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OMÜ yeni
öğrencileriyle
daha da
güçlendi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kesin kayıt
dönemi başarıyla tamamlandı. OMÜ Öğrenci Yaşam
Merkezi’nde kurulan kayıt
ve bilgilendirme masalarında karşılanan yeni öğrenciler, işlemlerini hızla
tamamlayarak OMÜ’lü olmanın gururunu yaşadılar.
Samsun Üniversitesinin ilk
öğrencileri de OMÜ Kayıt
Merkezi’nde kesin kayıtlarını tamamladılar.
Kesin kayıt döneminde 4
bin 23 lisans, 3 bin 674 ön
lisans olmak üzere 8 bin
747 öğrenci OMÜ ailesine
katıldı. Ek kontenjan ve dikey geçiş yerleştirmeleri ile
bu sayı 10 bin 500’ü bulacak.

3 Eylül’de başlayan ve 7 Eylül’e kadar devam eden kesin kayıtlar, Öğrenci Yaşam
Merkezi’nde yapıldı. Şehir dışından gelen
öğrenciler havaalanında ve otogarda Öğrenci Konseyi tarafından karşılanarak Kayıt
Merkezi’ne servislerle yönlendirildi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak
üzere Üniversite Yönetimi, Kayıt Merkezi’ni
ziyaret ederek kayıtlar hakkında bilgi aldı,
gençlerle ve aileleriyle sohbet etti.
Kayıt dönemi için kurulan bilgilendirme
masaları da yükseköğretim hayatına yeni
başlayan öğrencilere bilgi vererek rehber-

lik etti. Toplu taşıma araçları için indirimli
kart tahsis eden SAMULAŞ’ın yanı sıra Kredi ve Yurtlar Kurumu da öğrencilerin barınma ihtiyacı için bilgilendirme yaptı.
Ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), kütüphane kaynakları ve kullanımı hakkında bilgi veren
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, OMÜ’nün sosyal, kültürel, sağlık
ve çeşitli alanlarındaki imkânlarını aktaran Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Mevlana, Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları ile ilgili detaylar paylaşan
Uluslararası İlişkiler Birimi; açtıkları stantlarda öğrencilerle yakından ilgilendi.
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Öğrenci ve ailelerine büyük kolaylık
sağlandı
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OMÜ Mezunları Dereceleriyle
Göz Kamaştırıyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunları başarılarıyla göz kamaştırıyor.
2018 DUS birinciliği ve TUS ikinciliği ile
2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı birinciliğini OMÜ’nün genç mezunları aldı.
Eylül ayında yapılan sınavların sonuçları
ay sonunda açıklanırken peş peşe gelen
müjdeli haberler OMÜ’nün gurur tablosunu
zenginleştirdi.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Dt. Mustafa Mert Demircioğlu 2018 Diş Hekimliği

Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2018DUS) Türkiye birincisi olarak OMÜ’yü zirveye taşıdı. Tıp Fakültesinden 2017-2018
eğitim-öğretim yılında mezun olan Dr. Yasin Yaraşır da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavı’nda (TUS) Türkiye ikincisi oldu.
Ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezunu
Mehmet Ali Uzun, 2018 İçişleri Bakanlığı
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nda Türkiye birincisi oldu.

Dt. Mustafa
Mert
Demircioğlu
2018-DUS
Türkiye
Birincisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinden
2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan Dt. Mustafa
Mert Demircioğlu, 2018 Diş
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2018-DUS) Türkiye birincisi oldu.
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Diş hekimlerinin en öncelikli
hedefi olan 2018-DUS, 16 Eylül tarihinde yapıldı. 9 Ekim’de
açıklanan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda
Dt. Mustafa Mert Demircioğlu,
103,5 net ve 75,177 puanla
Türkiye birincisi oldu. Samsun’da yaşayan Dt. Demircioğlu, sınava katılan 3925 diş hekimini geride bırakarak 1. oldu ve OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinin gurur tablosundaki yerini
aldı.
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Türkiye birincisi genç diş hekimi Demircioğlu, uzmanlık alanı olarak ortodonti istediğini
ama cerrahiyi de tercih edebileceğini ifade etti.

Mehmet Ali Uzun
Kaymakam Adaylığı
Giriş Sınavı
Türkiye Birincisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden
2017-2018 eğitim-öğretim yılında birincilikle mezun olan Mehmet Ali Uzun, 2018
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş
Sınavı’nda Türkiye birinciliğini göğüsledi. 2
Eylül tarihinde yapılan ve 27 Eylül’de açıklanan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nda
Mehmet Ali Uzun, 25 bin adayı geride bırakarak 87,50 puanla Türkiye birincisi oldu.
Genç mezun 2018 Kamu Personeli Seçme
Sınavı’nda da (KPSS) farklı puan türlerinde
ikinci ve üçüncülükleri bulunuyor.
Giresun’da yaşayan Uzun, OMÜ İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi birinciliğini Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı birinciliği ile taçlandırarak OMÜ’nün gurur tablosundaki
isimlerden biri oldu.
Türkiye birincisi Mehmet Ali Uzun’un şimdiki hedefi mülakatı da geçerek genç bir kamu yöneticisi olarak ülkesine hizmet etmek.

Dr. Yasin Yaraşır 2018-TUS İkincisi

OMÜ Tıp Fakültesinden 2017-2018
eğitim-öğretim yılında “İngilizce
Tıp Dönem İkincisi” olarak mezun olan Dr. Yasin Yaraşır, Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda
(TUS) Türkiye ikinciliği ile sivrildi.

Toplam 240 sorunun sorulduğu
sınavda, 223 soruyu doğru cevaplayan Dr. Yasin Yaraşır’ın radyoloji
alanında uzmanlık yapmak istediği
öğrenildi.
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Her tıp fakültesi öğrencisinin hedefi olan, ağustos ayında yapılan
ve 15 bin doktorun katıldığı TUS’ta
Dr. Yasin Yaraşır, 78,98 puan alarak “Türkiye İkincisi” oldu.
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OMÜ Bu Yıl da Dünyanın En İyi
Üniversiteleri Listesinde
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İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher
Education’ın (THE) 2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması, 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Singapur’da gerçekleşen Dünya Akademik Zirvesi’nde açıklandı. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ) Times Higher Education
2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda
geçen yıl olduğu gibi 1001+ grubunda yer
aldı.
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Dünya’da yer alan üniversitelerin çeşitli kriterleri sağlayanlarının değerlendirildiği bu
sıralama; içinde araştırma, eğitim, atıflar,
endüstri geliri ve uluslararası görünümün
de yer aldığı 13 farklı performans göstergesini baz alıyor. Sıralamada birinciliği
Oxford Üniversitesi, ikinciliği Cambridge
Üniversitesi, üçüncülüğü ise Stanford Üniversitesi aldı. 2019 Dünya Üniversiteler

Sıralaması’nda ilk 300 üniversite içinde
Türkiye’den üniversite yer almazken, ilk
500’de ise 3 üniversite yer aldı.
Açıklanan ilk 1001+ üniversite içerisinde
23 Türk üniversitesi bulunuyor. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi bu sıralamada geçen yıl
ilk defa ilk 1001+ üniversite sıralamasında
kendisine yer bulmuştu. Yaklaşık 20 bin
üniversitenin bulunduğu dünyada ilk yüzde
5 içerisine girmek önemli bir başarı olarak
değerlendiriliyor.
OMÜ, sıralamalarda yükseliyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2018 Gelişen Ekonomiler Üniversite
Sıralaması”nda ilk defa listeye girmiş ve
351+ grubunda yer almıştı.

