zıtlar ve tüm renkler bir arada Mevlana’yı son
yolculuğuna uğurlamıştır.” dedi.
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Açılış konuşmasının ardından 743 yıl önce 17 Aralık’ta
ölümsüzlüğe uğurlanan Mevlana’yı anmak üzere
uluslararası öğrencilerin hazırladığı gösteriye geçildi.
Srilanka’dan Zahid Ahmed, Azerbeycan’dan Reşad
Memedov, Kırgızistan’dan Erturan Nuraliyev, Irak’tan
Hoşeng Kenebi, Afganistan’dan Nilab Seydi ve
Kırgızistan’dan Danislam Kurmanbes, Mevlana’nın şiirlerini Türkçe dilinde ve teatral bir üslupla seslendirdi.
İlgiyle dinlenen ney dinletisinin ardından semazenler
tarafından sema gösterisi yapıldı.

Etkinlikler Sosyal

Gençlerden Huzurevi Ziyareti

Bafra Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencileri, Öğr. Gör. Fazlı Irmak
ve Öğr. Gör. Damla Aslan rehberliğinde Bafra 75. Yıl
Huzurevini ziyaret etti.

sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile
getirerek, öğrencileri yeniden görmek istediklerini
söylediler.

Ziyarette elleriyle hazırladıkları yiyeceklerden ikram
ederek yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, onların
hayat tecrübelerinden kesitler dinlediler. Huzurevi

Bafra 75. Yıl Huzurevi Müdürü Nusrat Yılmaz da duyarlılıklarından dolayı öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.

İletişimciler Fotoğraf Gezisinde
İletişim Fakültesi öğrencileri Çarşamba Belediyesi
tarafından düzenlenen fotoğraf gezisine katıldı.
İlçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen geziye OMÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
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Çarşamba’nın saklı cenneti olarak anılan Ayvacık’a
geçen öğrenciler hem fotoğraf çekip hem de ilçeyi
tanımaya çalıştı. Sonbaharın en güzel zamanını yansıtan Kabaceviz Şelaleleri, öğrencilerin kadrajında
hayat buldu.
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Halep’teki İnsanlık Dramına Sessiz
Kalmayacağız!

Suriye bir insanlık dramına sahne oluyor. İnsanın
ve yaşam hakkının ayaklar altına alındığı, vicdanların âdeta karardığı, minik yüreklerin ve masumların
örselendiği bu duruma Ülkemiz ses veriyor, eyleme
geçiyor.
Bu kapsamda Türk Kızılayı tarafından yürütülen “Yardım Kampanyası”na Ondokuz Mayıs Üniversitesi
olarak destek veriyoruz. Halep’i, çocuklarımızı, kardeşlerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı tüm
dünyaya haykırıyoruz!

Tüm personel ve öğrencilerimiz, Ziraat Bankası
Samsun Şubesi’nde açılan (222 – 1868-5617) ve
IBAN TR 87 0001 0002 2200 0018 6856 17 numaralı Kızılay hesabına yardım için çağrıda bulunuyoruz.
Bu çağrımız, OMÜ nezdinde aynı zamanda insanlığa ve vicdanlara yönelik bir çağrı niteliği de taşıyor.
OMÜ personel ve öğrencilerinin desteğiyle oluşacak
nakdî yardım, Türk Kızılayı aracılığıyla Halep şehrindeki kardeşlerimize temel gıda maddeleri ve ihtiyaç
malzemeleri olarak ulaştırılacak.
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Mimarlık Öğrencileri İstanbul’da
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Mimarlık Fakültesi öğrencileri “Kent, Kültür ve Toplum” dersi kapsamında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak üzere İstanbul’a gitti.
“İstanbul Dersleri” adıyla akademik bir program
olarak tasarlanan ve uygulanan gezide Mimarlık öğrencilerine, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğre-

tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Saim Can Beritan eşlik etti.
Program çerçevesinde; İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi, Marmara Belediyeler Birliği Şehir
Politikaları Merkezi (MBB), Arkitera Mimarlık Merkezi ve Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesi gezildi.

Kahvaltı Buluşmaları
yıl önce raylı sistem projesine başladıklarında bunu
düşündüklerini ancak teknik zorluklar nedeniyle yapamadıklarını açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti: “Ama bugün deneyimimiz arttı. Teknolojik
gelişmelerden de istifade ederek böyle bir çalışmaya başlayabiliriz. Arkadaşlarımıza ‘trenin üniversiteye kadar çıkarılması noktasında çalışmalara başlayın’ diye talimat verdim.”.
Rektör Bilgiç: “Çok güzel bir beraberlik örneği
gösterdik”

Samsun’da turizme yönelik büyük projeler
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
“Golf Sahası, bir spor alanı olduğu kadar da bir turizm projesidir. Kentimizin turizm potansiyelini, cazibesini artırmaya dönük çaba sarf ediyoruz. Bunun
yanında bildiğiniz gibi Kuş Cenneti var. Buranın turizm PR’ını yükseltmeye dönük gündemimiz var. Her
gün biraz daha geliştirerek dünyada emsallerinin
önüne geçirecek bir alan olarak orayı da hazırlamaya çalışıyoruz.” dedi.
Yılmaz: “Raylı sistem üniversiteye çıkacak”
Başkan Yılmaz, “Geçen gün Sait Bilgiç Hocamızı
ziyaret ettik. Kendileri bana öğrencilerin araç değiştirmek zorunda kaldıkları için raylı sistemi kullanmadıklarını, bu yüzden raylı sistemin üniversiteye
kadar çıkması gerektiğini belirtti.” dedi. Yılmaz, yedi

Birliktelik vurgusu yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
ise şunları söyledi: “Dün akşamki yemekte rektörlük
seçimlerinde yarıştığımız arkadaşlarımızla buluştuk.
Bundan önce üniversitemizde enerji kaybına ve her
türlü ayrılığa neden olan durumlara karşı dün akşam
çok güzel birlik beraberlik örneği gösterdik. İnşallah
şehrimizin adından gururla bahsedeceği bir üniversitenin sözünü veriyoruz. Umarım sizler de bizim arkamızda durursunuz ve desteğinizi esirgemezsiniz.
Sizlerle her zaman bir arada olacağız.” açıklamasında bulundu.
Vali Şahin: “Birlikte görünmemizden rahatsız
olanlar var”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e tebriklerini ileten Samsun Valisi İbrahim Şahin, “Bundan sonra üniversite
şehir, belediye ve kamu arasında nasıl iş birlikleri
olabileceğini Rektörümüzle konuştuk. İnşallah bundan böyle üniversite, dünden daha fazla şehre ve
ülkeye katkı sunar. Böyle bir golf sahasını Samsun’a
kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza
teşekkür ediyorum. Biz birlikte göründüğümüzde
bazıları rahatsız oluyor. Ama bu kadar gayret sarf
eden belediye başkanının yanında eğer vali olmazsa
bence o eksikliktir. O eleştirilmelidir. Biz bunları fazla dikkate almıyoruz. Diğer taraftan el birliği ile neler
üretebilir, şehre neler katabiliriz, onun çalışmasını
yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz’ın geleneksel hâle getirdiği ve iş adamlarından siyasilere birçok kişiyle buluştuğu kahvaltı
programı Samsun Golf Sahası’nda yapıldı. Kahvaltı
programına Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun
İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı.
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15 Temmuz Sonrası Siyaset ve
Üniversiteler
Bu insanlar sayesinde belki de şu anda burada
konuşabiliyoruz. Bu duygu bana çok ağır geliyor.
Eğer birileri bu ülke için öldüyse bize de şu yakışır;
Her ne olursak olalım, öğretim üyesiysek, öğrenciysek, siyasetçiysek ölümüne bu ülke için bunu
yapmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sosyal ve Kültürel
Araştırmalar Derneği (SOSKADER) iş birliği ile gerçekleştirilen “15 Temmuz Sonrası Siyaset ve Üniversiteler” konulu konferans Uzaktan Eğitim Merkezi’nin
(UZEM) Konferans Salonunda yapıldı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın
konuşmacı olduğu konferansa; Samsun Barosu
Başkanı Kerami Gürbüz, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
SOSKADER Başkanı Doç. Dr. İbrahim Turan, İlahiyat
Fakültesi adına Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkan Vekili Avukat Hakan
Karaduman, Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Saral Sarıalioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“İnisiyatif almalıyız”
Selamlama konuşmasında söz alan SOSKADER
Başkanı Doç. Dr. İbrahim Turan, 15 Temmuz’un
önemli bir kırılma ve dönüm noktası olduğunu vurgulayıp şunları söyledi: “FETÖ bu toplumun din ve inancı üzerinden sömürü yaparak ve eğitimi de iyi bir araç
olarak kullanarak toplumda kendine yer bulmuştur.
O yüzden üniversiteler ve özellikle ilahiyat fakülteleri
olarak bunun üzerine bundan sonraki süreçte muhakkak daha çok düşmeli ve düşünmeliyiz.”
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan da konuşmasında “15 Temmuz’da bu ülke için ölenler oldu.
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Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise konuşmasında “Üçtemel mesele var. Birincisi 15 Temmuz’da ne oldu,
neler yaşandı? İkincisi sosyolojik bir kurum olarak
siyaset dediğimiz uğraşın bizim için ne anlama
geldiği ve bunun Türkiye tarihindeki yansımaları. Üçüncüsü ise bu konunun üniversitelerle ilgili
bağlantısı.”
“Milletimiz sivil siyasetin içinde olmalı”
Bu ülkenin kurtarılmasında, tekrar bağımsız ve
müstakil devlet olmasında 15 Temmuz ruhunun çok
önemli ve kilit bir rol oynadığının altını çizen Mazhar
Bağlı, “Zamanın ve dünyanın gerisinde kalmamak
için ülkenin bağımsız ve müstakil politikalar çizmesi
gereken bir yolun açıldığı süreçte ve çok kritik bir aşamada milletimiz, bana göre duruma vaziyet etmiştir.
Milletin bu duruma vaziyet etmesini bir mekanizma
ve siyasal projeye dönüştürmek üniversitelere düşer.
Bu tür sorunları çözmenin biricik yolu her birimizin
sivil siyasetin içerisinde aktif birer aktör olmamızdan
geçiyor. “ diye konuştu.
“Anadolu irfanı ve bilgeliği bize yol gösteriyor”
“Üniversiteler olarak milletimizin ferasetini bir politik projeye dönüştürmekle mükellefiz. Günümüzde
Anadolu irfanı ve bilgeliğinin, bizim sahip olduğumuz
temel istek ve irademizin bu ülkede bir siyasal projeye, bir katma değere dönüşmesine ramak kaldığını
samimiyetimle söylüyorum. Bunu sadece kendimiz
ve ülkemiz için değil, bütün dünya coğrafyası için
yapmalıyız. Şunu unutmamalıyız: Kendi geleceğimiz
ve ülkemizin etrafındaki mazlum milletlerin geleceği
adına bu coğrafyaya farklı bir pencereden bakmanın
mümkün olduğunu göstermekle sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladık

Cumhuriyetin ilan edilişinin 93. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Samsun’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

bıraktı. Çelenk sunumundan sonra saygı duruşunda
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali
İbrahim Şahin, Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı.

Anıt Park’ta düzenlenen çelenk sunma törenine
Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Garnizon
Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz başta
olmak üzere protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Bayramlaşma Töreni

Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, anıta çelenk

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ikinci durağı tebrikat töreni oldu. Valilik binasındaki törende Samsun
Valisi İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz tebrikleri kabul etti.
Tebrikat töreninin ardından Batı Parkta 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Samsun
protolünün yoğun ilgi gösterdiği törenlere Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat
Ceyhan katıldı.

Prof. Dr. Yüksel Bek Emekli Oldu

Hoşkadem Restoran’da düzenlenen yemekli
toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Vedat Ceyhan, “Hocamızın çok büyük
hizmetleri olmuştur. Kendisine çok teşekkür
ediyorum. Emeklilik hayatlarında hem hocamıza hem de sevgili eşine huzurlu, mutlu
günler diliyorum.” dedi.
Emekliye ayrılan Prof. Dr.Yüksel Bek de veda
konuşmasında töreni düzenleyen ve yemeğe
katılarak kendisini onurlandıran tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Davetlilerin Prof. Dr.Yüksel Bek ile olan anılarını paylaştığı törende Prof. Dr. Vedat Ceyhan, hizmetleri
dolayısıyla Prof. Dr. Yüksel Bek’e günün anısına hediyesini sundu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Yüksel Bek’in emekli olması nedeniyle düzenlenen
programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan
ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.
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Aliya İzzetbegoviç Yâd Edildi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri ve
Vefa Günleri programı kapsamında vefatının 13. senesinde Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya
İzzetbegoviç anıldı.
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Gençlik ve Spor
Bakanlığı Müşaviri ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli
Heyeti Üyesi Selim Cerrah, AK Parti üçüncü dönem
Samsun İl Başkanı Osman Çetinkaya, KYK Samsun
İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Cihannüma Derneği Samsun Şube Başkanı İlker Efe, OMÜ Öğrenci
Konseyi Başkanı Ali Saral Sarıalioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Programdan önce 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili
fotoğraf sergisi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin
fuaye alanında sergilendi.
“Kendisini milletine adamış büyük bir değer”
Programın selamlama konuşmasında söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite olarak bu tür program ve sohbetlere ev sahipliği yapmak istediklerini
belirterek, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek,
bu ülkeye hizmet aşkımızı pekiştirecek nice günlerde
buluşmamızı diliyorum.” şeklinde konuştu.
Programın açılış konuşmasını yapan KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Aliya

İzzetbegoviç’in, kendisini devleti ve milletine adamış
büyük bir değer olduğunu vurgulayarak onun “Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.” sözünü hatırlattı.
“20. yüzyılın en bilge yöneticisiydi”
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Türkiye Maarif
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ise Aliya
İzzetbegoviç’in 78 yıllık destansı bir hayat yaşadığını
ifade etti.
Selim Cerrah, İzzetbegoviç’e “Bilge Kral” dendiğini,
bilge olduğunu ancak onun kral olmadığı belirterek,
“Çünkü krallar hukukun kaynağı değiller. Aliya İzzetbegoviç ‘Ben hukukun koruyucusuyum, kaynağı
değilim.’ dedi hayatı boyunca. O bir kral değildi ama
insanlığıyla kraldı. 20. yüzyılda yaşamış en erdemli,
en bilge yöneticiydi. Doğu ile Batı arasında örülmüş
olan sahte duvarların tamamını yıkabilecek erdeme
sahipti.” diye konuştu.
Bosna’da çok büyük zulüm ve akıl almaz kötülüklere tanıklık edildiğini kaydeden Selim Cerrah,
İzzetbegoviç’in “Zulüm hatırlatılmalı, yoksa unutulan
zulüm tekrarlanır.” sözüyle yaşanan durumu özetledi.
Program sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından Müşavir Selim Cerrah’a plaket takdim edildi.
Rektör Bilgiç ayrıca öğrencilerle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Aşureler OMÜ Vakfından
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı ile Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı iş birliği ve organizasyonunda 14 Ekim’de Muharrem Ayı vesilesiyle Aşure
Günü etkinliği düzenlendi.
15 bin kişilik hazırlanan aşure; Kampüs Camii, Fen
Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Güzel

Sanatlar Kampüsü ve OMÜ Türkçe Eğitim Merkezi
gibi farklı noktalarda dağıtıldı.
Her yıl geleneksel olarak yapılan etkinlikte; nar taneleriyle yapılan Türk bayrağı motifli aşure kazanı
dikkat çekti. Düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde
akademik ve idari personel ile öğrencilere aşure dağıtıldı.

“Dilimize Sahip Çıkarsak Her Şeye
Sahip Çıkarız”

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde düzenlenen “Etkili İletişim, Beden Dili, Diksiyon ve Nefes Eğitimi” konulu söyleşinin konuğu; sunucu, seslendirme sanatçısı, tiyatro
yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç oldu.
Diksiyon, artikülasyon, fonetik ve etkili sunum teknikleri, etkili iletişim dersleri ve seminerleri veren,
reklam ve tanıtım filmlerinde seslendirme yapan
OMÜ Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç,
söyleşide doğru iletişimin insan hayatındaki önemi
üzerinde durdu. Genç, nefes alma ve sesi doğru
kullanma tekniklerini uygulamalı olarak gösterirken
eğlenceli dakikalar da yaşattı.

Gençlerle etkileşim içinde gerçekleşen söyleşide
Buğra Genç, doğru konuşmanın doğru nefes almayla ilgili olduğunu belirterek bu konuda ipuçları
verdi. Dilimizi istila eden yabancı kelimeler ve bunların yanlış kullanılışıyla ilgili örnekler de veren Genç,
“Dilimize sahip çıkarsak her şeye sahip çıkarız” dedi.
Öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin sonunda Öğr. Gör. Mürsel Kan ve Çağrı
Merkezi Hizmetleri Programı öğrencileri “Sözel İletişim ve Hitabet” dersine yaptığı katkı için Yrd. Doç.
Dr. Buğra Genç’e teşekkür ederek çiçek sundu.

OMÜ Vakfı Kolejinden Örnek Etkinlik:
Servis Şoförleri Eğitimi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme
Şubesine bağlı trafik polis memurları tarafından
verilen seminerde, “ Güvenli Sürüş, Temel Trafik
Kuralları, Öğrenci Servis Taşımacılığı ve Öğrenci
Güvenliği, Çocuk Kazaları Nedenleri ve Koruma
Yöntemleri, Servis Şoförleri ve Servis Araçları
Denetimleri” konuları ele alındı.
Öğrencilerin güvenliğinin çok önemli olduğunu
vurgulayan OMÜ Vakfı Koleji yöneticileri, servis görevlilerinin çok büyük sorumluluk taşıdığını, semineri onların daha bilinçli ve daha kaliteli hizmet vermeleri için düzenlendiğini belirterek, emniyet görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
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OMÜ Vakfı Koleji, servis şoförleri ve hostesleri
için seminer düzenledi. Tüm servis personelinin
katılımı ile gerçekleştirilen seminerde katılımcılara
trafik eğitimi konusunda detaylı bilgi verildi.
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Rektör Bilgiç, Samimder’in
Etkinliğine Katıldı
“Ayrımcı uygulamalar kalktı”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğinin (SAMİMDER) düzenlediği Geleneksel Mezunlar ve Mensuplar Buluşması ile pilav
günü etkinliğine katıldı.
Samsun İmam-Hatip Lisesi Okulunda gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Sait Bilgiç’in yanı sıra AK Parti
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Canik Belediye Başkanı Osman
Genç, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat
Dalgın, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Kurt, MHP
Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve çok sayıda davetli
de hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Sait Bilgiç,
“İmam-Hatip Liseliler Türkiye’de belirli bir
dönemde birtakım haksızlıklara maruz kalmışlardır. Bu anlamda Türkiye’de hepimizin
yakından yaşadığı ve hissettiği bu olumsuzlukların başında eğitimde insanlarımızın
karşısına çıkartılan başörtüsü yasağı ve
farklı katsayı uygulaması gibi ayrımcı uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamalar; çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı demokratik
haklarını kullanmaktan mahrum bırakan ve
vicdanları kanatan ayrımcı uygulamalar olarak tecelli
etmiştir. İşte bu kardeşiniz de Yükseköğretim Kurulu
üyesi olduğu dönemde hem başörtüsü yasağı hem
de adaletsiz katsayı uygulaması gibi gerçekten ayrımcı uygulamaları ortadan kaldıran kararlarda imzası
bulunan bir kişidir. Bir başka deyişle, bu haksızlıkların
son bulması için biz de kendi kulvarımızda elimizden gelen her şeyi yaptık. Nihayetinde, Türkiye bu
tarz haksızlıkların ve ayrımcılıkların geride bırakıldığı
ve insanların gönül rahatlığıyla eğitim imkânlarından
hakkaniyetle faydalanabildiği güzel bir konuma ulaşabilmiştir.” diye konuştu.
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Çocuklar Mutfaklarını Denetledi
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OMÜ Vakfı Koleji ikinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri
rehberliğinde OMÜ Vakfı OMKAN İktisadi İşletmesine ait yemek üretim tesislerini gezerek yedikleri
yemeklerin üretim aşamalarını ve hijyen koşullarını
denetledi.

mi: TSEN-ISO 9001: 2008), çevre, (Çevre Yönetim
Sistemi: TSEN-ISO 14001: 2004), İSG, (İşçi Sağlığı
ve Güvenliği: OHSAS 18001: 2007) ve GGYS (Gıda
GüvenliğiYönetim Sistemi: ISO 22000: 2005) belgelerine sahip olduğunu da söyledi.