OMÜ ile Tahran Üniversitesi
İş Birliği Yapacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Uluslararası İlişkiler Birimi
Başkanı ve Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve Erasmus
Ofisi’nden Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita ile
birlikte Tahran Üniversitesi Rektörü Prof.
Mahmoud Nili Ahmadabadi’nin davetlisi
olarak 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında İran’da bir dizi ziyarette bulunurken bu
kapsamda iş birliği anlaşmaları imzalandı.
İkili iş birliği anlaşmalarını Tahran Üniversitesi adına Rektör Prof. Mahmoud Nili Ahmadabadi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç imzaladı.
OMÜ Heyeti, İran’da Veteriner ve
Ziraat Fakültelerini ziyaret etti

“The Role of Entrepreneurial University
towards the Improvement of the Business
Environment in Turkey” başlıklı sunusunu
gerçekleştirdi.
İşletme ve Girişimcilik Fakülteleri iş
birliği anlaşması imzaladı
Son olarak Tahran Üniversitesi Girişimcilik
Fakültesi ile OMÜ Bafra İşletme Fakültesi
ikili iş birliği anlaşması imzaladı. Düzenlenen törende; Hacı Fevziye Arslan Bafra
İşletme Fakültesi adına Dekan Prof. Dr.
Rıdvan Kızılkaya, Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi adına Dekan Prof. Dr.
Mohammad Reza Zali anlaşmaya imza attı.

Rektör Bilgiç
İran’da
“Girişimcilik
Konferansı”nda
konuştu

OMÜ heyeti ayrıca, Tahran Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesini de
ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve bu
Fakültelerin, OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün hazırladığı Erasmus-Mundus Ortak Master
programında partner olması konusunda
anlaşmaya varıldı.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi”nde
düzenlenen “4th International Conference
on Entrepreneurship: Emphasizing Improvement of Business Environment” konferansına davetli konuşmacı olarak katılarak
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Rektör Bilgiç, İran’da ‘Girişimcilik
Konferansı’nda konuştu
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OMÜ Raylı Sisteminde Sona Gelindi
Yeni hat
2019’da
devreye
girecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanı Serkan Çam, raylı sistemde
(OMÜ) kampüs hattının yüzde 95’lik kısmının tamamlandığını, eğimi 6,45 olan 800
metrelik güzergâhta bulunan rayların hepsinin ısıtılarak seferlerin yapılacağını söyledi.
İnşaat çalışması hızla devam eden
OMÜ kampüs hattında sona yaklaşıldı.
Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahip olan OMÜ, raylı sistem hattının
yapılması ile yeni bir çehre kazandı. Burada
yapılan 5 bin 800 metrelik yeni güzergâhla
birlikte Samsun hafif raylı sistem hattı, toplamda 36,8 kilometre uzunluğa ulaştı.
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OMÜ raylı sisteminde deneme seferleri
başladı
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Raylı sistem güzergâhının yüzde 95’inin
tamamlandığının
altını çizen Fen İşleri Daire
Başkanı Çam “OMÜ raylı
sistem hattı, yaklaşık 5
bin 180 metre uzunluğunda olacak. Burada
gerekli güvenlik önlemleri, peyzaj ve sinyalizasyonla ilgili çalışmalar
sürüyor. 15 Eylül’de yeni
güzergâhta deneme sürüşlerine başladı. 5 bin
180 metrelik kısımda 2
tane viyadük bulunuyor.
150 ve 300 metre uzunluğundaki 2 viyadüğü
de bitirdik. 340 metre
uzunluğundaki aç-kapa

sistemini de tamamladık. Ayrıca hastaların Tıp Fakültesine rahat geçmesi adına bir
üst geçidin yanı sıra, tüp geçit ve 285 metre uzunluğunda çelik köprü yapıyoruz. Bu
çelik köprü 115 metre uzunluğunda bir tüp
geçide bağlanıyor. Tüp geçidin de içinde
yürüyen bantlarla birlikte yolcular gidecekleri yere ulaşacaklar. Bunlarla beraber öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlamanın yanı
sıra, hastaların da ulaşımını kolaylaştıracağız.” dedi.
“2019 Ocak veya Şubat’ta devreye
girecek”
Yeni hattın, 2019 yılının ilk aylarında devreye gireceğini vurgulayan Serkan Çam şu
bilgileri paylaştı: “Hedefimiz, 2019 yılının
Ocak-Şubat aylarında hattı devreye almak
olacaktır. Şehrimize yeni bir eser kazandıracağımız için mutluyuz. ” İHA

Hazırladığı projeyle TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın
“Bireysel Genç Girişim (BİGG)” Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi merkez yerleşkesinde
faaliyet gösteren Samsun Teknopark, BİGG
çağrısı kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş
fikrine 150 bin TL hibe desteği sağlayacak.

 Herhangi bir lisans programından bir yıl
içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler

Samsun Teknopark, BİGG çağrısı kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerini ve başvurularını değerlendirecek, uygun bulunan iş
fikirlerini bünyesine alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve iş planlarının hazırlanmasında girişimcilere tamamen ücretsiz destek olacak.

Başvuru alanları

BİGGSamsun’a kimler başvurabilir?
 Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip
olan

 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en
çok 10 yıl önce almış kişiler

BİGGSamsun’a başvuru yaparak 150 bin
TL hibe şansını yakalamak için yukarıda
bulunan şartları sağladıktan sonra iş fikrinizin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olan
tematik alanlara uygun olması da gerekmektedir. Tematik alanlar ise şunlar:
 Akıllı ulaşım
 Enerji ve temiz teknolojiler
 İleri imalat ve sanayi 4.0
 İletişim ve sayısal dönüşüm
 Sağlık ve iyi yaşam
 Sürdürülebilir tarım ve beslenme
İş fikrinize yönelik 150 bin TL hibe için başvurular biggsamsun.com adresi üzerinden
alınıyor.
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Verilecek destekler ve mentorluk (yönderlik) faaliyetleri sonrasında TÜBİTAK tarafından başarılı bulunan iş fikirleri; 150 bin
TL sermaye desteği hibe ile ödüllendirecek.
Çoğu programdan farklı olarak yüzde yüz
hibe desteği veren programın Karadeniz’de
uygulayıcı kuruluşu olan Samsun Teknopark, BİGG için başvuru almaya başladı.

 Yüksek lisans veya doktora öğrencileri

Samsun
Teknopark
Karadeniz
Bölgesi’nin
uygulayıcı
kuruluşu
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Haber Turu

OMÜ’den Buluş ve Patent için
Akademisyenleri Teşvik Edici Karar
Ticarileşen
ürünün yüzde
70’i buluşun
sahibinin
olacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikrî ve Sınai
Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda; 16 Temmuz’da gerçekleşen toplantıda,
öğretim elemanlarının buluşlarının ticarileşmesi sonucu elde edilecek gelirin yüzde
70’inin buluş sahibinin olacağı kararı alındı.
10 Ocak 2017 itibari ile yürürlüğe giren
6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu”nun
yükseköğretim kurumlarında çalışan ve
öğrenim görenlerin yükümlülüklerini düzenleyen 121 (2) ve 113 (5) maddeleri sırasıyla şu şekilde:
“Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu
yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür.”
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“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan
elde edilen gelirin üçte birinden az olamaz.”
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Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulunda alınan karar ise şu hususları kapsıyor:

“Öğretim elemanının yaptığı bir buluşa ve/
veya geliştirmeye ilişkin OMÜ’nün karar
alması durumunda Üniversite; Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla fikrî ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme ve ticarileştirme
gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapar.
Buluşla ve/veya geliştirmeyle ilgili faaliyetler sonucu bir gelir elde edilmesi durumunda, vergiler dâhil tüm giderler düşüldükten
sonra geriye kalan tutarın yüzde 70’i buluş
sahibinin; yüzde 15’i OMÜ’nün ve yüzde
15’i ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesinden dolayı OMÜ-TTO’nun hesabına
aktarılır.”
OMÜ Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Kurulu, Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre buluş
sahibinin minimum yüzde 33 olan hakkını
yüzde 70 olarak belirledi. Bu karar ile birlikte OMÜ öğretim elemanlarının patent ve
buluşlara daha çok önem vermesi beklenirken, ticarileşen patent sayısının artması
öngörülüyor.
Akademisyenlerin, buluş ve patent başvuruları için OMÜ-TTO ile bağlantıya geçmeleri gerekiyor.

Odak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi hastalarına en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak
ve sloganında da vurguladığı gibi “Yüzü Gülen ve Yüz Güldüren Bir Hastane” olmak adına çalışmalarına durmaksızın devam ediyor.
Üniversite bu bağlamda onkoloji hastalarından gelen “yüksek standartta sağlık hizmeti
talebi” doğrultusunda yeni Onkoloji Hastanesini hizmete açtı.

Hizmete başlayan Onkoloji Hastanesi modern tıbbın gereği tüm ileri teknoloji cihazlarla ve ulusal/uluslararası otelcilik hizmetleriyle bölgedeki büyük bir boşluğu varlığı ile
doldurdu. Bu süreçte yeniliklere açık, şehriyle ve bölgesiyle iç içe, ihtiyaçları anlayan ve
bu ihtiyaçlara birebir cevap veren bir anlayışı
benimsedi.
Söyleşi: Nehir GÜLER Fotoğraf : Gökhan ÇETİN
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Onkoloji Hastanesi
“Yenilikleriyle” Hizmete Başladı
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Odak

Onkoloji Hastanemizi tanıyalım

Hastaneye
bölgede tek
olma özelliği
taşıyan teşhis
ve tedaviye
yönelik
cihazlar
alındı

Kurupelit Kampüsü’nde inşa edilen Onkoloji Hastanesi 4 bin metrekare alana sahip.
Hastane, 12 bin metrekare kullanım alanından ve 130 yatak kapasitesinden oluşuyor. Onkoloji Kliniğine bağlı 43, Hematoloji
Kliniğine bağlı 63, Yoğun Bakım Ünitesine
bağlı 6, Kemikiliği Nakil Ünitesine bağlı 10
hasta yatağı bulunuyor.
Hastanede; Onkoloji Polikliniği ve Kliniği,
Hematoloji Polikliniği ve Kliniği, Yoğun Bakım ve Kemoterapi Ünitesi, Erişkin Kemik
İliği Transplantasyon Ünitesi, Radyasyon
Onkoloji Polikliniği ve Radyoterapi Tedavi
Ünitesi mevcut. Hastanenin giriş katında
poliklinik ve departman, eksi 2. katta ise
Planlama Ünitesi, Destek Tedavi Ve Radyoterapi Tedavi Üniteleri hizmet veriyor.

aileler de daha rahat ve konforlu bir tedavi
ortamında hastalarına destek verecekler.
Cihazlar son teknolojik özellikleriyle
fark yaratıyor
Hastaneye alınan TrueBeam cihazı çok
önemli özelliklere sahip. Kanser tedavisinde en son üretilen, yüksek teknolojili bir ışın
tedavi cihazı. TrueBeam sistemi; “görüntüleme, hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize
etme” adına tamamen yeniden yapılanmış
bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği
kullanıyor. Ayrıca radyoterapi ve radyocerrahi seçeneklerini hasta için konforlu bir
şekilde entegre ederek aynı platformda sunabiliyor. Yine önemli özelliklerinden biri,
yüksek doz hızına çıkma yeteneği sayesinde, dozu daha kısa sürede verip, seans süre
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Onkoloji hastaları ulusal/uluslararası standartlarda sağlık hizmeti
alacak olmanın yanı sıra, Karadeniz Bölgesi’nde tek olan yüksek
teknolojiye sahip teşhis ve tedaviye
yönelik cihazlarla da tedavi olma
imkânına kavuştular. Bu sayede
tedavilerini şehir dışında yaptırmak
zorunda kalan ve bu noktada yakınlarıyla beraber önemli sıkıntılar
yaşayan onkoloji hastaları, artık
kendi bölgelerinde tedavi olabilecekler. Bu durumdan en azından
hastalar kadar olumsuz etkilenen

4DCT Simülatör
Cihazı

Uluslararası standartlarda
hizmet veriliyor

Onkoloji tedavisinde cihazlardan daha da
önemli olan; radyoterapi için gereken işlemlerin eksiksiz olması, her hastada gereken tedavinin etkin ve emin olunarak
yapılması ve bu adımların doğru tamamlanabilmesi için de ciddi bir sistem gerekmesi. Bu sistem için deneyim, kurumsal yapı
ve nihayetinde olmazsa olmaz dediğimiz
profesyonel bir klinik ekip şart. Eğer kendinizin ya da yakınlarınızın hayatında ilk duyduğunuzda ciddi bir endişe yaratan “onkoloji” kelimesiyle tanıştıysanız biliniz ki OMÜ
Onkoloji Hastanesi’nin teknik ve klinik ekibi
tüm profesyonelliğiyle hastaların yanında
olacaktır. Hastalığınız boyunca yürüyeceğiniz bu önemli yolda yakınlarınız kadar
size “yoldaş” olacak bu ekibe ve kendinize
güvenin lütfen. Sağlık ve sağlıcakla…

TrueBeam
cihazı
adyoterapi
gerektiren
tüm kanser
türlerinin
tedavisinde
kullanılabiliyor

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2018
Sayı 73

TrueBeam cihazı radyoterapi gerektiren
tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılabiliyor. Özellikle senkronize hareket yönetimi sayesinde akciğer, meme, prostat
ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde
büyük fark yaratıyor. TrueBeam; solunum
takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme
gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verebiliyor.