OMKAN Üretim Müdürü Gıda Mühendisi Kadir Ay,
yemeklerin hazırlanma süreci ve sunuma kadar
geçen aşamalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Ay, üretim tesislerinin kalite (Kalite Yönetim Siste-

Görerek ve yaşayarak öğrenme metoduna önem
veren OMÜ Vakfı Koleji, “Ya hayatı sınıfa getir, ya sınıfı hayata götür” parolası ile öğrencilerini bilgilendirmiş oldu.

Etkinlikler Öğrenci Toplulukları

“Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım”

OMÜ Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu, “Alevi
Bektaşilik Kültür Günü” kapsamında bir panel düzenledi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, panele teveccüh gösteren akademisyen ve misafirlerle bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
“Ne mutlu bana ki sizin gibi güzel ve değerli insanlarla buluşmuşum. Allah birlik ve dirliğimizi bozmasın. Hacı Bektaş Veli asırlar önce ne güzel söylemiş:
‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’. Cenab-ı Allah hepimizi farklı özelliklerde yaratmış ve beraber olmamız
için çok fazla meziyet ve vasıflar vermiş. Aynı vatan
toprakları üzerinde yaşayıp, aynı dili konuşup, aynı
Allah’a inanıp ayrı düşmemiz akıl kârı değil. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara karşı en büyük
engel inşallah bizler olacağız.”

“Alevilik Hz. Muhammed ve Hz. Ali ile bağlantılı
bir İslam inancıdır”
Panelde Alevi Bektaşi inancının önemli sorunları ve
çözüm önerileri ile ilgili konuda konuşan Yrd. Doç.
Dr. İbrahim Gül de “Sorunların başında, Alevi inancının İslam inancı dışındaki inançlara dayandırılması
geliyor. İkincisi, yazılı kaynakların dikkate alınmaması, üçüncüsü Alevi-Sünni inançlarındaki ortak
değerlerin yok edilmeye çalışılması ve son olarak,
şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunlar.” dedi.
Dış odakların ülkemizi Alevi ve Sünni olarak bölmeye
çalıştıklarına dikkat çeken Gül, “Aleviliği İslam dışında bir inanç gibi göstererek toplumsal çözülme yaratmaya çalışıyorlar. Alevilik, Hz. Muhammed ve Hz.
Ali ile bağlantılı bir İslam inancıdır. Hititler, Urartular
gibi daha öncesinde aramak gaflet ve delalet.” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından Muharrem Temiz’in sazını
dinleyen katılımcılar, aynı zamanda Alevi kanaat önderi olan Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ile Hacı Bektaş
Veli Araştırmaları Topluluğunun Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül’ün semah gösterisini
izledi.

Alevilik ve Alevilik-Bektaşilik anlayışını açıklayan
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı da “Alevilik, adını Hz. Ali’de
alan, onun soyunu ve onu takip eden, İslam inancına sahip olanlar tarafından kurulmuştur. Yani Alevi olmak, Hz. Ali’nin yolundan gitmek, Hz. Ali gibi
düşünmek, onun gibi yaşamaya çalışmak ve hikmet
sahibi olmaktır.” ifadelerini kullandı.
İnsan olabilmek için sevgiyi işaret eden Prof. Dr. Ersanlı sevginin kaynağının da Allah’ın vasıtası olan
Ku’an-ı Kerim olduğunu belirtti.
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“Sevginin kaynağı Allah’ın vasıtası Kur’an-ı
Kerim’dir”

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğunun Akademik Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. İbrahim Gül’ün panelist, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
Aslan’ın yönetici olduğu panele Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, akademisyenler, öğrenciler ve Samsunlular
katıldı.
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Wilma Elles Kanserle Mücadeleyi
Anlattı

“Bitkisel ürünler kemoterapi süreci dışında
kullanılmalı”
Prof. Dr. Güzin Demirağ ise kanserle mücadelede
bitkisel ürünlerin rolüne ilişkin şunları söyledi: “Bitkisel ürünler kemoterapi süresince değil de onun
dışında kullanılmalı. Bitkisel ürünlerin hangi dozda
ve oranda kullanılacağı çok belli değil. Bununla ilgili
özellikle Almanya’da enstitüler var ve bazı bilimsel
çalışmalarda ispatlanmış veriler söz konusu. Örneğin ülkemizde, tadının çok kötü olması ve de çok
fazla yan etkisinin bulunmasına rağmen ısırgan otu
kanserle mücadelede kullanılan bitkilerden bir tanesi.”

“Kanserin en az yüzde 40’ı önlenebilir”
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşide Wilma Elles’in yanı sıra Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanları
Prof. Dr. İdris Yücel ile Prof. Dr. Güzin Demirağ da
konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşiye ayrıca Hayatta
Kal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mutlu Vural, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Vitaminin fazlası zarar”
Gıdalarla alınan vitaminlerin değil de dışarıdan alınan vitaminlerin çok masum olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirağ, yapılan çalışmalarda gerek
A vitamini gerekse B vitamininin ihtiyaçtan fazla
alındığında kanser yapacak etkiye sahip olduğunu
sözlerine ekledi.

Söyleşinin başında kanser hastalığı ile ilgili istatistiki bilgiler veren Prof. Dr. İdris Yücel bu hastalığın,
ülkemizde ve dünyada hastalıklara bağlı ölümlerde
ikinci sırada yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Yücel,
bütün bu çarpıcı rakamlara rağmen kanserin çok da
korkunç bir hastalık olmadığını belirterek; “Kanserin
en az yüzde 40’ı önlenebilir. Dolayısıyla bize düşen;
bu konuda bilinçli olmak, edindiğimiz doğru bilgileri
başka insanlara aktarmak ve kanserle mücadelede mümkün olduğunca fazla taraftar kazanmaktır.”
dedi.
“Kanserle mücadele bir ekip işi”
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Annesini kanser nedeniyle 5 ay önce kaybeden
oyuncu ve kanser aktivisti Wilma Elles de bir kanser
hastası yakını olarak hastalık sürecinde yaşadıkları ve tecrübe ettiklerini katılımcılarla paylaştı. Elles
söyleşide annesinin hastalığı boyunca bizzat birçok
araştırma yaptığını, farklı doktorlara başvurduklarını ve son güne kadar annesinin moralini yüksek
tutmaya çalıştıklarını belirtti. Wilma Elles, çok daha
sistematik bir şekilde kanserle ilgili bilgilere ulaşmak
için Hayatta Kal Derneği ile bir platform kurduklarını
ifade ederek kanserle mücadelenin bir ekip işi olduğunu ve bu süreçte doktor, hasta ve yakınlarına
büyük görevler düştüğünü vurguladı.
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“Dünya gittikçe kimyasallaşıyor”
Elles, annesinin kansere yakalanmasındaki faktörlere de değinerek, “Dünya çok fazla kirlendi. Her şey
kimyasallaşıyor, bunda hepimizin sorumluluğu var.”
diye konuştu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles’den
Rektör Sait Bilgiç’e anlamlı ziyaret
OMÜ Gençlik Topluluğunun etkinliğine katılmak üzere üniversitemizi ziyaret eden ünlü
oyuncu ve kanser aktivisti Wilma Elles, “Sağlıklı Yaºam, Kanserle Mücadele” konulu söyleºi öncesi Rektör Bilgiç’i makamında ziyaret
etti. Elles, kendilerini ağırladıkları için teºekkür
ederek ziyareti hakkında bilgi verdi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek Elles’e anlamlı görevinde baºarılar diledi.

Doğan Cüceloğlu Gençlerle
“Farkındalığı Yüksek Yaşayın”
Sağlık Topluluğu, “Gerçek Özgürlük” konulu
söyleşi kapsamında psikolog-yazar Doğan
Cüceloğlu ve eğitmen Polat Doğru’yu, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde konuk
etti.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Samsun Engelliler Federasyonu ve akademisyenlerin katıldığı söyleşiye öğrenciler
yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye’nin tüm üniversitelerinden, her sene
bine yakın söyleşi teklifi aldığını belirten Polat
Doğru, “Biz imkânlardan dolayı yılda sadece
sekizine cevap verebiliyoruz. OMÜ’nün bu
sekiz üniversiteden biri olma nedeni ise Sağlık Topluluğunun ısrarı ve çabaları sonucudur.
Bugünün mimarı onlar.” dedi. Polat Doğru,
hayatının çeşitli dönemlerinden örnekler vererek yaşadıklarından edindiği tecrübeleri
katılımcılarla paylaştı.
“Yaşam bir ekip işidir”
Yaşamın bir ekip işi olduğunu ise ifade eden
Doğan Cüceloğlu, “Bunun farkına vardığınız
zaman insan ilişkilerine başka türlü bakıyorsunuz. Ben bugün insan ilişkileri ile ilgili
konuşmak istiyorum. Çünkü insan ilişkileri
içinde oluşuyoruz, insan ilişkileri içinde gömülüyoruz.” diye konuştu.
İnsanın kendine sorması gereken iki soru
olduğunu söyleyen Cüceloğlu, “Ben kimim?
Gelecekte kim olmak istiyorum? Bu iki sorunun cevabını bulmanız hem sizin için hem de
ülke ve tüm insanlık için çok önemli.” dedi.

Cüceloğlu, farkındalığı yüksek yaşamanın
önemine vurgu yaparak, “Bir kültür robotu
olarak yaşarsanız geleceğiniz geçmişinizin
aynısı olur. Ancak bir birey olarak yaşadığınız
ortama değerlerinizi, vizyonunuzu getirebiliyorsanız, gönlünüzün muradını keşfettiyseniz bir seçim yapabilirsiniz. O seçim de
geleceğinizin köklerini oluşturmaya başlar.”
şeklinde konuştu.
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“Farkındalığı yüksek yaşayın”
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Erdoğan Arıkan Çarşamba’da
Hukuk Fakültesi ile İletişim Fakültesi Hukuki Araştırmalar Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği söyleşiye,
TRT’nin ünlü spor spikerleri Erdoğan Arıkan konuk
olarak katıldı.
Söyleşiye; öğrencilerin yanı sıra Çarşamba Belediye
Başkanı Hüseyin Dündar, Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa Tiftik, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya ve parti temsilcileri
katıldı.

duğu yerdir. Kariyerimin ilk başlarında Samsun’a çok
sık geldim. Belki de bu şehri bu kadar sevmemin
nedeni de budur.” şeklinde konuştu.
Samsunspor’un 1990’lardaki eski günlerine dönmesi için de temennide bulunan Arıkan, Samsunspor
taraftarının da kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

“Mesleğim sayesinde 70 ülkeye gittim”
Mesleğe yönelik deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşan Erdoğan Arıkan, kariyerine nasıl başladığını ve bu süreçteki dönüm noktalarını anlattı.
Arıkan, spor spikerliği sayesinde yaklaşık 70 ülkeye
gidip, 5 Dünya Kupasını ve 4 Avrupa Kupasını yerinde anlattığını belirterek bu duyguyu her insanın
tatması gerektiğini söyledi.
“Samsunspor’un 90’lı yıllara dönmesini arzu
ediyorum”
Samsun’un kendisi için yerinin ayrı olduğunu kaydeden Erdoğan Arıkan, “Samsun benim anılarımın ol-

Öğrenci Konseyinden Aşure İkramı
Muharrem ayı ve Aşure günü etkinlikleri kapsamında Öğrenci Konseyinin organizasyonu ve Atakum
Belediyesinin sponsorluğunda aşure ikramı yapıldı.
Öğrenci Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı
Ali Bakoğlu, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı,
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Saral Sarıalioğlu, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler
katıldı.
Aşure ikramının ardından Rektör Bilgiç, öğrencilerle
bir araya gelerek sorunlarını dinledi, öğrenci yemekhanesi ve Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
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Rektör’den Kahvaltı Sözü
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ayrıca yakın bir zamanda öğrencilere öğlen yemeğinde olduğu gibi uygun
fiyatla her sabah kahvaltı verileceği müjdesini de
verdi.

15 Temmuz ve Sonrası
gençlerimiz ne kadar yanlış düşündüğünüzü zannederseniz zannedin, ne kadar yanlışa düşeceğinizi
sanırsanız sanın, sizden daha akıllı, sizden daha vatansever, sizden daha çok ülkesini seven bir insan
olduğunu düşünürseniz düşünün, o iradeyi birinin
eline asla teslim etmeyin.” dedi.
“Düşünmekten, sorgulamaktan korkmayın”

Öğrenci Konseyi ve Genç Memur-Sen iş birliğinde
“15 Temmuz ve Sonrası” isimli bir konferans düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili
Metin Külünk konuşmacı olarak katıldı.
Konferansa Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Eğitim Bir Sen Samsun
Şube Başkanı Nejdet Güneysu, akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını eski Öğrenci Konseyi Başkanı Ali
Sarıalioğlu yaptı. Ardından söz alan Eğitim Bir Sen
Başkanı Nejdet Güneysu, “15 Temmuz çok ders alacağımız, asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız bir gündür.” dedi.
“Aklımızı özgür tutmak zorundayız”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “15 Temmuz, 12 Eylül
gibi nice kötü tecrübeleri bizlere yaşatanlara fırsat
vermek istemiyorsak Allah’ın bize bahşetmiş olduğu
ve insan olmamızın temel değeri olan aklımızı özgür
tutmak zorundayız. Düşünmek zorundayız. Değerli

Konferansına, “Gençler, düşünce anarşisti olun.”
sözleriyle başlayan Metin Külünk, “Aklınızın özgürlüğünün önünde hiçbir engel tanımayın. Bir tek sınır var tevhit ve şirk. Tevhit ve şirk sınırları içerisinde
düşünce anarşisti olun. Düşünmekten, aramaktan,
sorgulamaktan korkmayın. Akıl özgürlüğünün her
işin başı olduğuna inanıyorum. Bana göre; 15 Temmuz galip medeniyet ile mağlup medeniyet mücadelesinin bir kesitidir ve bu mücadele devam etmektedir ve devam da edecektir. 15 Temmuz 10 saatlik
bir mücadele değildir. 246 şehit o gecenin gerçek
kahramanlarıdır. O nedenle şunu hiçbir zaman unutmayınız ki son 150 yıllık dünya sisteminin, nasıl şekillendirildiğini bilmeliyiz.” dedi.
“Medeniyetimizin merkezine insanı koyduk”
Dünyada bugün yönetilemezlik problemi olduğuna dikkat çeken Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün dünyanın adalet problemi var. Peki, siz hiç
düşündünüz mü 6 asırdır Anadolu’da nasıl egemen
oldunuz? İnşa ettiğiniz medeniyetin merkezine insanı, Mevlana’yı, Yunus Emre’yi ve adaleti koydunuz.
İnşa ettiğiniz medeniyeti sadece Müslümanlar için
değil, her insanın huzur içinde yaşayacağı bir medeniyet olarak inşa ettiniz. İnsanı merkeze koyan, etnik
kimlikleri aşan bir düzen ortaya koydunuz.”
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konferansın sonunda “Büyük Anadolu Aklı” isimli kitabını
imzalayarak Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e hediye etti
ve öğrencilere dağıttı.

Rock Topluluğu, ünlü rock şarkıcısı, besteci, söz
yazarı ve festival koordinatörü Umut Kuzey ile söyleşi ve müzik dinletisi düzenledi. Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda
müziksever öğrenci katıldı.
Önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
festival düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Umut
Kuzey, tarihi önemi açısından özellikle 19 Mayıs’ta
Samsun’da olmayı hedeflediklerini açıkladı.
Söyleşinin sonunda, öğrencilerin seslendirdiği şarkıları keyifle dinleyen Umut Kuzey, daha sonra dinleyenlere mini bir konser verdi.
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Rock Müziğin Ünlü İsmi Umut Kuzey
ile Buluşma
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Öğrenciler Başkanlarını Seçti

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu toplandı. Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Genel Kurulda yeni
Öğrenci Konseyi Başkanı ve yönetimi seçimi yapıldı.

şımız, öğrencilerin sesi, kulağı, gözü olacak ama her
öğrencimizin rahatlıkla ulaşabileceği bir yönetim olduğumuzu düşünüyorum. Rektör Yardımcısı olarak
Rektörüm adına herhangi bir sıkıntınız olduğunda
doğrudan doğruya bize ulaşabileceğiniz konusunda emin olabilirsiniz. Sıkıntılarınıza çözüm bulmak
için elimizden geleni yapacağız. Onun için bu seçimi
lütfen kazandık, kaybettik olarak değerlendirmeyin,
demokratik olarak hakkımızı kullandık. Kazanan da
kaybeden de istediği zaman bize gelebilirler, kapımız herkese açık.”
Rektör Bilgiç, yeni yönetimi kabul etti
Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ve konsey
üyeleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

İki senede bir yapılan konsey başkanlığı seçiminde
iki aday yarıştı. 35 Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokul temsilcisi genel kurulda, yeni başkan ve
yönetim için oy kullandı. Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Muhsin Oğul ile Fen Edebiyat
Fakültesi öğrencisi Samet Korkmaz arasında geçen
yarışta, Muhsin Oğul 19 oyla seçimi kazanan taraf
oldu.
Seçimin tamamlanmasının ardından eski Konsey
Başkanı Ali Sarıalioğlu, görevi yeni başkana devretti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, değerlendirme konuşmasında şöyle dedi: “Kazanan arkada-

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in makamında gerçekleşen ziyarette eski konsey başkanı Ali Sarıalioğlu da
hazır bulundu. Yeni seçilen öğrenci konseyi üyeleriyle tek tek tanışan ve onlarla sohbet eden Bilgiç
öğrencilerin her tür fikirlerine saygılı ve açık olduklarını ancak bu fikirlerin devletin ve ülkenin birlik ve
beraberliğini destekleyen yapıda olması gerektiğini
söyledi.
Aynı fikirde olduklarını ifade eden ve çalışmalarını
da bu yönde belirlediklerini söyleyen Muhsin Oğul,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ve ekibine yeni görevlerinden dolayı başarılar diledi.