Size ‘yoldaş’ olacak bir ekip

TrueBeam Cihazı

ve sayısını önemli ölçüde azaltarak yüksek
performanslı tedavi sağlamak. Yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme özelliği sayesinde tedavi odağına daha iyi isabet eden
ışınlama yapması da bu olumlu özelliklere
dâhil. Hastaların yattığı masanın altı yöne
hareket etmesi ise çok ince ve hassas bölgelere milimetrik doğruluk payıyla tedavi
uygulamayı mümkün kılıyor.
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Özel Haber

Tıp Fakültesi Hastanesi

KARACİĞER NAKLİNE BAŞLIYOR

Organ naklinde başarılı işlere imza atan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,
3’ü cerrah 15 kişilik uzman ekibiyle karaciğer nakli bekleyen hastaları kabul etmeye hazır
durumda.
Karaciğer nakline Ekim ayı itibariyle yeniden başlayan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, cerrahları Doç. Dr. Selçuk Özbalcı, Dr. Öğr. Üyesi Kağan Karabulut, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Özşay ve
ekibi ile karaciğer hastalarına umut oldu.
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“Karaciğer nakli için altyapı ve
personel sıkıntımız yok”
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Karaciğer nakli ekibine dâhil olmak üzere
OMÜ’ye gelen Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Özşay, Sağlık Bakanlığından nakil için gerekli
tüm izinlerin alındığını ifade ederek bu sürece dair şöyle konuştu; “OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin organ naklinde altyapı ve
uzman personel sıkıntısı yok. Zaten uzun
yıllar hastanemizde böbrek nakli yapan
uzman bir üroloji kadrosu var. Biz de karaciğer naklini yeniden başlatarak şehrin
ve bölgenin büyük bir ihtiyacına elimizden
geldiğince cevap vereceğiz. Şu an Orta ve
Doğu Karadeniz’de karaciğer nakli yapan
iki tıp fakültesi hastanesi var. Biri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diğeri de biziz.”

Karaciğer naklinin bir ekip işi olduğunu hatırlatan Oğuzhan Özşay “Cerrahi ekip olarak 3 kişiyiz ama bu iş multidisipliner bir iş
olduğu için 10 ayrı birimle birlikte hastanenin Organ Nakli Merkezinde çalışıyoruz.
Toplamda 15 kişilik profesyonel bir ekibiz.
OMÜ de köklü ve bu konuda alışkanlığı olan
bir üniversite.“ dedi.
“Hazırlıkları tamamlanmış nakil
bekleyen 25 hastamız var”
Tüm hazırlıkları tamamlanmış 25 hastanın
nakil için beklediğine işaret eden Dr. Öğr.
Üyesi Özşay “İki türlü karaciğer nakli ; var.
Biri, canlı vericili karaciğer nakli diğeri de
kadaverik yani beyin ölümü gerçekleşmiş
şahıslardan organ alınması şeklinde
gerçekleşen karaciğer nakli. Biz ilk bir

yıl kadavrik karaciğer nakli programını
başlatacağız, daha sonra canlı vericili
karaciğer nakli programına da geçeceğiz.
Kadaverik karaciğer nakli bekleyen
hastalar için yeni açılan bu tür merkezler
bir şans. Çünkü uzun süre karaciğer nakli
yapan yerlerde nakil bekleyen hasta
sayısı çok fazla. Bu nedenle bizdeki hasta
sayısının az olması büyük bir avantaj.”
değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Bölgesi’nin organ bağışında Türkiye birincisi olduğuna dikkat çeken Özşay,
“Bu durum çok memnuniyet verici. Bunda
da bölge koordinasyon sorumlusunun ve
hastanemizdeki koordinatörün çok büyük
katkıları var. Bu sayede biz kendi ihtiyacımız dışında ihtiyaç duyan diğer nakil merkezlerine de karaciğer gönderebiliyoruz.
Organ bağışındaki bu duyarlılık, bölgedeki
açığı kapatacak bir yapılanmanın oluşmasını sağlamış.” diye konuştu.
“Hedefimiz ilk yıl acillerle birlikte 15
karaciğer nakli yapmak”
Hemen müdahale edilmesi gereken acil
hastaları da kabul etmeyi amaçladıklarını
kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Özşay
“Bu tür hastaları Gastroenteroloji Bölümüne kabul edip yurt genelinden organ bağışı
talep edeceğiz. Mesela mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğeri iflas etmiş bir
hasta, sirozu ilerlemiş son dönem hastaları
acil durum vakalarıdır. Bu hastalar acil durum listemizde. Hedefimiz, acillerle birlikte
ilk yıl en az 15 hastaya karaciğer nakli gerçekleştirmek.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki 7 nakil merkezinden biri
Samsun’da”
Acil organ talebinin işleyişi hakkında da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özşay “Ankara’daki Nakil Koordinasyon Merkezi’yle birlikte
Türkiye’de toplam 7 nakil koordinasyon
merkezi var. Samsun da bu merkezlerden
biri. Acil durumlarda biz öncelikle Ulusal
Koordinasyon Merkezine bildiriyoruz ve
ilk çıkacak organı acil sırasına göre talep
ediyoruz. Acil bir durum yoksa da organ,
karaciğer nakli yapılan bir kurumda çıktıysa ilk hak o kurumda. Mesela OMÜ Tıp
Fakültesi Hastanesinde bir organ çıktığında Türkiye’de acil bir durum yoksa o organ
bize ait ve biz gerçekleştiriyoruz ameliyatı.”
ifadelerini kullandı.

Hedef
Karadeniz
bölgesindeki
karaciğer nakli
açığını
kapatmak

Karaciğer naklinin, karaciğer kanseri tedavisinde de ilk ve en etkili yöntem olduğunu
belirten Özşay “Hayati öneme sahip karaciğer naklinin başlamasıyla Üniversite olarak Karadeniz Bölgesi’ndeki açığı kapatmayı hedefliyoruz. Bu programın açılmasında
emeğini ve desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ve hastane
yönetimine ekip olarak teşekkür ederiz.”
dedi.
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“Karadeniz Bölgesi organ bağışında
Türkiye birincisi”
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Portre

Projeler Patente Dönüşüyor
Teknoloji ve teknolojinin özünü oluşturan bilgi, zamanla en
değerli kavram ve varlığa dönüştü. Bu anlamda mevcut konjonktürde iktisadi kalkınma ve üstünlük; teknolojiyi üreten,
dönüştüren ve ona gerçekten sahip olan ülkelerin olacak.
Türkiye’nin gelecek vizyonunu şekillendirmesindeki en başat ve kritik görevlerde üniversitelerin üstleneceğini sorumluluğu göz önüne alırsak bu kurumların niteliği, donanımı,
akademik yetkinliği ve üretkenliği; ülkemizin söz konusu hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacak. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi de bölgenin ve Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olarak hâli-hazırdaki entelektüel sermayesini öğrencisi ve akademisyeniyle güçlendirme ve geliştirme azmi
içinde. Öyle ki Samsun Teknopark, OMÜ Teknoloji Transfer
Ofisi gibi bir fikrin doğuşundan ticarileşmesine kadar takip
edilebilir olmasında farkındalık yaratan ve aynı zamanda
üniversite-sanayi iş birliğini sağlayan arayüz pozisyonundaki merkezlerinin katkısıyla OMÜ son dönemlerde kazandığı ödüllerle parıldıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz

Nitekim OMÜ-TTO’nun 5 teknolojisi; 3. İstanbul Uluslararası
Buluş Fuarı’nda [3rd Istanbul International Inventions Fair
(ISIF’18)] 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ödülle sivrilirken Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Burgaz ile Fen-Edebiyat

Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer
Andaç ve Prof. Dr. Müberra Andaç, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Ayşe Erciyes ve Yüksek Mühendis Caner Kendirlioğlu; “Katı Polimer Elektrolit Nanokompoziti İhtiva Eden Lityum Polimer Pil” adlı
buluşlarıyla OMÜ’ye gümüş madalyayı getirdi.

Doç. Dr. Engin Burgaz
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Bunun yanı sıra 5. Metalik Fikirler AR-GE Proje
Pazarı’nda, hazırladıkları projeyle toplam 160 proje
arasından “en iyi ikinci” ödülünü kazanan Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Mevlüt Gürbüz ve araştırma ekibi de ‘işleyen fikir ışıldar’
düsturu adına örnek bir sinerji yarattılar.
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OMÜ Bülten olarak bu sayımızda; girişimcilikleri ve ARGE çalışmaları neticesinde başarı hikâyelerine imza atıp,
almış oldukları ödüllerle OMÜ’yü gururlandıran Mühendislik Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Engin Burgaz
ve Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz ile buluştuk. Röportajlarda Doç. Dr. Burgaz ve Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz; söz konusu projeleri, gelinen aşamayı, ileriye dönük planlarını,
inovasyon konusunda Türkiye’nin ve üniversitelerin nasıl
konumlanması gerektiğini paylaştılar.

Söyleşi ve Fotoğraf : Sinan AKDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi
Mevlüt Gürbüz
Makine Mühendisliği
Bölümü
Sayın Gürbüz öncelikle
tebrik ediyoruz sizleri.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye
İhracatçılar Meclisi
(TİM) ile İstanbul Demir
ve Demir Dışı Metaller
İhracatçılar Birliğinin
(İDDMİB) düzenlediği
ve toplam 160 projenin
yer aldığı 5. Metalik
Fikirler Araştırma
Geliştirme (AR-GE) Proje
Pazarı’nda; ‘Atık İçecek
Kutularından Üretilen
AlimünyumaGrafen
/ B4C İkili Toz
Takviyesiyle Düşük
Maliyetli HibritKompozit
Köpüklerin Stratejik
Uygulamalar için
Üretimi’ adlı projenizle
‘en iyi ikincilik ödülü’nü
kazandınız ekibinizle
birlikte. Projenin bu
teknik adını ve içeriğini
daha sade bir dille bizlerle
paylaşır mısınız?

İçerik olarak özetlemek gerekirse şunları söyleyebiliriz: Alüminyum köpük malzemeler, en az yüzde 70’i gözeneklerden
oluşan saf metal ya da alaşım kullanılarak
üretilen malzemelerdir. Bu malzemeler;
kurşungeçirmez zırhlarda, hızlı tren ve oto-

mobillerde çarpma etkisini azaltmada, titreşim sönümlemede, çarpma ve şok anında enerji sönümlemede, elektromanyetik
kalkanlarda, tank gibi ağır olan vasıtaların
taşınmasında hava tampon tablası olarak,
otoyollarda ses yalıtımının sağlanmasında
ve alev geciktirici uygulamalarda kullanılmakta. Fakat üretilen alüminyum köpükler; yıllardır oldukça pahalı ve birincil alüminyum üretimi ile ortaya çıkan ve ayrıca
dışa bağımlı olduğumuz toz formunda ham
maddelerin kullanılmasıyla üretilmekte.
Ayrıca pahalı ve dışa bağımlı olunan alüminyum tozların kullanılmasıyla kompozit
formunda üretilen alüminyum köpüklerin
fiyatı daha da artmaktadır. Bunun yanında
bu köpük malzemelerin sahip olduğu özellikler hâlen yeterli değildir.
Bunun için pahalı alüminyum toz ve alaşımlara alternatif olarak, atık ya da talaş olarak kolay toplanabilen oldukça ekonomik
alüminyum malzemelerin kullanılmasıyla

Atıklardan
oldukça
ekonomik
alüminyum
malzemelerin
kullanılmasıyla
hibrit formda
alüminyum
köpükler
üretilecek
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Bilimsel faaliyetlere ve başarı hikâyelerine göstermiş
olduğunuz ilgiden dolayı
gerek Üniversitemize gerekse sizlere ben
teşekkür ederim. Projenin teknik adını;
atık alüminyum malzemeler (atık içecek
kutusu, talaşlı imalat sonucu ortaya çıkan
atık vs.) kullanarak, ileri teknoloji yoluyla
katma değeri yüksek uygulamalara yönelik (savunma sanayii, otomotiv, raylı sistemler vs.) ‘hibrit formda kompozit köpük
üretmek’ şeklinde sadeleştirebiliriz. Hibrit
kelimesi burada, yapısı ve özellikleri birbirinden tamamen farklı grafen ve seramik
malzemelerin (bor karbür, silisyum nitrür
ve bor nitrür vs.) birlikte kullanılmasıyla ortak bir sinerji yaratan üstün özelliklerdeki
malzemeleri ifade etmekte.
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hibrit formda alüminyum köpükler üretilecektir. Böylece ekonomik yollarla üstün
özellikli alüminyum köpük malzemeler elde
edilen, stratejik uygulamalarda kullanım
alanı bulabilecek ve çevre kirliliğinin önüne
geçilebilecektir.
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Bu yenilikçi ve yaratıcı projeniz nasıl
şekillendi?
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Alüminyum ve alaşımları; özellikle savunma sanayii, havacılık, otomotiv gibi alanlarda oldukça fazla kullanılıyor. Fakat bu
uygulama alanlarına yönelik ürünlerde neredeyse tamamen dışa bağımlılık söz konusu. Ayrıca bu malzemeler belli işlemlerden
geçtikten sonra ciddi atık üretmekte. Özellikle alüminyum içecek kutuları, atık olarak
alüminyum üretiminde geri dönüştürülerek
kullanılıyor. Günümüzde dünyadaki toplam
alüminyum üretimi 30 milyon tona yaklaşmış durumda ve bunun 18 milyon tonu,
hurda alüminyumdan sağlanmaktadır.
Toplam alüminyum üretiminin 2020’de 97
milyon ton olması öngörülmekte ve bunun
31 milyon tonunun hurda alüminyumdan
sağlanacağı belirtilmektedir. Dünyada alüminyum içecek kutularının toplanma oranı

yüzde 69 iken, Avrupa’da yüzde 70’tir. Bu
oranlar Amerika için yüzde 54, İngiltere
için yüzde 52, Almanya için yüzde 91, Çin
için yüzde 99, Japonya için yüzde 92 ve
Türkiye için yüzde 75 civarında. Bu verilerden yola çıkıp, mevcut katma değeri düşük
geri dönüşümlerden farklı olarak, acaba bu
atıklardan ileri teknolojiye sahip katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarabilir miyiz
düşüncesiyle proje şekillenmiştir. İlk prototip çalışması yapılarak mevcut alüminyum köpüklerden daha üstün özellikli hibrit
yapılı köpük kompozitler ortaya kondu.
Hocam malumunuz, dünyada rekabetin
unsurları değişiyor, artık bilimi,
teknolojiyi, tasarımı ve AR-GE’yi
kullanan bu yarıştan kazançlı çıkacak.
Türkiye artık yenilikçi fikirlere alıştı
mı, bununla ilintili olarak OMÜ’deki
inovatif fikirlere yönelimi nasıl
görüyorsunuz?
Dünyanın mevcut durumu göze alındığında
yazılım, tasarım ve araştırma-geliştirmede
ilerleyip ileri teknolojili ürün ortaya koyabilen ülkeler, bu alandaki yarışın en başında
yer alıyor. Günümüzde Türkiye’nin özellik-