Konseyden Kuran-ı Kerim Hediyesi
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Öğrenci Konseyi, Türkiye Diyanet Vakfı ve Samsun
Genç Memur-Sen tarafından ortaklaşa düzenlenen
bir etkinlikle öğrencilere Kuran-ı Kerim dağıttı.
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Etkinliğe Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Eğitim Bir-Sen
2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Taşova, Atakum İlçe
Müftüsü İsmail Keskin, Dost-Der Derneği Başkanı
Hüseyin Mutlu ve öğrenciler katıldı.

Samsun Genç Memur Sen İl Başkanı Ali Sarıalioğlu, “Biz zamanın gençliği olarak büyük bir tarihî
döneme tanıklık ediyoruz. Bizlerin yegâne amaç ve
gayesi, Kuran-ı Kerim’deki “oku” emrini yerine getirmektir. Özellikle gençlerimizin İslam’ın birleştirici
rolünü kalplerine ilmek ilmek işlemelerini istiyoruz.
İnşallah hasıl olan ecri sevaba nail olabilmişizdir. “
dedi.

Ünlü Oyuncu Hakan Bilgin OMÜ’de
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Hakan Bilgin,
OMÜ Gençlik Topluluğunun davetlisi olarak üniversiteli gençlerle buluştu.
RektörYardımcısı Prof. Dr.Vedat Ceyhan’ın da izlediği söyleşi, Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda
26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi. Bilgin,
salonu dolduran gençlerle eğlenceli bir söyleşiye
imza attı.
Karadeniz’i ve Samsun’u iyi bilen biri olarak
OMÜ’de bulunmanın gururunu yaşadığını belirten Bilgin, kendi hayat süzgecinden damıtmış
olduğu tecrübelerini mizahi bir dille gençlerle
paylaştı.
Oyunculuğu seçmesindeki nedenleri anlatan Bilgin, “İnsanlara kendimi anlatabileceğim, kendi
farkındalığımı ve farklılığımı hissettirebileceğim
‘sahne’ dedim. Tiyatro ile oyunculuk, hayatı öğretiyor bana. İnsanları eğlendirirken onlarla yakın
ilişki kurmamı sağlıyor.” dedi.
“Kendi özümüzü yakalamalıyız”
Gençlerin kendi özdeğerlerini bilmesinin gerekliliğini hatırlatan Bilgin, “Benim kaderim bu, en fazla
ne olabilir ki, ben şunu yapabilirim ama bunu yapamam gibi kendimizi küçümseyen ve kendimizi bir
kenara atan bir yaşam biçimimiz var. Şu an burada
300 kişiysek demek ki burada 300 tane çok özel

değer var. Gençken yaptığımız en büyük hata kendi
özümüzü, ailemizi, doğduğumuz coğrafyayı önemsemek yerine para ve unvan konusunda başarılı
bulduğumuz insanlara odaklanmaktır. Biz kendi
özümüzü yakalayamıyor, farkındalığımızın peşinden
koşamıyoruz. Sakın unutmayın ki sizden bir tane
daha yok bu hayatta!” diye konuştu.
Söyleşinin sonunda gençlerle fotoğraf çektiren Bilgin, kendisine gösterdikleri ilgi dolayısıyla hepsine
teşekkür etti.

Spor Editörü Cem Durak
İletişimcilerle
İletişim Fakültesi, “Spor Gazeteciliği: Taraftarlık
ve Rant Arasına Sıkışan Meslek” adlı söyleşide,
Ntvspor.net internet portalı ile NTV Spor Masası’nda
uzun yıllar editörlük yapan ve şu anda Turkcell TV
Plus’ta yayımlanan “Bipspor” kuşağının editörlüğünü üstlenen Spor Editörü Cem Durak’ı ağırladı.

çok işin spor spikerliği kısmında yer almak istiyor.
Ancak spor spikerliği tecrübe gerektiren bir meslek.
Haber yazmadan, haber sunulamaz.” şeklinde yanıt
verdi.

Medya ve İletişim Topluluğunun düzenlediği söyleşide Cem Durak, iletişimin birçok alanında çalıştığını
söyleyerek, gazetecilik mesleğinin uğraşlı bir alan olduğunu belirtti ve başarılı olmak için mesleğe gönül
vermek gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de spor medyasının büyüdüğünü ve önümüzdeki yıllarda futbola daha çok yatırım yapılacağını ifade eden Durak, “Büyüyen spor medyası yeni
mezunlar için iş imkânını doğuracak. Gelecek nesil
çok şanslı.” dedi.

“Haber yazmadan haber sunulmaz”

Söyleşi sonunda Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Ahmet Karakul, söyleşiye katılan öğrenciler ve
topluluk adına Cem Durak’a teşekkür belgesi takdim etti.
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Durak öğrencilerden gelen, kadınların spor spikerliği
yapıp yapamayacağı ile ilgili soruya, “Kadınlar, daha

“Spor medyası büyüyor”
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Rektör Adayları Buluştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü görevine
atanan Prof. Dr. Sait Bilgiç, rektörlük seçiminde aday
olan öğretim üyeleriyle iki kez bir araya geldi.
Rektör Bilgiç, huzurlu çalışma ortamının tesisi ve
istişare amacıyla göreve atanmasının üçüncü günü
sürpriz bir adım atarak seçim sürecinde yarıştığı
adaylarla ‘birlik ve beraberlik’ yemeğinde bir araya
geldi. 17 Ağustos ve 13 Ekim 2016 tarihlerindeki iki
buluşmada ortak akıl sürecini hep birlikte hayata geçirmeyi ve fikir alışverişinin önemini ön plana çıkaran
Sait Bilgiç, bir araya gelişlerin hem şehre hem de
üniversitenin ikliminin yumuşaması ve güzelleşmesinde önemli katkılarının olduğunu vurguladı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ilk buluşmada “Üniversitemizde gerçekleşen rektörlük seçiminde aday olan
siz değerli arkadaşlarımızla bir araya gelerek üniversitemizin geleceğini planlamada geliştirdiğiniz değerli fikirlerinizden istifade etmek istedik. Bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederim.”
diyerek konuşmasına başladı. Bilgiç, “Ülkemizin
zor zamanlardan geçtiği şu günlerde yüreği Türkiye
için çarpan bütün öğretim üyelerimizi kucaklayacağız, herkesin desteğini almak arzusundayız. İhanet
içinde olmamak kaydıyla her bir arkadaşımız bizim
için kıymetlidir. Sizin katılımınızla bir istişare heyeti
oluşturmayı, belli periyotlarda bu heyet vasıtasıyla
değerli birikiminizden faydalanmayı istiyorum.” dedi.
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“Ortak akıl sürecini hep birlikte hayata
geçirmek istiyoruz”
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Herkese kapılarının açık olduğuna vurgu yapan Rektör Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Bir taraftan
oluşturacağımız istişare heyeti, diğer taraftan telefonum ve çalışma odam size her zaman açık olacaktır. Dolayısıyla ortak akıl sürecini hep birlikte hayata

geçirebileceğiz. Rektör olarak ben hizmet etmeye,
hizmete vesile olmaya talibim, beni ve arkadaşlarımı
desteğinizle yalnız bırakmazsanız memnun olurum.
Katılımınız için tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Yemeğe katılan akademisyenler söz alarak bu güzel
birlikteliği sağladığı için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e
teşekkür ettiler. Hayırlı olması dilekleri ile başlayan
konuşmalarda akademisyenler, genellikle öğretim
üyelerine liyakat ve eşitlik ilkeleri üzerinden yaklaşılacağının bir işareti olarak bu yemeği değerlendirdiklerini, oluşturulacak istişare heyeti/danışma
kurulunun çok faydalı bir işlev göreceğini, üzerlerine
düşecek her görevi yerine getirmeye istekli olacaklarını beyan ettiler.

“Bu birliktelik son derece önemli”
İkinci buluşma ise 13 Ekim’de gerçekleşti. Bu birlikteliğin son derece önemli olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Sait Bilgiç, “Demek ki iyi niyetle yola çıkıldığında,
bu duruş, insanların yüreğinde yer buluyor ve içinde
bulunduğumuz kurumun huzur içinde yoluna devam

etmesinin hepimiz için pozitif katkıları oluyor. Önemli
olan, sürdürülebilir bir yolda yürüyor olmaktır. Bunu
da üniversitemizin geleceği adına önemli bir işaret
ve ışık olarak değerlendiriyorum.” dedi.
“Raylı sistem bütün birimlere ulaşacak”
Rektör Bilgiç, toplantıda göreve geldikleri günden
bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Raylı sistemin kampüse çıkacağını aktaran Bilgiç, “Son
çalışmalar itibariyle kampüs içerisindeki lojmanların
şehir ve hatta Tekkeköy ile ulaşım sorunu ortadan
kalkacak. Görüştüğümüz yetkililer Marmaray’ı yapan mühendislerin de içinde bulunduğu bir ekip. İlk
defa üniversitede, kampüs içinde raylı sistem bütün
birimlere ulaşabilecek kadar bir güzergâha sahip
olacak. İnşallah 2018’in Ağustos ayı gibi raylı sistemin tamamlanması söz konusu olacak.” şeklinde
konuştu.
Öğrencilere kahvaltı imkânı
Rektör Sait Bilgiç, öğrencilere sabah kahvaltısı verilmesi yönünde girişimleri olduğunu belirterek,
“Öğrencilerimize sabah kahvaltısı vermeyi düşünü-

yoruz. Örneğin öğle yemeğinin maliyeti 6 buçuk lira.
Biz öğrencilerimize 2 liradan veriyoruz. Aynı şekilde
sabah kahvaltısını da bu fiyat üzerinden vermeyi
planlıyoruz. Ayrıca Öğrenci Yaşam Merkezi’ndeki
personel yemekhanesinin bir kısmını öğrencilere
tahsis edeceğiz. Böylece öğrencilerimizin kuyrukta
bekleme süresini azaltmış olacağız.” dedi.
Büyükşehir Belediyesinin kampüs içindeki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında da bulunan Prof. Dr.
Sait Bilgiç, “Rektörlüğün üstünde yer alan orman içi
yol, Belediye tarafından yapıldı. Böylelikle Rektörlüğün arkasında hem ikinci bir ulaşım yolu hem de
orman içerisinde güzel bir yürüyüş yolu olmuş oldu.
Kampüse İkinci Kapı
Rektör Bilgiç devamında “Ayrıca yerleşkenin güneybatı tarafından dışarıya çıkarken kampüse 1-1,5 kilometrelik bir bağlantı yolu talep ettik. Bu bağlantıyla
da Ankara’dan gelip Sinop, Bafra yönüne gidenler
ve aynı zamanda üniversiteye gelenler, artık daha
kısa bir yol kat edecek. Dolayısıyla orada da bir kapımız olacak.” diye konuştu.

OMÜ Ormanı Düzenleme Çalışmaları
Devam Ediyor
Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Atakum Orman
İşletme Şefliği denetiminde gerçekleşen ve Rektörlük Yapı İşleri Teknik Başkanlığına bağlı Orman Birimi personeli tarafından sürdürülen çalışmalarda,
OMÜ’ye ait özel ormanlarda yıllar itibariyle uygulanacak ormancılık prensipleri esas alınıyor.

Doğal rekreasyon alanları ortaya çıkacak
Her yıl düzenli olarak yapılan çalışmalarda, orman
bakım ve aralama tekniği esaslarına göre; eğri
gövde, azman gövde, tepe kuruluğu, kırık-yıkık
gövde, sıkışık gövdeler söz konusu alandan uzaklaştırılacak. Böylelikle alanda bırakılan ağaçlar yangın, rüzgâr, fırtına ve kar zararlarına karşı dayanıklı
bir hâle getirilecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca
kampüs yaşamına katkısı olacak doğal rekreasyon
alanlarının ortaya çıkarılması ve OMÜ yerleşkesindeki sosyal hayata dinamizm katılması hedefleniyor.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi mülkiyetinde bulunan
ormanlık alanda, düzenleme (amenajman) uygulamalarına devam ediliyor.
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kutladık
Samsun’da 30 Ağustos zaferinin 94. yıl dönümü
kutlamaları bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Törene; Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun
Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Kuran, mülki erkân, kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayan törende; Vali İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Piyade
Albay Sedat Bulut ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz anıta çelenk bıraktılar.
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Törende Anıt Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Şahin,
“Başkomutanımız Büyük Önder, Aziz Atam, bugün
vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ül-

94

kemizin bağımsızlığını kazandığı Zafer Bayramı’nın
94’üncü yılını bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde kutlamak üzere huzurunuzdayız. Yüce milletimiz ve kahraman ordumuz kutsal saydığı değerler
uğrunda, şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun,
düşman ne kadar güçlü olursa olsun, yılmadan mücadelesini sürdürerek bu mücadelesini kazanmıştır.
Toprakları işgal altında olan milletimize bağımsızlığı
yaşatan, milletimizin hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya gösteren bu zaferle Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Milletçe birlik ve
beraberlik içerisinde bu ülkeyi bizlere miras bırakan
başta siz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle,
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhun şad
olsun.” dedi.
Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından valilikte
tebrikât töreni düzenlendi.

Samsunspor Teknik Direktörü
Öğrencilerle Buluştu
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve
Teknik Direktör Yardımcısı İlker Püren, “Futbol Uzmanlığı” söyleşisi için Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün, 14 haftalık eğitim
öğretim süreci sonunda düzenlendiği söyleşiye;
Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doç.
Dr. Özgür Bostancı, Okutman Fedayi Aksoy ve öğrenciler katıldı.
“Yardımcılarımı spor akademilerinden
seçiyorum”
Samsunspor Teknik Direktörü ve eski milli
futbolcu Osman Özköylü, futbolda
bilimselliğin önemini vurgulayarak katıldığı eğitimlerde öğrendiği
bilgilerin futbolculuk hayatındaki
bilgilerden daha yararlı olduğunu
belirtti.

Özköylü, “Profesyonel lisansım olmasına rağmen
akademiden yetişen yardımcım İlker Püren
bilimsel olarak benden daha
bilgili. Bu nedenle yardımcılarımı seçerken spor
akademilerinden yetişmiş
olmalarına özen gösterdim.” dedi.
Teknik Direktör Yardımcısı İlker Püren ise 9
yıldır Osman Özköylü ile
çalıştığını kaydederek,
“Futbolda artık her şey
bilimselliğe dayanıyor.
Şampiyonu dahi bu
faktörler belirliyor.”
diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, imzaların atılmasının ardından yaptığı konuşmada 203 çalışanı ilgilendiren
toplu iş sözleşmesinin önemini vurguladı. Bilgiç,
kurumun bütçesinin dikkate alınarak çalışanların
emeklerinin karşılığı olan hak ettikleri ücreti alabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle Türk-İş’e bağlı TezKoop-İş Sendikası, OMÜ’de çalışan işçiler adına
toplu iş sözleşmesini imzaladı. Rektörlük makamında 23 Eylül Cuma günü gerçekleşen imza töreninde;
anlaşmayı Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Tez-Koop- İş
Genel Başkanı Osman Gürsu imzaladı. Tez-Koop-İş
Genel Sekreteri Hakan Bozkurt ve Ankara 2 Nolu
Şube Başkanı Mustafa Barın da imza töreninde hazır bulundu.

Tez-Koop- İş Genel Başkanı Osman Gürsu ise “TezKoop-İş Sendikası ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi mutlu bir
şekilde sona erdi. Bundan sonraki süreçte çalışan
arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı daha güçlü ve
verimli hâle getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Rektörümüze bu toplu iş sözleşmesinde
sunduğu katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyor
ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi.
Anlaşmayla işçilerin ücretlerinde önemli oranda artış
sağlanırken, sosyal haklarda da iyileştirmeler yapılmış oldu.
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Rektör Bilgiç, “Yürüttüğümüz görüşmelerden güzel
bir şekilde sonuç aldık. Bundan dolayı mutluyuz.
Hem Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanına, Samsun temsilcilerine hem de üniversitemizi bu konuda
temsil eden Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Menderes
Kabadayı ve RektörYardımcımız Prof. Dr. Vedat Ceyhan hocamıza ve hukuk müşavirliğimize teşekkür
ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.
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Teknoloji Transfer Ofisi Yeniden
Yapılandırılıyor
İTÜNOVA A.Ş. (İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi) Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil,Yönetim
Kurulu Üyesi Kazım Yalçınoğlu ve Üniversite-Sanayi
İş Birliği Koordinatörü Aysun Beyazkılıç Koç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç
ile bir araya geldi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özgür
Demircan, Genel Müdür Vekili Dr. Ercan Gökgöz,
OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Prof. Dr.
Ömer Andaç,Yeşilyurt Demir Çelik MeslekYüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Proje Yönetim
Ofisi Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve Genel

Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı’nın katılımıyla
gerçekleşen toplantıda OMÜ Teknoloji Transfer Ofisinin yeniden yapılandırılması çalışmaları hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.
İTÜNOVA’nın kurulmasından bu yana elde ettikleri
tecrübeleri OMÜ-TTO ile paylaşan Genel Müdür Dr.
Ercan Çitil ve ekibine, Rektör Bilgiç üniversite adına
hediye takdiminde bulundu.
İTÜNOVA temsilcileri daha sonra üniversitede Teknopark OMÜ-TTO ve KİTAM’ı (Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) ziyaret edip
incelemelerde bulundu.

OMÜ Devlet Konservatuvarı’nda
Devir Teslim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Olga Hasanoğlu, törenle görevi Doç. Dr. Can Karahan’dan devraldı.
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“Adalet, liyakat ve ehliyet en önemli değer”
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OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü’nde gerçekleşen
devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, adalet, liyakat ve ehliyetin kendileri için en
temel değer olduğunu söyledi. Rektör Bilgiç, “Bu
değerler, bizim sorumluluğumuz döneminde sözde
kalmayacak, gerçekten hayat bulacak. Bunların olmadığı yerde huzur olmaz. Çünkü bu değerlerin eksikliği, insanı en çok rahatsız eden şeylerdir. Bizden
kaynaklı ve insandan kaynaklı kusur olmamasına
çok özen göstereceğiz. Bunu sizler için, üniversitemiz için ve ülkemiz için yapacağız. Enerjimizi boşa
harcamak istemiyoruz. Sizlerin de katkı sağlamasını
istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından her iki yöneticiye çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yeni müdür

Prof. Dr. Olga Hasanoğlu’na başarılar dilerken; üç
yıl görev yapan Doç. Dr. Can Karahan’a da yaptığı
hizmetler için teşekkür etti.

Rektör Bilgiç Kahvaltı Sözünü Tuttu
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğrencilere verdiği kahvaltı servisi sözünde durdu. Rektör Bilgiç, Samsun
Valisi İbrahim Şahin ile birlikte öğrencilerle kahvaltı
yaptı.
Eğitim Fakültesi Yemekhanesindeki kahvaltıya; Vali
Şahin ve Rektör Bilgiç’in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Fakülte Dekanları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun
Esen, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Bölge
Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve OMÜ Öğrenci
Konseyi Başkanı Ali Saral Sarıalioğlu katıldı.

Eğitim Fakültesi Yemekhanesi ve Merkez Yemekhanesinde uygulamaya konan ucuz kahvaltı servisiyle
öğrencilerin yüzü güldü. Büyük ilgi gören ve sıcak
bir atmosferde gerçekleşen kahvaltıda, öğrencilerle
bir araya gelen Vali İbrahim Şahin ve Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç, onların sorun ve isteklerine kulak vererek
bir süre sohbet etti. Öğrenciler ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.
Kantinlerde indirim
Yeni yönetimin öğrenci odaklı yaklaşımının bir yansıması da kantinlerde kendini gösterdi. Bu bağlamda
kantinlerde satılan ürünlerin önemli bir kısmında indirime gidildi.

İlahiyatta Devir Teslim
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran atandı.
İlahiyat Fakültesinin Konferans Salonu’nda yapılan
devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve
akademisyenler katıldı.

metin problemlerini çözen insanlara ihtiyacımız var.
Kırk yıllık geçmişe sahip bir fakülte olarak inşallah
biz hikmette ve hayırda bir numaralı bir fakülte olacağız. İnşallah aynı zamanda ihtisaslaşmış bir İlahiyat Fakültesi olarak da dikkat çekeceğiz.” ifadelerini
kullandı.

Prof. Dr. Yaran ise “Allah’ın selamıyla ve besmeleyle
bu göreve başlıyorum. Özellikle Sayın Rektörümüze
bana güvendiği için teşekkür ederim. Elimden geldiğince en doğru şekilde Fakülteme hizmet etmeye çalışacağım. Fakültemde hedeflediğim iki kavramı sizinle paylaşacağım. Birincisi yarış kavramı.
Türkiye’de yüze yakın ilahiyat fakültesi var ve bizim
öne çıkan İslam düşünürlerine ihtiyacımız var, üm-
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Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Biz bu
görevleri tebliğ ederken üniversitenin ihtiyacı olan
güzel iklimi oluşturabilecek kişilerle çalışmayı hedefledik. Sayın Prof. Dr. Yaran da bizim İlahiyat Fakültesinde üslubuyla, duruşuyla saygı duyduğumuz
hocalardan birisi. İnşallah Cafer hocamızla güzel bir
hizmet dönemi geçirmeyi umuyoruz.” dedi.
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Bayramlaşma Törenine Yoğun İlgi
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in ilk bayramlaşma törenine yoğun katılım oldu.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen bayramlaşma törenine
üniversitenin bütün birimlerinden çok sayıda katı-

lım oldu. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr.
Onur Bekiroğlu’nun da katıldığı bayramlaşma törenine birlik ve beraberlik görüntüleri damga vurdu.
Bayramlaşma töreninde çalışanlara hitaben bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, hiçbir ayrım gözetmeksizin, birlik beraberlik içinde, birbirini
incitmeden çalışmaların yürütülmesini arzu ettiğini
söyledi. Görevlerinin; tüm çalışanların mutluluk ve
heyecanla çalışacağı bir iklimi oluşturmak olduğunu
dile getiren Rektör Bilgiç, “Bu benim birinci görevim.
Bunu kesinlikle yapacağım, bundan asla ayrılmayacağım. Birlik ve beraberliğin tesis edileceği bir çalışma ortamı için var gücümüzle çalışacağız. Bundan
emin olabilirsiniz.” dedi.

Fen Edebiyatta Devir Teslim
Fen Edebiyat Fakültesindeki devir teslim töreni Rektör Prof. Sait Bilgiç’in de katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Ali Pancar görevini yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Bekir Batı’ya devretti.
Fakültenin dekanlık makamında gerçekleştirilen törene; RektörYardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve akademisyenler katıldı.
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“Birlik ve Beraberlik Ruhu”
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Törende konuşan Rektör Bilgiç, Fen Edebiyat Fakültesinin OMÜ’nün en köklü, en eski ve en büyük
fakültelerinden biri olduğunu belirterek “Yeni Dekanımızın tez zamanda fakültedeki sorunlara çözüm
bulacağına inanıyoruz. Rektörlük olarak burada
bulunmamızın nedeni de birlik ve beraberlik ruhunu
canlı tutmaya ve bu heyecanı zinde kılmaya çalışmamızdan kaynaklanıyor. Bu bağlamda kimsenin
fikriyle, düşüncesiyle ilgili herhangi bir ayrım söz konusu olmayacak. Bu beraberlik atmosferini geleceğe taşımak niyetindeyiz.” şeklinde konuştu.

“Allah hizmet edenden razı olsun, hizmet edeceklere de güç ve kuvvet versin” diyerek eski Dekan Vekili
Prof. Dr. Ali Pancar’a çalışmaları ve emekleri için teşekkür eden Rektör Bilgiç, yeni Dekan Vekili Prof. Dr.
Bekir Batı’ya da “Görevlerin başlangıcı kadar bitişi
de çok önemlidir. Allah size bu görevi hakkıyla yerine
getirmeyi nasip etsin.” temennisinde bulundu.

Çince Kompozisyon Yarışmasında
Teşvik Ödülü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Bölümü öğrencisi Halime Zeynep Sürücü, Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından ikincisi düzenlenen, üniversitelerarası “Çince
Öğrenmenin Zorlukları ve Güzel Yanları” konulu Çince kompozisyon yarışmasında teşvik ödülüne layık
görüldü.
Yabancı Diller Yüksekokulunda, Çin asıllı öğretim
görevlisi Yahui Fan’dan üç dönem Serbest Seçmeli
Çince dersini alan Halime Zeynep Sürücü, ilk üçe
giren Çin Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin ardından
86,83 puanla dördüncü olmayı başardı.

“Kim Çince Zor Diyor?”
Katılımcıların en az 800 karakter yazarak başvurması istenen yarışmaya 900’den fazla karakter yazarak
katılan Sürücü, “Çoğu insanın ön yargıyla yaklaştığı Çince, göründüğü kadar zor değil. Gerçekten
istenildiğinde kolaylıkla öğrenilebilir. Çince, gelişen
uluslararası ticari ilişkilerde çok önemli bir yere sahip olması sebebiyle öğrenilmesi gereken bir dil. Ülkemizin turizm, ticaret ve lojistik ağını en iyi şekilde
temsil etmek adına Çinceyi severek, eğlenerek öğreniyorum.” dedi.

Devredilen Üniversite ve Yurt
Binalarında İnceleme

Rektör Sait Bilgiç’e, incelemelerinde Fen Edebiyat
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bekir Batı, Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve Rektör
Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu da eşlik etti.
Sait Bilgiç yaptığı açıklamada, “ Üniversitemize devredilen binaların ve malzemelerin listelenmesi son
derece titiz bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Çalışanlarımız bu konuda büyük bir özveriyle yoğun çaba

sarf etmişlerdir. Bu yapıların ve malzemelerin hiçbir
şekilde zayi olması söz konusu dahi olmayacaktır.
Devletimize ve milletimize en çok fayda sağlayacak
şekilde ve en verimli biçimlerde değerlendirilecektir.”
diye konuştu.
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 15 Temmuz’dan sonra
OMÜ’ye devredilen vakıf üniversitesi binası, sürekli
eğitim merkezi ve 2 yurt binasında incelemelerde
bulundu.
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Veteriner Hekim Adayları Beyaz
Önlük Giydi
Veteriner Fakültesinin 1. sınıf öğrencileri için gelenek
hâline gelen beyaz önlük giyme töreninin 4’üncüsü,
Fakültenin İbni Sina Amfisi’nde düzenlenen törenle
yapıldı.
90 öğrenciye önlüklerinin takdim edildiği törene;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Veteriner Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Murat Güzel, Samsun-Sinop Veteriner
Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
“Tercihlerde 6. sıradayız”
Fakülteyi birincilikle kazanan Ahsen Kumcağız’ın
konuşmasıyla başlayan törende Veteriner Fakültesi
Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut Güzel, uzman öğretim
üyeleri ve altyapısıyla, Veteriner Fakültesinin tercih
edilmede 6. sırada olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Güzel, “Ruhsatını 2015 yılında aldığımız
hayvan hastanesi ve laboratuvarımızla bundan sonra daha nitelikli veteriner hekimler yetiştireceğiz.
Üniversitemizdeki yönetim değişikliği fakültemizi de
pozitif yönde etkiledi. Kalkınma Bakanlığına sunulan
ilk projenin, Veteriner Fakültesi Hizmet Binası olduğunu öğrendik. Bu tercihi nedeniyle Sayın Rektörümüze ve ekibine fakültemiz adına teşekkürlerimi
sunuyorum.” şeklinde konuştu.
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“Kalıcı itibar, duruşunuz ve yaptıklarınızla olur”
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Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Bir
meslek, ihtiyaçtan ya da getirdiği maddi kazançtan
dolayı toplum içinde itibar görebilir. Ama kalıcı itibar,
meslek mensuplarının duruşu ve yaptıklarıyla olur.
Bu nedenle mesleğinizin itibarını, insanlığa ve ülkeye faydalı olarak yukarı taşımak size düşüyor.” diye
konuştu.

Beyaz önlüğün çok değerli olduğunu belirten Prof.
Dr. Bilgiç, “O önlük elbette çeşitli nedenlerle kirlenecek. Ama önemli olan beyaz önlüğünüzü yaptığınız
yanlışlarla, meslek etiğine aykırı davranışlarla kirletmemenizdir.” dedi.
Rektör Bilgiç, “Üniversitemizin saygınlığını yukarı taşımak, burayı tercih eden öğrencilere doğru tercih
yaptıklarını göstermek için, ortak akılla ve hakka hukuka uygun hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberlik, en hayati ihtiyacımız.
12 Eylül’de ve en son 15 Temmuz’da birlik ve beraberliğimizi bozmayı denediler ama başaramadılar.
Bundan sonra da başaramamaları için aklınızı ve iradenizi kimseye teslim etmeyin.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, Ankara Veteriner Fakültesi
öğretim üyesi, Veteriner Patoloji Derneği Başkanı ve
VEDEK Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, “Ulusal ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Eğitiminde Akreditasyon” konulu akademik açılış dersini
verdi. Ders sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rıfkı
Hazıroğlu’na plaket takdim ederek teşekkür etti.
Tören öğrencilerin, beyaz önlükleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.

İletişim Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Niyazi Usta Oldu
İletişim Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Niyazi Usta atandı. Emekli olan Prof. Dr. Nurdan Öncel
Taşkıran’ın yerine atanan Prof. Dr. Usta, görevine
26 Ekim Çarşamba günü başladı. Prof. Dr. Usta’yı
ilk gününde Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin
Dündar ve Çarşamba Ticaret Borsası MeslekYükse-

kokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir ziyaret etti.
Dekanlık makamında gerçekleştirilen tebrik ziyaretinin ardından Prof. Dr. Niyazi Usta, Belediye Başkanı
Dündar, öğretim üyeleri ve fakülte sekreteri ile birlikte fakülte binasında incelemelerde bulundu.

İletişim Fakültesinden Şehitler
Fidanlığı
“İletişim Fakültesi öğrencilerini gönülden
kutluyorum”
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da “Şehitlerimizi fidanlarla yaşatmak adına dikilen ağaçlara şehitlerimizin
adının verilmesi düşüncesi ile gelen İletişim Fakültesi öğrencilerini gönülden kutluyorum. Bu vatanın her
karış toprağında şehit kanı var. Bizler Gazi Mustafa
Kemal’in torunlarıyız. Bu vatanı ve şehitlerimizi yaşatacağımız siz gençlerimiz en büyük güvencemizsiniz.” diye konuştu.

İletişim Fakültesinde yürütülen Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında Çarşamba Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Çarşamba
İlçesi’nin doğal yaşam alanında yapıldı.
Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Belediye Başkanı
Hüseyin Dündar, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ünal, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Niyazi Usta, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, öğretim
üyeleri ve İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı.

“Şehitlerimizi diktiğimiz fidanlarla yaşatacağız”
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta ise
“Hz. Peygamber ‘elinizde bir fidan varsa kıyamet
kopacak olsa bile onu dikin’ der. Burada fidanı dikmekten yeşillendirmekten kasıt, şartlar ne olursa
olsun yaşamaya devam edin, moralinizi bozmayın
anlamındadır. Biz de tüm olanlara rağmen moralimizi güçlü tutup dimdik duracağız. Şehitlerimizin bizler
uğruna canlarını feda ettikleri bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi de diktiğimiz
fidanlarla yaşatacağız.” dedi.
Etkinlik, konuşmaların ardından fidanların dikimi ve
künyelendirilmesiyle sona erdi.
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İletişim Fakültesi ve Çarşamba Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği “Şehitler için Fidan Dikme Etkinliği”
gerçekleştirildi.
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OMÜ Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı 2016 Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı OMTEL Otel’de yapıldı.
Genel Kurula, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, RektörYardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Millî Eğitim Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, OMÜ Vakfı
eski Başkanı Prof. Dr. İsmet Boz, dekanlar, yüksekokul müdürleri ve vakıf üyeleri katıldı.
Toplantı; eski Vakıf Başkanı Prof. Dr. İsmet Boz’un
açılış konuşması ile başladı. Ardından divan başkanlığı oluşturuldu ve seçime geçildi.
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OMÜ Vakfının yeni Başkanı
Prof. Dr. Halil Kütük oldu
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Tek liste halinde girilen seçimde Prof. Dr. Halil Kütük’ün
listesi açık oylamayla seçildi.
Seçimin sonunda dilek ve temenniler kısmında söz alan
MEB Müsteşar Yardımcısı
Ahmet Emre Bilgili, Türkiye’de
111’i devlet üniversitesi olmak
üzere toplam 181 üniversite bulunduğunu hatırlatarak
“En iyi öğrencileri kendilerine
çekebilmek amacıyla üniversiteler bir rekabet içerisinde olacaklar. Bu anlamda
üniversiteleri lojistik olarak
destekleyen vakıfların eğitim
açısından rolü de son derece
önemli görünüyor. Üniversitelerin bütün bu lojistik faaliyet-

leri devlet imkânları ile yapabilmesi zor. Bunun için
üniversitelerin; birincisi iyi bir eğitim vermesi, ikincisi
başarılı öğrencileri burs ve benzeri avantajlarla kendine çekebilmesi gerekiyor.” dedi.
Bilgili konuşmasının sonunda yeni seçilen Vakıf Yönetimine başarılar dilerken vakfın gelirlerini daha da
geliştirip daha fazla başarılı öğrenciye burs vermesi
gerektiğine dikkat çekti. Bilgili ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Sait
Bilgiç’i de kutlayarak hayırlı hizmetler temennisinde
bulundu.

Konuşmasına Hakkari’de şehit olan asker ve sivil
vatandaşları rahmetle anarak başlayan Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç, üniversitenin hem Samsun’a hem de
ülkemize daha yararlı olabilmesi için Vakfın katkı ve
desteklerinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Yeni yönetimin, eski yönetimin bıraktığı yerden
daha da heyecanla devam edeceğine inandıklarını
belirten Bilgiç, Vakıf yönetiminin bu doğrultuda daha
dinamik ve heyecan içerisinde yoluna devam etmesini arzuladıklarını vurguladı.

Rektör Bilgiç yeni dönemde liyakat ve ehliyeti dikkate alan bir anlayışla hareket edeceklerini sözlerine
ekleyip dünkü yanlışları günümüzün mazeretleri olarak görmeden yollarına devam edeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Vakfımızın, bu heyecan
ve motivasyonumuzu destekleyecek bir bakışla arkamızda duracağına inanıyoruz. Bizler de yeni yönetim olarak farkımızı göstermeye çalışacağız ve emin
olun bu fark görülecek.”

Asıl Üyeler
Prof. Dr. Halil Kütük
Prof. Dr. İsmail Aydemir
Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk
Prof. Dr. Bozkurt Koç
Doç. Dr. Erol Terzi

Yedek Üyeler
Prof. Dr. Ahmet Uzun
Prof. Dr Ayhan Dağdemir
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek
Prof. Dr. Necati Menek
Yrd. Doç. Dr. Faruk Tan

Kurucu Üyeler
Süheyla Erol
Adem Gül
Atila Seda
Ahmet Haluk Irmak
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Bekir Batı
Doç. Dr. Kemal Yıldızlı
Mehmet Sirel

Yedek Üyeler
Levent Başoğlu
Meltem Köktener
Sevim Derindere
Ahmet Tarık Karslı
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Birol Elevli
Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu
Özdemir Erol

OMÜBÜLTEN
Ağustos-Aralık 2016
Sayı 67

Yapılan seçim sonucu OMÜ Vakfı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
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OMÜ Mobil Uygulaması
Yenilendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin mobil uygulaması
yenilendi. Öğrenci, öğretim elemanları ve genel kullanıcılar için hazırlanan uygulama önemli yenilikler
içeriyor.
Mobil uygulama, App Store ve Google Play marketlerinde “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mobil Uygulama” şeklinde aratılarak indirilebilir.
Uygulama üzerinde, Rektörlük Bilgilendirme, Haberler, Duyurular, Etkinlikler, Sosyal Ağlar (Twitter,
Facebook, Youtube), Öğrenci Bilgi Sistemi, Yemek
Menüsü gibi içerikler mevcut.

Mobil uygulamayı indiren öğrenciler; notlar, transkript, ders programı ve sınav programına cep telefonları veya tabletlerinden kolaylıkla ulaşabiliyorlar.
Öğretim elemanları da öğrencileriyle ilgili bilgilere
aynı sistem üzerinden erişebiliyor.
Haftalık yemek menüsü de yine yeni mobil uygulamada erişilen içeriklerden birini oluşturuyor.
Uygulama sahipleri duyurular, haberler ve üniversite
bünyesinde düzenlenen etkinliklerden en hızlı şekilde haberdar olabiliyor.

OMÜSEM’den Tekkeköy Belediyesine
İletişim Eğitimi
Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), Tekkeköy Belediyesinin 2016 yılı Uyum Eylem Planı dâhilinde
gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimleri kapsamında bir
etkinlik düzenleyerek 3 gün boyunca Tekkeköy Belediyesi personeline eğitim verdi.
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Hizmet içi eğitimler kapsamında; “Kurum İçi İletişim”
konusunda Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas,
“Kentli Hakkı-Kent Kültürü-Yerel Hizmetler İlişkisi”
başlığı altında Doç. Dr. Ahmet Mutlu ve “Yönetim
Bilimi ve Yöneticilik” konusunda ise Doç. Dr. Nuray
Ertürk Keskin sunumlar yaptı.
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Tekkeköy Belediyesinin yeni hizmet binasındaki konferans salonunda gerçekleşen eğitimin ilk gününde
OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas kurum içi iletişim konusunda
katılımcılara bilgi verdi.