Biraz da araştırma ekibinizden
bahsedelim isterseniz…
Araştırma ekibimde; 5 doktora, 8 yüksek
lisans ve yıl içerisinde aktif çalışan yaklaşık
10 lisans öğrencisi bulunmakta. Doktora ve
yüksek lisans öğrencilerimiz makina, imalat, kimya ve malzeme mühendisliği bölümlerinden. Ekibimiz tamamen ileri malzemelerin üretimi odaklı çalışıyorlar ve çalışma
alanlarımız savunma sanayii, otomotiv,
havacılık ve biyomedikal alanlar ve uygulamalarına yönelik. Çalışma konularımız ise
genel olarak biyomalzemeler (titanyum,
magnezyum implantlar, yapay kemik, biyokaplamalar vs.), metal matrislikompozitler
(alüminum, titanyum vs.), seramik malzemeler (piezoelektrik, sensörler vs.), akıllı
nano yüzey teknolojileri (su tutmaz yüzeyler, antibakteriyel ve fotokatalitik yüzeyler
vs.), alüminyum ve titanyum köpükler.
Bu projenizde Üniversite bünyesindeki
Samsun Teknopark ile OMÜ-TTO
ile bir bağlantı ve iş birliğiniz oldu
mu, bu merkezlerin fonksiyonunu
ve Üniversiteye katkısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

OMÜ-TTO’nun kurulmasının, özellikle üniversite-sanayi iş birliğinin artmasına oldukça katkı sağladığı kanaatindeyim. TTO’nun
hayata geçmesiyle akademik araştırma
sonuçları, verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşme potansiyeli buldu. Ayrıca Üniversitemiz akademisyenleri ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler arasında bağlantı
kurulması konusunda çok ciddi faaliyetler
yürütülüyor. Bu gelişme, ileriki yıllarda Üniversitemize ciddi bir tanıtım imkânı sunacak, statik duran bir üniversite yapısından
üreten bir üniversite anlayışının oluşmasına olanak sağlayacak ve dünya üniversiteleri ile rekabet edilebilir hâle gelinecektir.
Çalışmalarımızda, proje ve patent yazımı
konusunda, fikrî mülkiyet haklarına dair ve
projelerimizin ticarileşmesi için girişimci,
yatırımcı ve sanayici ile temas kurma noktasında Üniversitemiz TTO’su gerçekten
ciddi destekler vermekte.

“Çalışmalarımızın
ticaretleşme
potansiyeli
oldukça
yüksek.”

Projenizin seyri bundan sonra
nasıl devam edecek, patent ya da
faydalı model desteği alabilir mi,
yahut sanayiciler tarafından hayata
geçirilebilir mi?
Mevcut projelerimizin büyük çoğunluğunda, fikir aşamasını geçip şu an için prototip
üretmiş durumdayız. Yapmış olduğumuz
çalışmalar; stratejik öneme sahip savunma, otomotiv, havacılık ve biyomedikal
üzerine olduğundan ticarileşme potansiyeli
oldukça yüksek. Bunun için OMÜ-TTO vasıtasıyla bazı firmalarla ciddi görüşmelerimiz oldu. Ayrıca alüminyum köpük üzerine
OMÜ-TTO desteği ile patent başvurusu yapıldı ve bu projemiz incelenme aşamasında. Ayrıca bu konu ile ilgili TÜBİTAK 1512
Bireysel Genç Girişim (BİGG) desteği için
başvuru yaptık. Desteklenmesi durumunda
savunma sanayisine yönelik olarak kompozit hibrit köpükler, ürüne dönüştürülecek.
Projelerimizin muhatap bulması durumunda Samsun Teknopark bünyesinde bir spinoff firma kurulması amaçlanmakta.
Dünyanın gündeminde ‘endüstri
4.0’ var. Bu yeni nesil sanayicilikte
ülkemiz ve ülkemizdeki üniversiteler
nasıl konumlanmalı Hocam, deyim
yerindeyse yükte hafif pahada ağır
ürünlere mi odaklanmalıyız?
Endüstri 4.0’ı anlamak için kısaca sanayi
devrimlerine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kısaca bakacak olursak ilk sanayi
devrimi su ve buhar kullanılarak mekanik
üretim sistemlerinin geliştirilmesi; ikin-
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le ileri teknolojide dışa bağımlı olması ve
mevcut durumda ciddi ambargolara maruz
kalması nedeniyle tek çıkar yolu ileri teknolojik üretimdir. Bunun için üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasına yönelik çok
ciddi kaynaklar bulunmakta. Bu iş birliklerinde; yenilikçi fikirlere sahip, proje tabanlı
çalışma becerisi gelişmiş kurumlara ve bu
kurumlarda çalışabilecek yetişmiş insan
gücüne çok ciddi ihtiyaç var. Türkiye, sahip
olduğu konum ve genç nüfus sayesinde bu
atılımı yapabilecek güçte. Bunun için ülkemizde yeni üniversiteler ve ciddi sanayi
araştırma merkezleri kuruldu, teknoloji
transfer ofisleri oluşturuldu, gençlere ve
üniversite hocalarına teknopark bünyesinde şirket kurma imkânı verilerek yenilikçi
fikirler hayata geçmeye başladı. OMÜ bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO)
kurulması, Samsun Teknopark’ın hayata
geçirilmesi, Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin faaliyete
geçmesi, proje desteklerinin olması, patent
ve fikrî haklar konusunda çok ciddi desteklerin sağlanması nedeniyle yaratıcı fikirlere
sahip proje başvurularının ve kabul edilen
projelerin son yıllarda arttığını görmekteyiz. OMÜ bünyesinde başarı hikâyeleri yazıldıkça, yetişmekte olan insan gücüne çok
ciddi olumlu yansımaları olacak, bu da sürdürülebilir fikir oluşumuna ve yeni ürünlerin ortaya konmasına olanak sağlayacaktır.
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ci sanayi devrimi elektrik yardımıyla seri
üretim yapılması temeline dayanır. Üçüncü
sanayi devriminde de dijital olarak elektronik kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretimde otomasyona gidilmiştir.
Endüstri 4.0 ya da dördüncü sanayi devrimi ise yeni nesil otomasyon sistemini, veri
alışverişi ve ileri üretim teknolojilerini içeren bir devrimdir. Bu dönem, akıllı fabrika
ve üretim sistemlerinin ortaya çıkmasına
neden olacaktır. Ülke olarak daha önceki
dönemleri maalesef yakalayamadık ve hep
dışa bağımlı kaldık. Bu nedenle bu dönemi
de kaçırmamak için insan gücüne ve altyapıya çok ciddi yatırım yapılmalı. Bunun
yanında gerek üniversitelerde gerekse sanayide nanoteknolojiyi kullanarak, dediğiniz gibi yükte hafif pahada ağır ürünlere de
yönelmek gerekiyor. Bütün kurumlarımız,
rakipleri ile yarışabileceği sürdürülebilir
ileri teknolojik ürünlere yönelmeli. Bu çerçevede proje destekleri artırılmalı, üniversitelerimizde bu alana yönelik endüstriyel
doktora programları başlatılmalı, sanayicinin bu alanlara girmesi teşvik edilmelidir.
Bunun için millî bir şuurla kalkınma ve eğitim hamlesi başlatılırsa Türkiye sahip olduğu genç nüfus, üniversiteler ve sanayisi ile
birlikte bu alanda lokomotif ülkelerden biri
olacaktır.
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Son olarak özellikle gençlere
tavsiyeleriniz nelerdir?
Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en büyük
geleceğimiz. Onlara her zaman ülkemiz için
ne kadar değerli olduklarını hissettirmeliyiz. Eğer onlar doğru işlere yönlendirilirse
ülkemiz refah ve huzur içinde var olmaya
devam edecektir. Daha önce bahsettiğimiz
her şey, insan olmadan gerçekleşemeyecektir. Teknoloji ilerlese de o teknolojiyi
üretecek ve yönlendirecek olan yine yetişmiş insan gücüdür. Onlara anaokulundan
başlayıp üniversite hayatları boyunca proje
tabanlı, insanlığa faydalı üretimin ne kadar
önemli olduğu kavratılmalı ve bunun da nasıl yapılacağına dair rehberlik edilmelidir.
O nedenle gençlerimizin kendilerini çok iyi
yetiştirmesi, dil öğrenmesi, Türkiye’yi ve
dünyayı çok iyi tanıması gerekiyor. Eğitim
hayatları boyunca uzmanlaşmanın dışında,
sosyal hayatı da verimli yaşamak ve iletişim
becerilerini geliştirmek adına aktif davranmalılar. Bunun yanında bilginin en önemli
değer olduğunu idrak edip bu doğrultuda
okuyacakları çok şey olmalı. Gençlerimiz,
ömür boyu eğitim anlayışını bir hayat felsefesi hâline getirerek sürekli yeni hedefler
koymalı ve onun peşinden koşmalıdır. Bütün bunlar, onların ülkemize ve milletimize olan en büyük borcudur. Yarınımız olan
gençler, geriye dönüp ecdadımıza baktığında, bunları başaracak kudret ve yapıda
olduklarını mutlaka görecektir.