Mühendislik Fakültesinde Devir
Teslim
Mühendislik Fakültesinde 29 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen devir teslim töreni ile Prof. Dr.
Yüksel Ardalı, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekilliği
görevini Prof. Dr. Birol Elevli’ye devretti.
Mühendislik Fakültesi dekanlık makamında gerçekleşen törene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile öğretim üyeleri katıldı.
Törende konuşan Rektör Sait Bilgiç, “Rektör olarak
bazı geleneklerin oturması gerektiğine inanan biri
olmam nedeniyle bu törenlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bütün dekanlık değişim törenlerinde bulundum ve bundan sonra da katılmaya
çalışacağım.” dedi.

“Biz Bir Aileyiz”
OMÜ olarak bir aile olduklarının altını çizen Prof. Dr.
Bilgiç, üniversiteden beklenen hizmet ve faaliyetlerin
başarıyla sürdürülebilmesinin de bu ailenin huzuru,
motivasyonu, heyecanı ve güveninin aynı noktada
buluşmasıyla sağlanabileceğini vurguladı.
Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Ardalı’ya emekleri ve çalışmaları için şükranlarını sunarken, yeni Dekan Vekili Prof.
Dr. Elevli’ye de çalışmalarında başarılar diledi.

Alaçam’da Lojistik Günleri
Alaçam Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı tarafından düzenlenen “Lojistik Günleri Mesleki Gelişim
Etkinliği”nin ilki gerçekleştirildi. Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin konuğu Aras Kargo Samsun
Bölge Müdürü Yaşar Kömüşdoğan oldu.

nı çizdi ve Türkiye’nin bu alanda öne çıkan ülkeler
arasına gireceğini söyledi. Kömüşdoğan, sektörün
kariyer politikalarını da anlatarak öğrencilerden kendilerini geliştirmelerini istedi. Kömüşdoğan, işe alımlarda Alaçam MYO mezunlarına öncelik tanıyacaklarını da sözlerine ekledi.

Lojistik sektörü büyümeye devam edecek

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin düzenli hâle getirileceğini söyleyen okul müdürü Prof. Dr.
Kürşat Demiryürek yönetim olarak sektörün önde
gelen kurumları ile protokol imzalamak üzere görüşmelere başladıklarının müjdesini verdi.

Yaşar Kömüşdoğan, Lojistik programı öğrencilerine
lojistik sektörünün gelişimini anlattı. Kömüşdoğan,
lojistik sektörünün büyümeye devam ettiğinin altı-

OMÜ, DOKAP Üniversiteler Birliği
Kurucu Üyesi Oldu
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı (DOKAP) öncülüğünde aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de bulunduğu 9 ilin üniversitesiyle “Üniversiteler Birliği” kuruldu.

Artvin Çoruh Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi
yer alıyor.

Birlik protokolü, Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle imzalandı. Törene;
DOKAP Başkanı Ekrem Yüce ve diğer üniversite
rektörlerinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesini
temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran
katıldı.

Üniversiteler Birliğinin Kurucu Dönem Başkanı KTÜ
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal oldu. Bir yıl sürecek dönem başkanlığı üniversitelerin kuruluş sırasına göre el değiştirecek.

Birlikte; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gümüşhane
Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ordu Üniversitesi,

Birlik, üniversitelerin belli alanlarda projelerinin desteklenmesi yönünde önemli imkânları hayata geçirecek.

Bu kapsamda; 2018 yılı dönem başkanlığı görevini
Ondokuz Mayıs Üniversitesi üstlenecek.
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2018 yılı Dönem Başkanı OMÜ
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OMÜ Vakfı Kolejinde Öğretmenler
Günü Kutlaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla okulun konferans salonunda bir kutlama töreni düzenledi.
Törene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Halil Kütük ve Başkan Yardımcısı Süheyla
Erol ile yönetim kurulu üyeleri, OMÜ Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt ve okul öğretmenleri katıldı.

alakanın daha çok güçlenerek somut projelerle önümüze çıkacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve
OMÜ Vakfı üyeleri, öğretmenlere plaket ve çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Kütük, “Bir ideal, bir ilke, bir hizmet mesleği olan kutsal öğretmenlik mesleğini hakkıyla yerine getirdiğinize inanıyoruz. Hepinizin Öğretmenler
Günü’nü kutluyor, tüm öğretmenlerimize başarılar
diliyorum.” dedi.
“Öğretmenlerin fedakârlığı her türlü takdirin
üstünde”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise ülkeyi sevmenin gereklerini yerine getirmek için en anlamlı mesleğin
öğretmenlik olduğunu ifade ederek, “Bu mesleğin
mensuplarının, ülkemiz ve milletimize güzel bir gelecek sunmak için çocuklarımız eliyle ne kadar çabaladıklarını biliyoruz. Günlük sorunlara rağmen, bu
görevi sürdürmek için gösterilen fedakârlık her türlü
takdirin üstünde.” diye konuştu.
“OMÜ Vakfı ile ilişkimizi somut projelerle
güçlendireceğiz”

OMÜBÜLTEN
Ağustos-Aralık 2016
Sayı 67

Türkiye’nin iyi yetişmiş, milletine ve devletine bağlı,
aynı zamanda dünya gerçeklerinin de farkında olan
nesillere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, bu nesli topluma kazandırmada en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğinin altını çizdi.
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Konuşmasının sonunda tüm öğretmenlere başarılı
bir eğitim öğretim yılı dileyen Rektör Sait Bilgiç, “Biz
bu okulu üniversitenin bir birimi olarak görüyoruz.
Okul için elimizden geleni yapmaktan da kaçınmayacağımızı bilmenizi istiyoruz. OMÜ Vakfı da hem bu
okulla hem de üniversiteyle oldukça ilgili. Bu ilgi ve

Rektör Bilgiç’e İlkokul karnesi sürprizi
Törende, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük’ün
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e hediye ettiği, Rektör
Bilgiç’in ilkokul karnesinin bulunduğu tablo ise oldukça ilgi gördü.
Öğretmen Günü için özel olarak hazırlanan pasta
kesiminin ardından tören sona erdi.

Rektör Bilgiç’ten Öğretmen
Adaylarına Çiçek
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 24 Kasım Öğretmenler
Günü sebebiyle Eğitim Fakültesi Toplantı Salonunda
düzenlenen kutlama töreninde geleceğin öğretmenleriyle bir araya geldi.
Çeşitli ana bilim dallarından son sınıf öğrencileri ile
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut,
dekan yardımcıları ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı
ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu da
hazır bulundu.
“Öğretmenliğin mesaisi yok”
Kutlamada konuşan Dekan Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, öğretmenliğin mesaisi olmayan, sürekli çalışmayı gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayarak,
“İnsandan insana doğrudan etki edebilme ve iletişim kurabilme açısından en avantajlı meslek öğretmenliktir.” dedi.

“Çocuklarımıza doğruya ulaşmak için
gidecekleri yolu öğretin”
Prof. Dr. Bilgiç, öğretmenlik mesleğinin ülkeye ve
millete hizmet etme fırsatını verdiğinin altını çizerek,
“Ülkenize hizmet ederken sakın bu toprakların değerlerinden uzaklaşmayın. Fakat insanlığın evrensel
değerlerini de göz ardı etmeyin. Çocuklarımıza doğruları, daha da önemlisi doğruya ulaşmak için gidecekleri yolu öğretin.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali
Akbulut’a ve geleceğin öğretmenlerine çiçek takdim ederek, onların şahsında binbir fedakârlıklarla
bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını sözlerine ekledi.

“Geleceğimiz sizlerin elinden geçecek”
Öğretmenliğin hem çok eski hem de hiç yok olmayacak değerli bir meslek olduğunu kaydeden Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç de öğrencilere seslenerek, “Yakın
bir zamanda sizler de öğretmen olacaksınız. Geleceğimiz, en kıymetli varlıklarımız ve ülkenin gideceği yol sizin elinizden geçecek. Sizlerin himayesine
bırakılmış, bilgi ve birikimlerinizi aktaracağınız nice
genç çocuğumuz için sizin heyecanınız ve sevginiz
en belirleyici unsur olacak.” diye konuştu.
Öğretmenlerin, bir anne baba gibi öğrencileri ile
aralarındaki bağı hiç koparmadıklarını belirten Rektör Bilgiç, “Rektör olduğumda beni ilk arayanlar,
arkadaşlarımdan önce ilk ve ortaokul öğretmenlerim oldu. Yıllar sonra bile öğretmenin öğrencisi için
duyduğu gurur ve mutluluğu bir kez daha yakından
anlamış oldum.” dedi.

Mektubunuz Var Öğretmenim
Bu kapsamda OMÜ Vakfı Ortaokulu öğrencileri,
Türkçe zümresinin gerçekleştirdiği “Mektubunuz Var
Öğretmenim” adlı etkinlik ile 24 Kasım Öğretmenler
Günü için öğretmenlerine güzel ve anlamlı bir sürpriz yaptı.
Mektuplarında öğretmenlerine duydukları sevgiyi
anlatan öğrenciler, aynı zamanda mektuplarını diledikleri gibi süslediler. Arkadaşları tarafından seçilen

iki öğrenci, postacı rolünde sınıflara girerek mektupları öğretmenlerine teslim etti.
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Günümüzde gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan mektup yazma geleneği, OMÜ Vakfı Ortaokulu
öğrencileri ile hayat buldu.
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Özel Eğitim Öğrencileri Öğretmenler
Günü’nü Kutladı
Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezi, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla Gelişimsel Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonu’nda
kutlama programı düzenledi.
Programa Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Müdürü M. İrfanYetik, Ondokuz Mayıs Zihin Engelli
Çocuklar Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Lütfi İncesu, Tıp Fakültesinden öğretim
elemanları ve öğrenci velileri ile okulun öğretmenleri
katıldı.
Müdür M. İrfanYetik açılış konuşmasında “Bilge Kral
Aliya İzzetbegoviç’in güzel bir sözü vardır: ‘Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi
olmak lazım.’ Bizler bu anlayışla gökyüzünün melek çocuklarına sevgi, sabır ve şefkatle öğretmenlik
yapmaya çalışıyoruz. Özel çocuklarımızın özel öğ-

retmeni olan sizler büyük fedakârlıklarla çocuklarımız için çalışıyor ve canınızdan can katıyorsunuz.
Olağanüstü gayretleriniz için öğrenci ve velilerimiz
adına sizlere teşekkür ediyor, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum.” dedi.
Etkinlikte, okulun engelli öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler okunurken, OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler
Öğretmenliği 2.sınıf öğrencileri ise öğretmenlere hitaben yazmış oldukları mektupları paylaştılar.
Öğretmenler Günü için hazırlanan pastanın kesiminin ardından öğretmenlere hediyeleri; Ondokuz
Mayıs Zihin Engelliler Koruma ve Araştırma Derneği
Başkanı Prof. Dr. Lütfi İncesu, Okul Müdürü M. İrfan
Yetik ile Okul-Aile Birliği Başkanı Handan Konuşuk
tarafından verildi.

İmzalar Atıldı Kurslar Başladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(OMÜSEM) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 2014 yılında imzalanan protokol, Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın imzalarıyla yenilendi.
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İmza töreninde konuşan OMÜSEM Müdürü Prof. Dr.
Canan Kazak, yeni becerilerin kazanılması, var olan
becerilerin geliştirilmesi noktasında protokolün öneminin altını çizerek günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, hoşça vakit geçirmek isteyenler için kursların
güzel bir fırsat olduğunu belirtti.
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Örgün eğitim dışında kalan her türlü yaygın eğitim
faaliyetini, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat
Merkezi’nde Samsun halkı ile buluşturan protokol
kapsamında, resim, seramik, ebru ve ney kursları
verilmeye başlandı.

“Seramik Kursu Yoğun İlgi Gördü”
Samsun Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mustafa
Türkmen tarafından verilen seramik kursu Samsunlulardan yoğun talep gördü.
Aşırı talep nedeniyle 2 grup oluşturularak verilen
kursta, seramik tekniklerinden çamur hazırlamaya,
tornada şekillendirmeden üretilen seramik ürünlerinin fırınlanmasına kadar her türlü işlem anlatılarak
uygulamalı olarak gösteriliyor.

Uluslararası Öğrencilere Sertifika
min gücüne inanıyorum. Biz farklı kültürlerden aynı
amaçla bir araya gelmiş insanlar olarak burada gittikçe çoğalan kocaman bir aile olduk. Kendi ülkemizde bulamadığımız imkânları bu ülkede bulduk.
Minnettarım Türkiyem.” dedi.
“Bilgiyi güçlü kılan duyguları işe dahil etmektir”
Samsun Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Derneği
Başkanı Doç. Dr. İbrahim Turan, bilgiyi güçlü kılanın
duyguları işe dahil etmek olduğunu belirterek bu hareketle 2015 yılında akademiyi kurduklarını, dostluk,
muhabbet ve bağlılıkla 2016 yılında daha da güçlendiklerini ifade etti.
Üniversiteyle yaptıkları iş birliği ve üniversiteden
aldıkları güçle organizasyonlarını arttırarak devam
ettireceklerini kaydeden İbrahim Turan öğrencilere
başarılar diledi.
Ceyhan, “Hep arkanızdayız ve her zaman da birlikte
olacağız”

Bir sene boyunca Uluslararası Öğrenciler Akademisinde eğitim gören öğrenciler için düzenlenen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı,Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı
Serdar Gündoğan, SOSKADER Başkanı ve Akademi Koordinatörü Doç Dr. İbrahim Turan, Uluslararası
İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, akademisyenlerle öğrenciler katıldı.
“Kendi ülkemizde bulamadığımız imkânları
Türkiye’de bulduk”
Dönem birincisi Rovena Pirani, bilgi edinmek için
akademiye katılma kararı aldığını ifade ettiği açılış
konuşmasında, “Bilginin, kültürün en fazla da eğiti-

OMÜ’de uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmaların farkındalıkla yapıldığını gözlemlediğini söyleyen
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Başkan Yardımcısı Serdar Gündoğan da yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şiir dinletisi ve müzik gösterisinin ardından, 80 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.
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Samsun Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Derneği
(SOSKADER), Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2016 Sertifika Töreni” düzenledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise öğrencilere seslenerek “Sizden isteğim, aranızdaki etkileşimi arttırarak ulaşabileceğiniz en uzak noktaya kadar iletebilmenizdir.” şeklinde konuştu. Rektör Prof
Dr. Sait Bilgiç’in selamını da ileten Vedat Ceyhan,
“Rektörümüzün liderliğinde arkanızdayız ve her zaman da birlikte olacağız.” diye konuştu.
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Üniversiteye Çıkacak Raylı Sistem
Projesi Görüşüldü
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ve SAMULAŞ Genel Müdürü
Kadir Gürkan, raylı sistem hattının Ondokuz Mayıs
Üniversitesine çıkması ile ilgili hazırlanan projenin
sunumunu yapmak ve fikir alışverişinde bulunmak
amacıyla Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında
ziyaret etti.

ğerlendirilerek çalışmalara başlanacağını söylemişlerdi. Hemen o günden sonra üniversitemizin ve
belediyenin değerli yetkilileriyle kurulan ekip, ortak
çalışmalarına başladı. Bugün o çalışmaların sonucu
olarak ortaya çıkan ilk proje taslağı üzerinde görüş
alışverişinde bulunduk. İnşallah bu projeyi hayata
geçirmek nasip olur.” dedi.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı,
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş ile
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birsen Kahramanoğlu da hazır bulundu.

Prof. Dr. Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği
yapılabilecek konuların üniversite içinde yapılacak
tespit gezisinin ardından görüşüleceğini de sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz
ile daha önce kurulamayan sıcak
ilişkilerin kurulmaya başlandığını
söyledi.
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“Ortak Çalışmalar Başladı”
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Rektör Sait Bilgiç, “Belediye Başkanımızın Valimizle birlikte yaptıkları ziyaret sırasında üniversitemiz
kadar şehrin de sorunu sayılan
raylı sistemin üniversitemizin içine çıkması ihtiyacını kendileriyle
paylaştık. Onlar da bu eksikliğin
farkında olduklarını ve talebin de-

Barkovizyon eşliğinde devam eden görüşmede alternatif yol güzergâhları değerlendirilerek Büyükşehir Belediyesinin gündemine alındı.

Tanışma ve Değerlendirme Toplantısı
Üniversitenin tüm idari birimlerinin yöneticilerinin
katılımıyla bir tanışma ve değerlendirme toplantısı
yapıldı.
Rektörlük Senato Odasındaki toplantıya; Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İç Denetim
Birimi Başkanı, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire
Başkanları, Hukuk Müşaviri, Hastane Başmüdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile Vezirköprü,
Havza, Kavak, Terme, Çarşamba, Alaçam, Bafra ve
19 Mayıs ilçelerindeki ve Merkez birimlerin Fakülte,
Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri katıldı.
Üniversitedeki tüm idari birim yöneticilerinin birbiriyle tanışıp kaynaşmasını sağlamak, idari işleyişi daha
etkili ve verimli hâle getirip kolaylaştırmak; sorunlar,
öneriler, talepler ve izlenecek yol haritası konusunda
farkındalık ve duyarlılık yaratmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı Üniversite yönetimi olarak idari birimlerin tüm kapasite ve potansiyellerini ortaya
koyma noktasında üzerlerine düşen ne varsa bunu
yerine getirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

“Üniversite-Şehir ilişkilerini üst düzeye
çıkarmalıyız”
Genel Sekreter Kabadayı, Üniversite olarak bütün
kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile
kurulacak diyaloğun önemine değinerek, üniversiteşehir ilişkilerinin en üst düzeyde olması gerektiğine
işaret etti. Kabadayı bu minvalde, OMÜ yönetimi
olarak bu hususta gelişecek iyi ilişkilerin OMÜ’yü
daha da ileriye taşıyacağı inancına vurgu yaptı.
“Öğrencilerimize kendi evlatlarımız gibi sahip
çıkmalıyız”
Genel Sekreter Kabadayı toplantıda, Üniversitedeki
huzur atmosferinin önemine de dikkat çekerek birim
yöneticilerine hitaben şöyle konuştu: “Öğrencileri
birbirine düşürecek faaliyetlerde bulunan kişi ya da
kişileri fark ettiğinizde bunlara müdahale etmenizi
ve bunu Rektörlüğümüze bildirmenizi özellikle rica
ediyorum. Öğrencilerimiz yaşında hepimizin evlatları
var. Onlarla iletişim kurarken, sorunlarını dinlerken
ebeveynleri gibi davranalım.”
Toplantıda bütün idari birim yöneticilerinin görüş ve
önerileri ele alınarak atılacak adımlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Samsun TEKNOPARK’a Üçüncülük
Ödülü

Samsun TEKNOPARK adına ödülü OMÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Samsun TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Ercan Gökgöz, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün elinden
aldı.
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Üniversitemiz kampüsünde faaliyet gösteren Samsun TEKNOPARK (Samsun Teknoloji Geliştirme
Bölgesi), açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
(TGB) Performans Endeksi sonuçlarına göre “Erken
Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde
üçüncülük ödülünü aldı.
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“Terör Odaklarına Bu Topraklarda
Geçit Yok”
Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Bostancı, OMÜ’de
görev yapan şehit ve gazi yakınlarıyla öğle yemeğinde buluştu.
Kurupelit Kampüsü’nde bulunan Hoşkadem
Restoran’da gerçekleşen yemek davetine; şehit ve
gazi yakınları, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube
Başkanı Necati Yılmaz, Öğrenci Konseyinin eski ve
yeni temsilcileri ile katıldı.
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Davette konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek,
“Öncelikle, İstanbul’da yaşanan hain terör saldırılarında şehit olan tüm güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine
başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil
şifa dileklerimi ve dualarımı gönderiyorum. FETÖ
terör örgütünün 15 Temmuz ihanet ve darbe girişimini, yüce milletimizin birlik ve beraberlik azmi ile
püskürtmesinden sonra içerideki ve dışarıdaki şer
odakları türlü türlü yollarla Türkiye’nin önünü kesmeye, ülkemizi dört koldan zora sokmaya çalışıyorlar.
Darbe ile yapamadıklarını, terörizm ile ve ekonomik
olarak uygulamaya koymaya uğraşıyorlar. Eğer ül-

kemizi ve milletimizi sevmenin gereğini yaparsak,
temel değerlerimiz konusundaki beraberliğimizin
bizi bağlayan en önemli şey olduğunun idraki içinde
olursak, ne yaparlarsa yapsınlar bizi birbirimize düşürme noktasında asla başarılı olamazlar. Milletimiz
dirayetiyle, azmiyle, sabrıyla, kararlılığıyla, vakur duruşuyla ve iradesiyle bir kez daha hain terör odaklarına bu topraklarda ne olursa olsun geçit verilmeyeceğini gösterdi.” diye konuştu.
Şehit ve gazi ailelerinin her daim yanında olduklarının altını çizen Prof. Dr. Bilgiç, “Türkiyemizin birliğini
ve bütünlüğünü korumak adına nice şehit ve gaziler
verdik. Bu vatan için canını ciğerini kaybetmiş, vatan için bir şeyler yapma gayretinde olan genç arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir arada olduğumuz,
yemeğin bahane olduğu kıymetli bir an yaşıyoruz.
Allah sağlık içerisinde, birlik içerisinde, dirlik içerisinde yaşamayı nasip etsin.” dedi.
“OMÜ ile birlik-beraberlik atmosferi”
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler
Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz da
iki yıllık dernek başkanlığı görevinde ilk defa OMÜ
yönetiminden özel olarak ilgi gördüklerini belirterek,
“İki hafta önce Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes
Kabadayı, derneğimizi ziyaret ettiğinde çok onurlanmıştık. Rektörümüze yaptığımız hayırlı olsun ziyaretinde ise kendileri birlik ve beraberlik içerisinde

olacağımızı söylemişti. Bugünkü atmosfer de bunu
gösteriyor.” şeklinde konuştu.
Şehit yakınlarına Allah’tan sabır dileyen Necati Yılmaz, Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin birlik ve beraberlik olduğunu sözlerine ekledi. Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Necati Yılmaz’a çiçek takdim
ederek Kuran-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.
“Şehit ailelerinin dik duruşuna minnettarız”
OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı
ise “Bugün, canlarını ve kanlarını ülkemiz için feda
eden şehitlerimiz ve vatanımız için yaralanmış olan
gazilerimizin acılarına ortak olmak adına bir araya
geldik. Vatan için yapılan fedakârlık, hiçbir bedel ile
ölçülemez. İstanbul’daki menfur terör saldırılarında
gencecik vatan evlatlarını toprağa verdik ve bunun
acısını her an her saniye yüreğimizin derinliklerinde
yaşıyoruz. Yitirdiğimiz tüm şehitlerimize ve canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, evlatlarını toprağa veren annelerimize ve babalarımızı da
sabırlar diliyorum. Unutmayın bizler de sizin evlatlarınızız.” dedi.

Şehit ailelerinin sabrına, kararlılığına
ve dik duruşuna her daim minnettar olduklarını vurgulayan Doç. Dr.
Kabadayı, “Ne olur, kendinizi hiçbir
zaman asla yalnız hissetmeyin. Sizin
80 milyon koskoca ay yıldızlı bayraklar ile sarılmış büyük bir aileniz var.
Allah birlikteliğimizi her zaman daim
eylesin. Allah sizlerden razı olsun.”
ifadelerini kullandı.

Raylı Sistem İçin İmzalar Atıldı

Raylı sistemin üniversiteye çıkmasının şehrin önünü açacağını belirten Başkan Yılmaz, “Bu protokol
hem eğitim hem de sağlık camiası için büyük önem
taşıyor. Özellikle öğrencilerimizin çağrılarına ilk günden itibaren kulak verdik. Ancak o zamanlarda eğimin fazla olmasından dolayı raylı sistemi kurmaya
cesaret edemedik. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle
birlikte bu korkuyu üstümüzden attık ve çalışmalara başlıyoruz. Samsunumuz için hayırlı olsun. Proje
kapsamında KYK yurduna kadar duraklarımız olacak.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi görevlileri ve öğrencilerinin büyük heyecan duyduğunu belirten Rektör
Sait Bilgiç de, çalışmalarda üniversite olarak üzerine
düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını
söyleyerek Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, hafif raylı sistemin üniversiteye çıkması için
gereken çalışmaları başlatmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile protokol imzaladı.
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Ülkemiz Dimdik Ayakta ise Şehit ve
Gazilerimiz Sayesindedir
Üniversitemizin yeni yönetimi, karşılıklı istişareleri
geliştirmek amacıyla Samsun’un her kesimi ile buluşuyor.
Rektörlük, yoğun gündemine rağmen sivil toplum
kuruluşları, dernekler ve sosyal alanda faaliyet gösteren kurumları ziyaret ederek Samsun halkı ile bütünleşmeye ve farkındalık oluşturma çalışmalarını
sürdürüyor.
Bu bağlamda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul
ve Yetimler Derneği Samsun Şubesini ziyaret eden
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı dernek
başkanı Necati Yılmaz’a, üniversite adına Kuran-ı
Kerim ve bayrak hediye etti. Samsun Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı
Tevfik Sönmez’in de eşlik ettiği ziyaret programında
duygulu anlar yaşandı.
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“Çetin bir mücadele yürütüyoruz”
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Daha önce yapmayı planladıkları ziyareti bugüne
ertelemek durumunda kaldıklarını belirten Doç. Dr.
Menderes Kabadayı, “Ziyaretimiz vesilesiyle tüm
şehitlerimizi rahmetle yâd etmek istiyorum. Allah
onlardan razı olsun, bugün ülkemiz hâlâ dimdik
ayakta duruyorsa bilinmelidir ki bu, gözünü kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ile 15 Temmuz’da hiç düşünmeden göğsünü
siper eden kahraman insanımız sayesindedir. İslam
âlemini ve ülkemizi yok etmek isteyen iç ve dış mihraklarla yürüttüğümüz çetin mücadele, 15 Temmuz
darbe kalkışması ile tamamen açığa çıkmış, aziz
milletimizin güçlü iradesi tüm şer odaklarının önüne

âdeta bir set gibi çekilerek gereken ders verilmiştir.
Bu, sadece ülkemiz açısından değerlendirilecek bir
direniş değil, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında haksızlığa, zulme ve her türlü kötülüğe uğrayan
Müslümanlara da bir umut ışığı olmuştur.” dedi.
“Değişimi ve samimiyeti hissediyoruz”
Ziyaretten son derece memnun olduklarını dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler
Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz ise
“Henüz yeni bir yönetim olmanıza rağmen değişimi
ve samimiyeti gözle görülür bir biçimde hissediyor
ve yaşıyoruz. Bu bağlamda sizleri dernekte görmekten ayrıca şeref duyduk.” şeklinde konuştu.
Her dernek yönetiminin, üyelerinin artması için faaliyet gösterdiğini belirten Yılmaz devamında şöyle
konuştu: “Biz tam aksine üyelerimizin artmamasını
diliyor ve bunun için dua ediyoruz. Bugün karşılıklı oturabiliyor ve konuşabiliyorsak bu önce Allah’ın
takdiri ve sonrasında adlarını sayamayacağımız kadar çok olan şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Bizler,
hiçbir maddi beklentisi olmayan şehit yakınları ve
gazilerimizi halkla buluşturup acılarını, üzüntülerini
bir nebze olsun hafifletmek ve onlara faydalı olmak
için çalışıyoruz.”
Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Necati Yılmaz’a
Kuran-ı Kerim ve al bayrak hediye eden Doç. Dr.
Menderes Kabadayı, “Üniversitemiz Türkiye Harp
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği adına
üzerine ne vazife düşüyorsa yerine getirmeye hazır.”
diye konuştu.

Uluslararası Öğrencilerle
Tanışma Günü
Uluslararası İlişkiler Birimi, üniversitemizde öğrenim
gören yabancı öğrencileri, yeni yönetimle tanıştırmak ve öğrencilerin şikâyet veya taleplerini yeni
yönetime iletmelerini sağlamak amacıyla Uzaktan
Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda toplantı düzenledi.
Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, UZEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İzzet Akça
ve öğrenciler katıldı.
Toplantıda konuşan Rıdvan Kızılkaya, birim olarak
amaçlarının, yurt dışından üniversiteye gelen öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu ifade
etti.
Üst yönetimin, yabancı uyruklu öğrenciler için
TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) binasında kütüphanesi, internet ve toplantı salonlarıyla bedelsiz bir
sosyal alan oluşturduğunu belirten Kızılkaya, öğrencilere üniversitenin imkânlarından faydalanmaları
önerisinde bulundu..

“Sizleri kardeşimiz gibi görüyoruz”
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da uluslararası öğrencilere, üniversite yönetimi için çok kıymetli olduklarını söyledi. Doç. Dr. Kabadayı, “Biz sizleri kardeşimiz, evladımız gibi görüyoruz, siz de bizi
ebeveyn olarak görün istiyorum.” diye konuştu.
“Her sıkıntınızda yanınızda olacağız”
Kendisinin de yurt dışından Türkiye’ye öğrenci olarak geldiğini hatırlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise “Ben Bosna’dan Türkiye’ye okumaya
gelmiş, çeşitli kademelerde görev almış biri olarak
sizler için güzel bir örneğim. Dolayısıyla size baktığım zaman kendimden bir parça, yüreği bütün bir
insan topluluğu görüyorum.” dedi.
Prof. Dr. Ceyhan, tüm öğrencilerin kendisi ve üniversite yönetimi için eşit olduğunu belirterek, “Her
sıkıntınızda yanınızda olacağız. Size üniversitemiz
adına ve Samsun’un en üst düzey görevlisi adına
samimi bir yönetim taahhüt ediyorum. Yüreğimiz,
evimiz, imkânlarımız sizler için seferber. Karşılığında
ise sizden elinizden geleni yaparak çok çalışmanızı
bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hocamızı Son Yolculuğuna Uğurladık
Merhum Ahmet Faik Koca, Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından
Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yanı sıra
mesai arkadaşları, yakınları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
55 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Ahmet Faik Koca uzun süredir tedavi
görüyordu.
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Mühendislik Fakültesi Gıda Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Faik Koca son
yolculuğuna uğurlandı.
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Farabi Öğrencileri Kızılırmak
Deltası’nı Gezdi
Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemize gelen öğrenciler için Farabi Kurum Koordinatörü
Doç. Dr. Hakan Arslan tarafından Kızılırmak Deltası,
Kuş Cenneti ve Derbent Barajı’na gezi düzenlendi.
26 Ekim Çarşamba günü 25 Farabi öğrencisinin katılımıyla yapılan gezide ilk olarak Kızılırmak Deltası
Kuş Cenneti gezildi. Ziyaretçi Merkezi’nden delta ile
ilgili bilgi alan öğrenciler daha sonra Bafra’nın ünlü

pidesini tatma fırsatı buldu. Gezi, Derbent Barajı’nın
görülmesiyle sona erdi.
Farabi Değişim Programıyla 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde OMÜ’den 32 öğrenci 21 farklı üniversiteye eğitim almak üzere giderken, 48 üniversiteden 129 öğrenci OMÜ’ye geldi. Bu yıl 161 öğrenci
Farabi Değişim Programı’ndan yararlandı.

Tıp Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Ayhan Dağdemir Oldu
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı ve dekan yardımcıları katıldı.
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Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç; “Bu görevler zor işlerdir; önemli olan bu yere
ayrılacağını bilerek oturmak ve ayrılırken de bir hoş
seda bırakmaktır. Görev değişimlerinde benim dikkat ettiğim ve bundan sonraki görevlendirmelerde
de dikkat edeceğim nokta, işi en iyi yapabileceğine
inandığımız kişilerle çalışmaktır. Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Dağdemir’i atamamızın da ana sebebi
budur. Şu an devir teslim törenine şahitlik etmekten
mutluyuz.” dedi.
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Tıp Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Ayhan Dağdemir atandı. Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, görevi Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut Başoğlu’ndan devraldı.
Tıp Fakültesi Dekanlık makamında 26 Ağustos
Perşembe günü gerçekleşen devir teslim törenine;

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuşmasının ardından
eski Dekan Vekili Prof. Dr. Mahmut Başoğlu görevini devrettiği Prof. Dr. Dağdemir’e başarılar dileyerek
çiçek sundu.

OMÜ’nün Birincileri
Senato toplantısı öncesi, girdikleri fakülte ve bölümleri birincilikle kazanan öğrencilerle bir araya gelen
Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğrencileri başarılarından dolayı
kutladı.
Rektörlük Senato Salonunda yapılan kutlamada,
Tıp Fakültesi birincisi Dilara Erdoğan, Diş Hekimliği
Fakültesi birincisi İsmail Kürşat Pişkin, İlahiyat Fakültesi birincisi Salih Topkara, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü birincisi Burak Gökkaya,
Veteriner Fakültesi birincisi Ahsen Kumcağız, Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü birincisi Yusuf İvgen
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü birincisi Betül Dönmez hazır bulundu.
Öğrencilere teşekkür belgesi takdim eden Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, kendilerine başarılarının devamını diledi. Ayrıca öğrencilere fakülte dekanlarının
elinden üniversiteyi temsilen hediye verildi.

İtalya’da Yüksek Lisans Programları
Görüşüldü

Toplantıda, “Avrupa-Akdeniz Kültürleri ve Turizmi
(EMCT)”, “Akdeniz Bölgesi için Sağlık, Gıda Güvenliği ve İlgili Politikalar (HEFSA)” ve “Uluslararası
Düzenleyici Bilim (IMRS)” gibi yüksek lisans programlarını 2016-2017 akademik yılında başlatabilmek
amacıyla görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerde ayrıca CMU Başkanı Prof. Dr. Gülsün
Sağlamer, CMU Bari Koordinatörü Prof. Dr. Carlo Di
Benedetta, CMU Genel Sekreteri Francesco Losurdo ve programların yürütülmesinden sorumlu heyet
hazır bulundu.
OMÜ ile CMU tarafından ortak yürütülecek olan
yüksek lisans programları, bir yıllık eğitim programı ve deneyimli yerel-yabancı öğretim kadrosuyla
vereceği çift diploma ile mezunlarına Türkiye’de ve
Avrupa’da doktora programlarına devam edebilme
olanağı sunacak. OMÜ’nün uluslararasılaşmasına
önemli katkılar sağlayacak programlar ile ilgili detaylı
bilgilere OMÜ ve CMU web sayfalarından ulaşılabilir.
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve OMÜCMU Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Kızıltan, OMÜ ve
Akdeniz Üniversiteler Birliği (CMU) arasında imzalan ve YÖK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren
protokol gereği, 22-24 Eylül 2016 tarihleri arasında
İtalya’nın Bari kentinde yapılan toplantıya katıldı.
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’ne
Katıldık
Kurtuluş Savaşımızın önderi ve Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 78’nci yılında, milletçe sonsuz minnet,
şükran ve rahmetle andık. 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü’nde Samsun’da düzenlenen etkinlikler Anıtpark Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumuyla başladı ve
Ondokuz Mayıs Üniversitesi de törende yerini aldı.

sirenle herkes saygı duruşuna geçti. Bankta oturanlar ayağa kalktı, yolda yürüyenler durdu, araçlarında
bulunan vatandaşlar inerek Atatürk için iki dakika
saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından Vali Şahin, Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı.

Anıtpark Atatürk Anıtı’nda yapılan törene; Samsun
Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Jandarma
Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet
Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı P. Alb. Sedat Bulut, kaymakamlar, ilçe
belediye başkanları, adli ve mülki erkân, parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıtta düzenlenen programın ardından protokol, Atatürk Kültür Merkezi Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi’nde bulunan Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni
gezdi. Daha sonra AKM Büyük Salona geçerek öğrencilerin okuduğu şiirleri dinlediler.