Pil Teknolojisine
Kazandırılan Yenilik
Patent Aşamasında
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü
Engin Hocam, öncelikle değerli
vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür
ederiz. Sizi ve ekibinizi başarınızdan
ötürü kutlarız. Hocam ödüllü pil ve
bataryalarla ilgili çalışmanızdan
bahseder misiniz ve şu an bu projeniz
ne aşamada?
Proje yürütücülüğünü yaptığım 315M236
nolu TÜBİTAK 1001 projesi, 2016’da kabul edildi. Yeniden şarj olabilen lityum katı
piller üzerine çalıştık. Proje 2 sene sürdü;
2018’in Mayısında alnımızın akıyla bitirdik
projeyi. Sonrasında cihaz ve ekipmanlarımızı tamamladık. Şu an laboratuvarlarımızda düğme piller yapılabiliyor.
Düğme pil derken Hocam?
2032’lik dediğimiz ufak piller yani araba
kumandalarında kullanılan ebatlarda üretiyoruz şimdilik. Biz bunları büyük paket piller olarak da dizayn edebiliriz. Tabii bunun

için ayrı bir yatırım ve ekipman lazım. İşte
bu da belki bir sonraki aşama olacak.
Projede nanoteknolojiyi kullandınız
galiba?
Evet bu teknolojiyi kullandık ve kullandığımız
elektrolit malzememiz polimer özellikli, bu
malzeme katı ve ince bir film şeklinde, anot
ve katot arasında oluyor ve burada lityum
transferi gerçekleşiyor. Elektronik cihazlarda
kullandığımız yeniden şarj edilebilir lityum
pillerin içindeki materyal sıvıdır, bizimki ise
katı. Tabii başka araştırmacılar da katı malzeme üzerinde çalışıyor, yani ilk kez katı malzeme üzerinde çalışan bizler değiliz. Yalnız
bizim çalışmamızın, şu andaki mevcut katı
pillere göre bazı ekstra katkıları ve avantajları olabilir, yani bu hususta kimi yenilikler
içerebilir. Dolayısıyla biz de ulusal patent
başvurusu yaptık; ilk önce ulusal patent kabul sürecine gireceğiz. Eğer olumlu karşılanırsa uluslararası patent başvuru yapmak
istiyoruz. Tabii bu projemiz bizlere oldukça
deneyim kazandırdı ve çalışmalarımıza devam edeceğiz, farklı projeler de söz konusu
olabilir.

Ulusal patent
başvurusu
yaptık; olumlu
karşılanırsa
uluslararası
patent
başvuru
yapmak
istiyoruz
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Doç. Dr. Engin Burgaz
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Peki sanayiciler tarafından seri üretimi
yapılabilir mi?

Bazı
firmalarla
büyük piller
üzerine
konuşuyoruz

Patent başvurumuzu yaptık, eğer onaylanırsa ticarileşmesi babında bazı şirketlerle
anlaşmaya gidilebilir. Düğme pil üretiminde sıkıntı yok ama söz konusu pillerdeki
katı membranları biraz daha geniş boyutta üretmemiz gerekiyor ki ‘büyük polimer
paket pil’ olarak üretim sürecine girsin.
İşte burada bazı ekipmanlara ihtiyacımız
olacak. Mesela biz proje esnasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret etmiştik ve sağ olsunlar, çok yardımcı
oldular. Burada bu hususta bayağı kurulu
bir ekipman var; özellikle büyük çapta paket pilleri yapabilmek için. Onlarla birlikte
iş ortaklığı yapıp projemizi bir üst seviyeye
taşımak istiyoruz. Bu etapta da amacımız;
şirketlerle görüşüp eğer olursa seri üretim
adına harekete geçmek.
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Hocam malumunuz, dünyada
milyonları bulan patent başvuruları söz
konusu. Ülkemizdeki patent başvuru
sayısının binde 2-3 bandında olduğu
söyleniyor. Bu anlamda ülkemizdeki
patent başvuru sayısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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Şimdi patent başvuruları ya da patentleşme süreci iki türlü olarak karşımıza çıkıyor. Birincisi ulusal, diğeri ise uluslararası
patentleşme. Muhtemelen Türkiye’deki
ulusal patent başvuruları belli bir miktara
ulaşmıştır. Ancak uluslararasılaşmış pa-