Tören, Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın anıta çelenk sunumu
ile başladı. Saatler 09:05’i gösterdiğinde ise çalan

“Atatürk Fotoğrafları Sergisi Gezildi”

Etkinliklerde ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, “Atatürk ve
Millî İrade” konulu bir konuşma yaptı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu tarafından da Atatürk’ün
sevdiği şarkılardan oluşan konser verildi.
Etkinlikler, Samsun Devlet Opera ve Balesi Çocuk
Korosu, Gençlik Orkestrası ve İlkadım Güzel Sanatlar Lisesinin konseriyle sona erdi.
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Opera Sanatçıları OMÜ Kolejinde
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Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçıları
OMÜ Vakfı Kolejinde Opera Müzik Eğitim etkinliği düzenledi. Gamze Barhan, Gülay Çetin, Özgün
Şengül, Eray Dönmez, Piyanist Özgür Coşkuner ve
Sahne Müdür Yrd. Vedat Kurtuluş Dere’nin eşliğinde
yapılan çalışmalara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
OMÜ Vakfı Koleji yetkilileri, öğrencilerine opera müzik eğitimi vererek müzikal bilinçlerinin gelişmesine
katkı sağladığı için Samsun Devlet Opera ve Balesi
sanatçılarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

İngilizceyi Yaşayarak Öğreniyorlar
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2.
Sınıf öğrencileri, düzenledikleri İngilizce etkinlikle
OMÜ Vakfı Koleji öğrencileriyle bir araya geldi.
Danışmanlığını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nalan Kızıltan’ın yaptığı etkinlikte; dilbilim öğrencileri İngilizce sesleri eğlenerek öğretmek
amacıyla hazırladıkları kısa İngilizce oyunları OMÜ
Vakfı Koleji 7. sınıf öğrencileriyle oynadı.
“Oyunlarla dil öğrenimi sosyalleştiriyor”
Programın Danışmanı Doç. Dr. Nalan Kızıltan, “Duyuşsal Süzgeç Varsayımı” doğrultusunda bu tür aktivitelerin önemine değinerek, oyunlarla dil öğrenimi
sayesinde öğrenciler arasındaki sevgi, paylaşım ve
arkadaşlık duygularının geliştiği ve öğrencilerin sosyalleştiği, aralarındaki iletişim bağlarının kuvvetlendiğini vurguladı. Kızıltan, “Hangi oyunların hangi temel
dil becerilerini geliştirdiğini bilmek ve bu doğrultuda
uygun bir oyun seçmek önemli bir konudur.” dedi.
OMÜ Vakfı öğrencileri de bu tür etkinliklerle İngilizceyi daha hızlı ve kolay öğrendiklerini, derslere severek ve isteyerek katıldıklarını ve öğrendikleri bilgilerin
daha kalıcı olduğunu söylediler.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri
Fakültesine Yeni Dekan
Dr. Mehmet Emirzeoğlu, görevi Prof. Dr. Mustafa
Ayyıldız’dan devraldı. Törene Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran,
Genel Sekreter Doç Dr. Menderes Kabadayı ve akademisyenler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, görev değişikliğinin yeni
dönemin doğası gereği beklenen kan değişimi sebebiyle yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Bilgiç, “Mustafa
Hocanın gayretlerini ve attığı güzel adımları biliyoruz.
Mehmet Hoca bunu daha da ileriye taşıyacak. Mustafa Hocaya verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin yeni Dekan
Vekili Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet
Emirzeoğlu oldu. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık makamında 29 Ağustos Pazartesi
günü gerçekleştirilen devir-teslim töreninde Prof.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin gelişimini
sürdüren ve ihtiyaçları olan bir fakülte olduğunun altını çizen Rektör Bilgiç, spor bilimlerinin disiplinlerarası bir alan olduğu için tıp gibi ilgili alanlarla iletişim
hâlinde olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.
Tören, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in eski ve yeni dekana çiçek takdim etmesiyle sona erdi.
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“Amacımız Liyakat Esaslı Bir Yönetim”
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Şahin ve Bilgiç Öğrenci Yurdunda
Samsun Valisi İbrahim Şahin, OMÜ Kampüsü içinde
bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karadeniz Yurdundaki öğrencilerle bir araya gelerek sabah namazı kıldı ve ardından kahvaltıda öğrencileri
dinledi.

kendi iradesine ve bu iradeyle de ülkesine, milletine,
vatanı ile devletine sahip çıkacağı bir hayat nasip etsin.” diye konuştu.

Karadeniz Yurt Müdürlüğündeki programa Vali İbrahim Şahin ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yanı
sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Saral Sarıalioğlu ile öğrenciler
katıldı.

Vali İbrahim Şahin ise, Samsun ve OMÜ’de bir huzur
ortamının olduğuna işaret ederek bu ortamın daim
kılınmasında gençlerin dikkatli olması gerektiğini,
kendilerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi..

“Kendi iradenize sahip çıkın”
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Kahvaltıda öğrencilere hitaben konuşan Rektör Bilgiç, güzel bir başlangıca imza attıklarını belirterek,
“Sizlerle Allah’ın verdiği nimetleri paylaştık. İnşallah bu birliktelik daha güzel
bir şekilde devam edecek… Daha iyi ve
güzel bir Türkiye’de, daha sağlıklı şartların
oluşmasında sizlerin katkıları olacağına
inanıyoruz. Allah üzerinize düşeni de yerine getirebilecek güç, kuvvet versin.” dedi.
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Rektör Bilgiç, iradenin başkalarının emrine verildiğinde farklı örgütler ve terör
gruplarının ağına düşmek gibi tehlikelerin
oluştuğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin
yaşamış olduğu bütün sıkıntıların arkasında hemen hemen bu zafiyetimiz ve zayıflığımız var. Bu nedenle Allah hepinizin

“Gençlerin desteğine ihtiyacımız var”

Konuşmaların ardından KYK Karadeniz Yurt Müdürlüğü içinde bulunan Model Uçak Yapımı ve Pilotaj Atölyesini gezen Vali Şahin, burada simülatörde
uçak kullandı, öğrencilerin sorunlarını dinledi. Son
olarak 13 yaşındaki İHA (İnsansız Hava Aracı) pilotu
Baha Alsoy model uçak ile küçük bir gösteri yaptı.

GSF’de Devir Teslim Töreni
Güzel Sanatlar Fakültesinde (GSF) Dekan Çağatay
İnam Karahan görevini Prof. Dr. Metin Eker’e devretti.
GSF Dekanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, eski Dekan
Çağatay İnam Karahan, Dekanlık görevini devralan
Prof. Dr. Metin Eker ve GSF öğretim üyeleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç devir teslim töreni öncesi
yaptığı konuşmada insan odaklı bir çalışma anlayışı
ile hareket edeceklerini kaydederek şunları dile getirdi: “Bizler için herkes değerli. Temel değerimiz olan
insan merkezli bir bakış kapsamında; düne ait yanlışların, sadece yeni yanlışlar yapılmasın diye hatırda
tutulabileceği ama onların tekrarının mümkün olmayacağı bir ortam oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu kısır döngüyü çok yaşadık. Geçmişe ait yanlışların bir
daha yaşanmayacak örnekler olarak duracağından
emin olun. Bunların tekrarı bizim dönemimizde olmayacak.”

atma düşüncemize ortak oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.
“İdari görev fedakârlıktır”
Devir teslim töreninde ise Rektör Bilgiç, “Çağatay
Hocamıza bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü
çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görevini
layıkıyla yerine getireceğinden eminim. Metin Hocamıza da bir yük yüklüyoruz şimdi. Bu idari görev
ağır ve külfetlidir. Zamanınızı alır, zihninizi yorar, yani
bir fedakârlık gerektirir. Bu fedakârlık yapma nöbetini kendisine devrediyoruz. Allah kendisini muvaffak
etsin ve lütfen ona sizler de destek olun. Hep birlikte
üniversitemizi bir adım daha ileri taşıma gayretimiz
daim olsun inşallah.” diye konuştu.
Eski Dekan Prof. Dr. Çağatay İnam Karahan da “Öncelikle Sayın Rektörümüzün bu sarıp sarmalayan,
güzel ve sıcak sözleri için çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca bir süre beraber olduğumuz çalışma arkadaşlarıma, şu an burada olmayan hocalarıma ve diğer
çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. GSF’nin
başarısı bizleri her zaman gururlandıracaktır, mutlu
edecektir. Farklı birimlerde aynı çatıyı paylaşıyoruz.
Tek temennimiz Sayın Rektörümüzün dediği gibi huzurlu bir çalışma ortamı. Rektörümüze de yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
“Hedefimiz kardeşlik, çalışma azmi ve ekip
ruhu”

Üniversitedeki kadro konusuna da değinen Rektör
Bilgiç, “Bu hususta kesinlikte hiçbir ayrım gözetmiyoruz, gözetmeyeceğiz. Burada esas olan bazı
kriterler var. Örneğin; kişinin bekleme süresi, akademik kriterleri taşıyor olup
olmadığı gibi. Elimizde var
olan kadroları bu sözünü ettiğim belirgin kıstaslara göre
değerlendirip, adil ve şeffaf
olacağız. Dolayısıyla herkes
buna göre çalışsın ve emek
versin.” dedi.
Rektör Bilgiç, hakkaniyet
esaslı bir yaklaşımın üniversitedeki iklimi güzelleştireceğini vurgulayarak, “Herkese bu güzel ana şahitlik
ettikleri ve pozitif adımlar
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“Adil ve şeffaf olacağız”

Yeni Dekan Prof. Dr. Metin Eker ise “Ben de Sayın
Rektörümüze güzel düşünceleri ve sözleri için teşekkür ediyorum. Çağatay Hocama da iyi dilekleri
için teşekkür ederim. GSF yeni bir fakülte ve yeni
kurulma süreci hâlen devam ediyor. Fakültemizin
birçok ihtiyacı var. Bizim camia olarak kardeşlik, çalışma azmi, ekip ruhu ve başarı hep hedefimiz olmuştur. Bu ekip ruhunun şu andaki lideri sayın Rektörümüz. İnşallah bu ruh üniversitemiz, fakültemiz,
şehrimiz ve ülkemiz adına devam eder. Tekrar çok
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Tanıtım

Türkiye İnovasyon Haftası’na Katıldık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar
Meclisinin (TİM) 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğine katıldı.
Etkinlikte OMÜ’yü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban,
Yrd. Doç. Dr. A. Güralp Ural, Öğr. Gör. M. Cevat Sunol ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnanç’ın inovasyon projeleri temsil etti.
Etkinlikte ayrıca OMÜ Proje Yönetimi Ofisinden Dr.
Şeyma Atay ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden Kerim Kaya ve Ayşegül Usta da görev aldı.
Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinin son gününe
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir
konuşma yaparak Türkiye İnovalig 2016 Şampiyonlarına ödüllerini verdi.
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OMÜ ürettiği bakteri tespit kitini tanıttı
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“Staphylococcus Aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Hızlı Tespiti İçin Kit Geliştirilmesi” projesi
ile etkinliğe katılan Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban,
“Projenin amacı, toplum ve hastane kaynaklı birçok
enfeksiyona neden olan Staphylococcus aureus
bakterisi tedavisinde ilk basamak bakteri tanımlandıktan sonra metisilin direnci olup olmadığının belirlenmesidir. Metisilin direncini 6 saat gibi kısa bir
sürede belirleyen hızlı kolorimetrik bir yöntem olan
StaResMet, 2011 yılında patent ile koruma altına
alındıktan sonra KOSGEB desteği ile kullanıma hazır
kit hâline dönüştürülüp StaResMet adıyla markalaş-

tırılmıştır. CE belgesi ile ilgili işlemleri tamamlanan kitin OMÜ Teknopark içerisinde üretimi yapılmaktadır.”
dedi.
İki kişilik genel havacılık uçağı “Doğan”
Etkinlik kapsamında OMÜ’nün tanıttığı bir diğer proje de Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden desteklenen, yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. A. Güralp
Ural ve Öğr. Gör. M. Cevat Sunol’un yaptığı iki kişilik
genel havacılık uçağı olan “Doğan” adlı proje oldu.
Ural ve Sunol, ilk aşamada deneysel olarak üretilip,
amatör imalatı için kit olarak ticarileştirilecek olan
Doğan’ın ileri aşamada CS-VLA sertifikasyonuna
tabi tutulacağı ve seri üretime geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Elektrikli otomobil projesi “e-Bandırma”
Fuarda tanıtılan bir başka proje ise ülkemizin yerli kaynaklarla otomobil üretmesine katkı sağlamak
amacıyla “Efficiency Challenge Electric Vehicle”
projesi kapsamında geliştirilen “e-Bandırma” adı
verilen elektrikli otomobil oldu.
Yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnanç’ın yaptığı ve TÜBİTAK bütçesinden desteklenen elektrikli
otomobil, 30 bin TL’nin altında bir maliyetle üretildi.
“e-Bandırma”, TÜBİTAK tarafından 2016 Ağustos
ayında üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen
“Efficiency Challenge” yarışları kapsamında TÜBİTAK Jüri Özel Ödülü’ne de layık görülmüştü.

Rektörlükten

‘Hayırlı Olsun’
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Samsun Valisi İbrahim Şahin ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz birlikte hayırlı olsun ziyaretine geldi.
“İnşallah yeni bir sinerji oluşur”
Ziyarette konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i tebrik ederek “Allah hayırlı etsin. İncelik gösterdiniz. Biz gelmeden siz gelmiştiniz. Ekibinizle beraber gerçekten çok kutsal, bir
o kadar sorumluluğu ağır bir görev yüklendiniz. Muvaffak olacağınızdan zerre kadar şüphemiz yok. Sizlerle beraber inşallah Üniversite, Valilik, sivil kurumlar, belediyelerle yeni bir iş birliği açılır, yeni bir sinerji
oluşur. Samsun’un kalkınması, daha iyi bir noktaya
taşınması, şehir-üniversite bütünleşmesi konusunda
el birliği ile güzel faaliyetler sürdürürüz.” dedi.

“Birbirimize ihtiyacımız var”
Rektör Sait Bilgiç de Valilik, Büyükşehir Belediyesi,
bölge belediyeler ve diğer kurumlarla iş birliği içerisinde aynı yolda yürüyebilmenin çok katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.
“Kentler kurumların oluşturduğu büyük bir
orkestradır”
Rektör Sait Bilgiç’e hayırlı olsun dileğinde bulunan
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da
kurumları kendi içinde küçük birer orkestraya benzeterek ortaya çıkacak harmoninin kalitesinin, o orkestradaki müzisyenlerin her birinin performansıyla
ilgili olduğunu dile getirdi.

Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Hakan
Karaduman’ın da hazır bulunduğu ziyarette Samsun
Milletvekili Hasan Basri Kurt, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde
bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Sayın Milletvekilimiz Hasan
Basri Kurt’a ve Hakan Bey’e şükranlarımı sunuyorum, Samsun için hep birlikte, kurumlar arası iş
birliği ve koordinasyon ile çalışacağız. Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde daha da kenetlenerek, milletimiz için elimizden gelenin en iyisi yapmaya devam
edeceğiz.” dedi.
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22 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette
Milletvekili Kurt, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsunumuzun en büyük markalarından birisi. Sayın
Sait Hocamız ağır bir sorumluluk gerektiren bu görevi layıkıyla icra edecektir. Bizler de Samsun Milletvekilleri olarak üzerimize düşenleri yapmaya devam
edeceğiz.” dedi.
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Rektörlükten
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş
ret etti. Rektör Bilgiç’e “hayırlı olsun” dileklerini ileten
milletvekili Köktaş, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz
Mayıs Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr.
Sait Bilgiç’i 23 Ağustos Salı günü makamında ziya-

Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, yeni dönemde
üniversite-şehir ilişkisinin üst seviyelere çıkacağına
inandığını, bunun hem Üniversiteyi büyüteceğini
hem de büyüyen üniversitenin şehri büyüteceğini
söyledi. Köktaş, üniversiteye desteklerinin devam
edeceğini dile getirdi.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de Milletvekili
Köktaş’a nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı
Üniversitesinin yeni Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i
26 Ağustos Cuma günü makamında ziyaret ederek
yeni görevinden dolayı kutladılar.
OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes
Kabadayı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Rektör
Sait Bilgiç’e iyi dilek ve tebrikler iletildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile AK
Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Semizoğlu, Ondokuz Mayıs

Tebrikleri kabul eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ziyaret ve ilgilerinden dolayı Milletvekili Kırcalı ile İl Başkanı Göksel ve İl Başkan Yardımcısı Semizoğlu’na
teşekkür etti.

Samsun Milletvekili Erhan Usta
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ve beraberindeki heyet, Rektör Bilgiç’i 29 Ağustos Pazartesi
günü makamında ziyaret ederek kendisi ve ekibine
yeni görevinde başarılar diledi.
Erhan Usta ve Prof. Dr. Sait Bilgiç, bir süre sohbet
ederek fikir alışverişinde bulundu.

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan
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Çiğdem Karaaslan, Rektör Bilgiç’e, “Büyük bir ihtiyaç olan ama bugüne kadar üniversite ile şehir
arasında kurulamayan iş birliğini kurmak gibi bir
sorumluluğunuz var. Biz, bilgi ve tecrübelerinizle bu
iş birliğini sağlayacağınıza eminiz ve bu konuda her
türlü desteğe hazırız… Samsun ile ilgili ortak hayallerimiz var ve bizi hayallerimize ulaştıracak yer de bu
üniversitedir.” dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Oğuzhan Serinkaya, Hakan Karaduman ve
İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ile birlikte
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i 8 Eylül Perşembe günü
ziyaret ederek göreve atanması dolayısıyla tebrik
etti.

Nazik ziyareti için Karaaslan’a teşekkür eden Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Benim esas programım, esas
projem de insan. Bu nedenle göreve başladığım
günden itibaren beraber çalışmaya yönelik olumlu
bir hava yaratmaya çalışıyoruz. İnsanlar böyle bir
birlik ve beraberlik ortamında proje üretecek, ders
verecek, asistan yetiştirecek. Bu çalışmalarımız da
mutlaka şehrimize yansıyacaktır.” şeklinde konuştu.

Samsun Milletvekili Hayati Tekin
Samsun CHP Milletvekili Hayati Tekin, Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret ederek göreve
atanması tebrik ederek ve kendisine başarılar diledi.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı 27 Eylül Salı günü
gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de
konuğuna nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Samsun Milletvekili Ahmet Demircan
54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan, Samsun AK Parti milletvekili
Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i 29 Eylül Perşembe günü
makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Milletvekili Demircan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren
Sait Bilgiç, iyi dilekleri için konuğuna teşekkür etti.

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 24 Ekim Pazartesi günü Prof. Dr.
Sait Bilgiç’i ziyaret ederek başarı ve hayırlı olsun
dileklerini iletti ve kendisiyle başlayan yeni dönemin
üniversite ve Samsun adına verimli ve faydalı olması
temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu mutluluk ve memnuniyeti ifade
eden Rektör Bilgiç ise konuğuna göstermiş olduğu
nezaketten ötürü teşekkür etti.

Birlikte Başarmak İçin

Açık Kapı Ziyaretleri

Rektör Bilgiç, üniversitenin her kesiminden akademik ve idari personeli, ile öğrencileri Salı günleri

16:00 ile 18:00 saatleri arasında makamında konuk
ediyor.
Görüşmelerde Prof. Dr. Bilgiç, akademik ve idari
personelle sağlıklı iletişim kurmayı hedeflediklerini
ve oluşan sinerji sayesinde üniversitemizi daha da
ileriye götürecek atılımları gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.
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Üniversitemiz akademik ve idari personel ve öğrencileri başta olmak üzere tüm çalışanların sorunlarını, katkı ve iyileştirme önerileri ve değerlendirmeleri
dinlemek amacıyla Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından uygulamaya konulan “Açık Kapı Günü” uygulaması ilgi görüyor.
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Rektörlükten
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Tüm Kesimlerden
Tebrik Ziyareti
12 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
olarak atanan Prof. Dr. Sait Bilgiç, 15 Ağustos’ta görevi devraldı. Üniversite-şehir iş birliği üzerinde önemle duran Prof.
Dr. Sait Bilgiç, tüm kesimlerin desteğini aldı. Bu desteği 15
Ağustos 2016 tarihinden bugüne yoğun bir şekilde devam
eden “hayırlı olsun” ziyaretlerinde de görmek mümkün.
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Dört ay boyunca devam eden, kutlama ve başarı dilekleri
içeren ziyaretleri derlediğimizde her kesimden ismi görmek mümkün. Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret
eden kişi, kurum ve kuruluşların bir bölümünü aşağıda
sıraladık:

İSİM

UNVAN

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı

Ahmet Yavuz

Başsavcı

Samsun Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanı

Kemal Alver

Başkan

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi

Erol Tosun

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi

Fahri Gülay

Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Başsavcısı

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi

Nahit Köseoğlu

Yedinci Hukuk Daire Üyesi

Samsun Adliyesi

Emrullah İskenderoğlu

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Tarık Yarılgaç

Rektör

Sinop Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Rektör

Samsun Barosu

Kerami Gürbüz

Baro Başkanı

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim
Merkezi Komutanlığı

P. Albay Sedat Bulut

Merkez Komutanı

Samsun Valiliği

Mehmet Ali Karatekeli

Vali Yardımcısı

Atakum Kaymakamlığı

Ali Bakoğlu

Kaymakam

İlkadım Kaymakamlığı

Turan Atlamaz

Kaymakam

Samsun İl Emniyet Müdürü

Vedat Yavuz

Müdür

Alaçam Belediyesi

Hadi Uyar

Başkan

Asarcık Belediyesi

Şerif Kılağuz

Başkan

Atakum Belediyesi

İshak Taşcı

Başkan

Bafra Belediyesi

Zihni Şahin

Başkan

Canik Belediyesi

Osman Genç

Başkan

Havza Belediyesi

Murat İkiz

Başkan

Çarşamba Belediyesi

Hüseyin Dündar

Başkan

İlkadım Belediyesi

Erdoğan Tok

Başkan

Kavak Belediyesi

İbrahim Sarıcaoğlu

Başkan

Ladik Belediyesi

Selim Özbalcı

Başkan

19 Mayıs Belediyesi

Osman Topaloğlu

Başkan

Terme Belediyesi

Şenol Kul

Başkan

Tekkeköy Belediyesi

Hasan Togar

Başkan

Vezirköprü Belediyesi

Mahmut Kaşıkçı

Başkan

Yakakent Belediyesi

Hüseyin Kıyma

Başkan

Vezirköprü Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi

Engin Koç

Başkan

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Hakan Karaduman

Samsun İl Başkan Yard.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Ömer Faruk Şahin

Atakum İlçe Başkanı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Caner Göktepe

Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Fikret Başten

Ladik İlçe Başkanı

CHP Atakum İlçe Teşkilatı

Cemil Deveci

Başkan

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal Taluğ

Eski Rektör

İSİM

UNVAN

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Cemil Çelik

Eski Rektör

Millîyetçi Hareket Partisi (MHP)

Cemalettin Şimşek

Eski Milletvekili

Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanlığı

Halil İbrahim Doğan

Ak Parti İlçe Başkanı

MÜSİAD

Selim Sar

Samsun Şube Başkanı

SAMSİAD

Hüseyin Yalgın

Başkan

Anadolu Ajansı

İsa Sansar

Samsun Bölge Müdürü

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

Selahattin Altınsoy

Müdür

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı

Necmi Çamaş

Daire Başkanı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Prof. Dr. Yavuz Ünal

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Selim Cerrah

Müşavir

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Coşkun Esen

İl Millî Eğitim Müdürü

İŞ KUR

Sait Gül

İş Kur Müdürü

Kızılay

Dr. Habip Demirel

Şube Başkanı

KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü

Ahmet Dursunoğlu

Müdür

Kredi ve Yurtlar Kurumu

İsmail Hakkı Kasapoğlu

Samsun Bölge Müdürü

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Doç. Dr. Ali Yılmaz

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu üyesi

OMÜ Vakfı Koleji

Mustafa Kurt

Müdür

OMÜ Vakfı Yönetimi

Prof. Dr. Halil Kütük

Vakıf Başkanı

PTT

Adnan Sert

Başmüdür

Samsun Defterdarlığı

Hanifi Eraslan

Samsun Defterdarı

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü

Güven Özyurt

Müdür

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

Dr. Mustafa Kasapoğlu

Müdür

Samsun İl Müftülüğü

Veysel Çakı

İl Müftüsü

Samsun Merkez Bankası Müdürlüğü

Mehmet Ünal Kekevi

Şube Müdürü

Samsun Meteoroloji 10. Bölge

Eşref Tuncel

Müdür Vekili

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü

Fatma Arslan

Müdür

Samsun Orman ve Su İşleri 11. Bölge
Müdürlüğü

Mehmet Sıddık Kılınçer

Samsun Orman ve Su İşleri 11. Bölge
Müdürü

SGK Müdürlüğü

Ünal Kaya

SGK İl Müdürü

Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Yener Aksoy

Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürü

Ziraat Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü

Uğur Akdeniz

Bölge Başkanı

Güvenlik İş Sendikası

Soner Donat

Samsun Şube Başkanı

Memur-Sen

Necdet Güneysu

Samsun Şube Başkanı

Türk-Eğitim_Sen

Levent Kuruoğlu

Samsun Şube Başkanı

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti ve A Haber
ATV Samsun Bölge Müdürlüğü

Mahmut Erdoğan

Cemiyet Başkanı ve Bölge Müdürü

Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Özden

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube
Başkanı

Ensar Vakfı Samsun Şubesi

Prof. Dr. Hüseyin Peker

Başkan

Karadeniz Engelliler Federasyonu

Selman Saruhan

Başkan

Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF)

Yılmaz Karagöz

Başkan

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği)

Av. Cem Emre Çakan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri

MÜSİAD Samsun Şubesi Gençlik Kurulu
Başkanı

Samsunspor Eğitim ve Tanıtım Vakfı
(SAMSEV)

Rüştü Arapoğlu ve Yönetim
Kurulu

SAMSEV Başkanı

TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
Vakfı)

Osman Bozkurt

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi
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İSİM

UNVAN

TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
Vakfı)

Şükran Erdoğan

Vakıf Eğitim Direktörü

Türkiye Curling Federasyonu

Doç. Dr. Kenan Şebin ve
Cenk Birinci

Türkiye Curling Federasyonu Üyeleri

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Samsun
Eğitim Parkı

Vakıf Personel ve Gönüllüleri

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

Hakan Durmuşoğlu

Vakıf Başkanı

Türkiye Oryantiring Federasyonu

Hacer Akyüz

Başkan ve İl Temsilcisi

Türkiye Oryantiring Federasyonu

Serkan Kalkan

İl Temsilcisi

Çarşamba Ticaret Odası

Ahmet Yılmaz

Başkan

Harita Kadastro ve Mühendislik Odası

Doç.Dr.Aziz Şişman

Samsun Şube Başkanı

Makine Mühendisleri Odası

Kadir Gürkan

Başkan

Samsun Diş Hekimleri Odası

Abdullah İlker

Başkan

Samsun Mimarlar Odası

İshak Memişoğlu

Başkan

Samsun Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (SMMMO)

Hayrul Kayar

Oda Başkanı

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası

Mahmut Çetinkaya

Oda Başkanı

Samsun Tabip Odası

Prof. Dr. Oğuz Uzun

Başkan

Samsun Türk Ocakları

Doç. Dr. Serkan Şen

Başkan

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu

İzzet Altuntaş

Genel Başkan Vekili

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş
Sendikası

Ziya Uzun

Hak-İş Konfederasyonu Samsun Temsilcisi
ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube
Başkanı

Samsun Sağlık Söz Sendikası

Erkan Ceylan

Başkan

Samsun Türk Sağlık Sen Şube Başkanlığı

Erdoğan Çakmak

Şube Başkanı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu (TŞOF)

Fevzi Apaydın

Federasyon Başkanı

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği

Samsun Temsilcileri

Akbank

Barış Meyer

Trabzon Bölge Müdürü

Alaçamlılar Derneği

Abdullah Bülbül ve Ülfet
Demir

Başkan ve Üyeler

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği

Mehmet Furkan Okudan

Samsun Şube Başkanı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği

Yunus Bodur

Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Gençlik Derneği Hanımlar
Üniversite Komisyonu

Üye ve Öğrenciler

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Zait Köseoğlu

Müdür

Anadolu İmam Hatip Lisesi

İbrahim Sandıkçı

Dernek Başkanı

Ankara-Samsun Sanayici, İş Adamları ve
Yöneticileri Derneği

Osman Yılmaz ve yönetim
kurulu

Dernek Başkanı

Atakum İlçesi Pelitköy Mahallesi

Mahalle Sakinleri

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Gülsen Özsarı

Topluluk Başkanı

Aydınlar Ocağı

Taner Tunç

Samsun Şubesi Başkanı

Beyazay Derneği

Mehmet Akbulut

Şube Başkanı

Büyük Anadolu Hastaneleri

Dr. Hakan Taşlı

İcra Kurulu Başkanı

Cami Akademi Derneği

Orhan Mırık

Dernek Başkanı

Doğan Haber Ajansı

Murat Sandıkçı

Samsun Bölge Müdürü

Gümüşhaneliler Derneği

Dernek Üyeleri

Haber Medya Grubu

Adnan Ölmez

Yönetim Kurulu Başkanı

Haber Medya Grubu

Necdet Uzun ve Ahmet
Şenocak

İcra Kurulu Başkan Yardımcıları

Havza 25 Mayıs Derneği

Osman Teber

Dernek Başkanı

İSİM
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Havza Köylerini Sevenler Derneği

Harun Savaş

Dernek Başkanı

Havza Köylerini Sevenler Derneği Kadın
Kolları

Kumru Çiçek

Kadın Kolları Başkanı

Hukukçular Derneği (HUDER)

Av. Cihat Başerli

Samsun Şube Başkanı

Kadın ve Demokrasi Derneği

Meral Kıvırcık

Samsun İl Temsilcisi

Kadın ve Demokrasi Derneği

Av. Tuba Rana Antep

Samsun İl Temsilcisi

Medical Park Samsun Hastanesi

Dr. Nezih Akgün

Medical Park Samsun Hastanesi

Hakan Özcan

Medical Park Samsun Hastanesi Genel
Müdürü

Medical Park Samsun Hastanesi

Hikmet Çavuş

Medical Park Samsun Hastanesi Genel
Koordinatörü

OMÜ Gençlik Kulübü

Ertan Atasayar

Başkan

Öğrenci Konseyi

Cevat Yılmaz, Suat Ortahisar
ve Ömer Yardımcı

Eski Öğrenci Konseyi Başkanları

Öğrenci Konseyi

Muhsin Oğul

Konsey Başkanı

Samsun Akademik Elemanlar Derneği

Prof. Dr. Ahmet Rıfat Şahin

Dernek Başkanı

Samsun Anadolu Gençlik Derneği

Şenol Altan

Şube Başkanı

Samsun Cihannüma Derneği

İlker Efe

Başkan

Samsun Doğayı Koruma Derneği

Mustafa Eyüpoğlu ve
Yönetim Kurulu Üyeleri

Samsun Doğayı Koruma Derneği Başkanı

Samsun Dost Eğitim Kültür ve Sosyal
Yardımlaşma Derneği (DOSTDER)

Hüseyin Mutlu

Başkan

Gazi Devlet Hastanesi

Dr. Mahmut Ulubay

Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Özkan

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi

Samsun FBM Estetik, Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi

Doç. Dr. Hayati Akbaş

Eski Öğretim Üyesi

Samsun Genç İşadamları Derneği

Savaş Gömeç ve Yönetim
Kurulu Üyeleri

Samsun Genç İşadamları Derneği Başkanı

Samsun İli Muhtarları Derneği

Mustafa Öztürk

Dernek Başkanı

Samsun İmam Hatip Platformu

Mehmet Kurt

İl Başkanı

Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği

Ersan Salihoğlu

Başkan Vekili

Samsun İnşaat Mühendisleri Odası

Cevat Öncü

Oda Başkanı

Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD)

Münevver Uğurlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri

Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD)
Başkanı

Samsun Vakıfbank Karadeniz Bölge Md.

Bilal Korkmaz

Bölge Müdürü

Show Haber Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Serdar İpek

Bölge Müdürü

Turkuvaz Medya

Muhammet Kalyoncu

Karadeniz Bölge Sorumlusu

Türk Hemşireler Derneği

Rahşan Yılmaz ve dernek
üyeleri

Türk Hemşireler Derneği Samsun Şube
Başkanı

Türkiye Gazetesi ve İHA

Ahmet Kadem Kaptı

Bölge Koordinatörü

Türkiye Gazetesi ve İHA

Ali Yılmaz Ergen

Bölge Müdürü

Türkiye Harp Malülü Gaz. Şehit Dul ve
Yetimleri Derneği

Necati Yılmaz

Samsun Şube Başkanı

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM)

Samsun Şubesi Sporcuları
ve Teknik Heyet

Üniversite Cami Derneği

Kemal Topçu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri

Üniversite Cami Derneği Başkanı

Üniversiteli Samsunsporlular Derneği
(Üni-Sam)

Mustafa Samancı

Dernek Başkanı

Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman İşl. LTD.
ŞTİ.

Hikmet Yeşilyurt

Yönetim Kurulu Başkanı

Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman İşl. LTD.
ŞTİ.

Mustafa Yeşilyurt

Yönetim Kurulu Başkanı
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Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan 46 akademisyen ve idari personelimiz 2016 yılı
içinde emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

EMEKLİ AKADEMİK PERSONEL
ADI SOYADI

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

Davut ALBAYRAK
Hasan BAĞCI
Hasan Gökhan AÇIKGÖZ
Kuddusi CENGİZ
Meliha Nurdan TAŞKIRAN

Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fakültesi
İletişim Fakültesi

Çocuk Sağ.ve Hast.
Tıbbi Biyoloji
Periodontoloji
İç Hastalıkları
Radyo, Televizyon ve Sinema Bl.

Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör

Muhsin KOÇAK
Mustafa ÇOLAK
Niyazi TAŞÇI
Yüksel BEK
Ali TÜRKMEN

İlahiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

İslam Hukuku
Alman Dili Eğitimi
Fizyoloji
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Yrd. Doç.
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ADI SOYADI

BİRİMİ

ÜNVANI

Abdullah ERBEY

Bafra Mes.Yük.Ok.

Teknisyen

Abdullah TEPETAM

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Hizmetli

Ali ÖZENÇ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Teknisyen

Ayla BEŞİKÇİ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hemşire

Dürdane UZUNER

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hemşire

Filiz ARIK

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hemşire

Fuat YILMAZ

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter Yardımcısı

Gülçin AKPINAR

Genel Sekreterlik

Şef (özelleştirme)

Hamdi KIRAN

Samsun Eğitim Fak.

Hizmetli

Hami ATAK

Rektörlük Döner Sermaye

Ayniyat Saymanı

Hatice ERDÖL

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hizmetli

Hatice İNAÇ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastabakıcı

Hayriye Özlem ÖZDEMİR

Yabancı Diller Yüksekokulu

Veri Haz. Kont.İşlt.

İlhan AYAN

Fen Edebiyat Fak.

Bilgisayar İşletmeni

İsmail BİLGE

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Teknisyen Yardımcısı

Katip ÇAVAŞ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Teknisyen Yardımcısı

Kayyum PEKŞEN

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Teknisyen (Özelleştirme)

Medine GÜLİÇLEK

Diş Hekimliği Fak.

Memur

Melek TÜRKER

Tıp Fakültesi

Bilgisayar İşletmeni

Muhammet AYVAZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Şef

Mustafa YİRMİBEŞOĞLU

Hastaneler Başmüdürlüğü

Sağlık Teknisyeni

Muzaffer YILMAZ

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Teknisyen

Nevzat İNAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Teknisyen

Nizamettin ÇETİNKAYA

Hastaneler Başmüdürlüğü

Memur

Oral ÇAKIR

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Teknisyen

Recep KAPLAN

Tıp Fakültesi

Teknisyen Yardımcısı

Salih KOÇ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Sağlık Teknisyeni

Sedat ÖZATILGAN

Hastaneler Başmüdürlüğü

Sağlık Teknisyeni

Selahattin KAYA

Hastaneler Başmüdürlüğü

Teknisyen Yardımcısı

Semanur ŞENOL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şube Müdürü

Serpil KURAL

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Bilgisayar İşletmeni

Sevgi SAYILI

Hastaneler Başmüdürlüğü

Teknisyen Yardımcısı

Sevgi ŞAHİN

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hemşire

Tayfun KONTAŞ

Samsun İk.İd.Bil Fak.

Bilgisayar İşletmeni

Yüksel ŞEN

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hemşire

Zeliha ÇIR

Hastaneler Başmüdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

Atama Yükselme
15 Ağustos - 31 Aralık 2016
Adı / Soyadı

Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı

Atandığı Kadro

Cengiz KARA

Tıp Fak./Çocuk Sağ. Ve Hast.

Profesör

Figen BAªAR

Tıp Fak./K.B.B. Hast.

Profesör

İzzet AKÇA

Ziraat Fak./Entomoloji

Profesör

Mehmet Selim NURAL

Tıp Fak./Radyoloji

Profesör

Metin YILMAZ

İlahiyat Fak./İslam Tarihi

Profesör

Miray SÖKMEN

Ziraat Fak./Fitopatoloji

Profesör

Murat Erdem GÜLTİKEN

Veteriner Fak./Anatomi

Profesör

Rıdvan KIZILKAYA

Ziraat Fak./Toprak Bilimi

Profesör

Rıza KARAGÖZ

Fen-Ed.Fak./Yeniçağ Tarihi

Profesör

Sermin ELEVLİ

Müh.Fak./Endüstri Mühendisliği

Profesör

Sinan ATMACA

Tıp Fak./K.B.B. Hast.

Profesör

Bahar GÜDEK

Eğitim Fak./Müzik Eğitimi

Doçent

Banu YARDIMCI

Veteriner Fak./Su Ürünleri ve Hast.

Doçent

Celil NEBİYEV

Eğitim Fak./Matematik Eğitimi

Doçent

Didem PEKMEZCİ

Veteriner Fak./İç Hastalıkları

Doçent

Ersin KÖKSAL

Tıp Fak./Anesteziyoloji ve Rea.

Doçent

G.Zafer PEKMEZCİ

Veteriner Fak./Su Ürünleri ve Hast.

Doçent

Hasan DAM

İlahiyat Fak./Din Eğitimi

Doçent

İbrahim TURAN

İlahiyat Fak./Din Eğitimi

Doçent

Menderes KABADAYI

Yaşar Doğu Spor Bil.Fak./Rekreasyon Bl.

Doçent

Murat SELÇUK

Veteriner Fak./Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

Özgür BOSTANCI

Yaşar Doğu Spor Bil.Fak./Beden Eğt. Ve Spor Öğr.Bl.

Doçent

Özgür ÇADIRCI

Veteriner Fak./Besin Hijyeni Ve Tek.

Doçent

Özlem BÜYÜKTANIR YAª

Veteriner Fak./Mikrobiyoloji

Doçent

Sedat DOĞAN

Müh.Fak./Jeodezi

Doçent

Serkan YÜKSEL

Tıp Fak./Kardiyoloji

Doçent

Yakup BOSTANCI

Tıp Fak./Üroloji

Doçent

Yasemin BURCU ÜSTÜN

Tıp Fak./Anesteziyoloji ve Rea.

Doçent

Elif MERCAN UZUN

Eğitim Fak./Okul Öncesi Eğtimi

Yrd.Doç.

Özlem AYDOĞ

Tıp Fak./Çocuk Sağ.ve Hast.

Profesör

Semih Murat YÜCEL

Tıp Fak./Kalp Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.
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