tent sayısı büyük bir ihtimalle azdır. Uluslararasılaşmış patent ne demek? Patent
sahibi, ulusal patent için ilk önce Türk Patent Ofisi’ne başvuruyor. Değerlendirme
sürecinde kabul edildikten sonra söz konusu patent, bir sene içerisinde uluslararası
mercilerce incelenir ve yeniden değerlendirme sürecine girer. Eğer özgün ve piyasadakilerden farklı bir ürün ise kabul ediliyor.
Tabii bu süreç uzun zaman alıyor. Bizde bu
şekilde dışarıya çıkmış patent sayısı, tahmin ediyorum yeterli değildir. Türkiye’de
daha çok bu işi göğüsleyen akademisyenler kimdir derseniz; bu kişiler yurt dışında
okumuş ve doktora yapmış, kendi alanında endüstride, AR-GE ortamında çalışmış
akademisyenlerdir. Tabii fabrikada çalışmış
doktoralı bir kişinin yaptığı iş, zaten patentleşme sürecine giriyor. Türkiye’ye dönen
bu akademisyenlerden bazıları bu geleneği
devam ettiriyorlar. Ancak bu akademisyenlerin sayısı az. Bir de Türkiye’de doktorasını
yapmış akademisyenlerden de uluslararasılaşma sürecini yaşayanlar vardır elbet,
ancak uluslararası patent bazında ülkemizin tecrübesi azdır diye düşünüyorum.
OMÜ’nün mevcut buluş potansiyelini
ve bu eksende Samsun Teknopark
ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin
performansını nasıl görüyorsunuz?
Patent başvurusu sırasında zaten bu işi sizin adınıza OMÜ-TTO yapıyor. İstanbul’da
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ‘3.
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda TTO

OMÜ’nün ‘araştırma üniversitesi olma’
hedefi var. Bunun yol haritası size göre
nasıl olmalı?
Evvela, özellikle prototip ürün çıkartabilen
akademisyen sayısının arttırılması gerekiyor. Bu minvalde söz konusu pozisyonlarda nitelikli akademisyenlerin olması,
bu işin olmazsa olmazıdır. Bu çerçevede
her alanda dünyayla yarışabilen nitelikli
ürünler ortaya kayabilirseniz ‘emek yoğun
ekonomi’den bir üst aşama olan ‘değer yoğun ekonomi’ye geçebilirsiniz. Uluslararası piyasayla rekabet edebilmek adına millî
ürün çıkartabilme kabiliyetine sahip olmalısınız. Tabii biz de patent başvuru yaptık ve
İstanbul’daki fuarda ödül aldık diye havalara uçmuyoruz, henüz yolun başındayız ve
bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ancak şurası çok önemli; bu bir ekip işidir. Ben de bu
projeyi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Ömer
Andaç ve Prof. Dr. Müberra Andaç hocaları-

mızla ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümünden Arş. Gör. Ayşe Erciyes ve Yüksek Malzeme Mühendisi Caner Kendirlioğlu
ile birlikte yaptım. Onlar olmadan bu işin
altından kalkamazdım. Samsun Teknopark
ve OMÜ-TTO’nun çalışmaları, araştırma
üniversitesi misyonunun ne kadar ciddiye
alındığını gösteriyor. Ancak dediğim gibi,
daha yolun başındayız ve bu girişimlerin
arkasının gelmesi lazım.
Hocam Mühendislik Fakültesi bu anlamda ‘lokomotif fakülte’ rolünü mü
üstlenmeli?
Elbette bu rolü üstlenmeli. Bence Tıp Fakültesi, Üniversitemizin lokomotifi konumunda ve ikinci fakülte olarak Mühendislik Fakültesi öne çıkmalı. Dünyada aslında
mühendislik disiplini bir numaradır. Çünkü
bütün buluşlar genelde mühendislik fakültelerinden çıkar. Hatta tıp fakültelerinde
kullanılan cihazları tasarlayan ve üreten
mühendislik fakülteleridir. İşte bütün bunların gerçekleşebilmesi, kaliteli akademisyenlere bağlı. Şunu demek istiyorum: Yenilikçilik dediğimiz inovasyon kültürünün
yeşermesi ve gelişmesi; akademik camia
olarak sahip olduğumuz motivasyon ve
disiplinle mümkün. Şunu da hatırlatmak
lazım; son zamanlarda akademisyen atama kriterlerinde değişiklikler oldu. Bu son
kriterler arasına ‘patent almak’ da kondu ve iyi bir gelişme olarak göze çarpıyor.
Böyle bir kriter eskiden yoktu. Aslında bu
tür şartlar daha önceden olsaydı, yani bu
kıstaslar arasına ‘patent yayından daha
evladır’ gibi bir ibare konsaydı herkes patent için uğraşacaktı. Yayın yapmalısınız
ama yayınınızı bir Amerikalı ya da Avrupalı
kapıp patentini alabiliyor. Yani yayının somutlaşması, ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Bu anlamda 2021 yılında uygulanmaya
başlanacak atama kriterleri daha gerçekçi
ve akademisyenleri gayrete getirmek adına
sevindirici bir gelişme.

İnovasyon
kültürünün
yeşermesi ve
gelişmesi;
akademik
camia
olarak sahip
olduğumuz
motivasyon
ve disiplinle
mümkün
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bünyesinde 9 adet patent başvurusu oldu
ve biri bizim projemizdi. OMÜ-TTO ve bu
9 patent bu fuarda görücüye çıktı. Stantlarımızda, projelerin prototip ürünleri de
sergilendi. Nihayetinde de 1 altın, 1 gümüş
ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 ödüle
uzandık. Umarım bu fuarda sanayicilerin
dikkatini çekip planladığımız adımları atarız. Tabii OMÜ-TTO bizim adımıza bu tür
girişimleri yapabiliyor. Yani sanayici ile biz
akademisyenleri buluşturma yetkisi var.
Örneğin bazı firmalar büyük piller üzerine
çalışıyor, bizler de iş ve fikir birliğiyle bu
teması sağlayabiliriz. Zaten bu merkezler
yeni kuruldu. Bir dinamizm var ve bu hareketlilik ile üretkenliğin daha fazla olmasını
arzuluyoruz. Çünkü 3-5 akademisyenle bu
işler olmaz. OMÜ büyük bir üniversite ve
akademik kadrosu zengin, bundan ötürü
her akademisyenin elini taşın altına koyması gerekiyor. Buluş sayısının artması için
hakikaten bu potansiyeli iyi değerlendirmek, OMÜ’nün geleceğine yön verecektir.
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Mezundan

OMÜ Mezunları Hasret Giderdi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunları, Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen “Mezunlar Günü” davetinde yeniden
bir araya gelmenin sevincini yaşadı.
OMTEL Otel’de gerçekleşen davete, birçok mezunun yanı sıra; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr.
Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz,
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri,
akademik ve idari personel katıldı.
“OMÜ’lü olmanın güçlü bir aidiyet
duygusuyla birleşmesini istiyoruz”
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OMÜ’nün ilk mezun verdiği 1979 yılından bu yana 160 bin mezun sayısına ulaştığını işaret eden Mezunlar
Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya “OMÜ’lü olmanın güçlü bir aidiyet
duygusuyla birleşmesini istiyoruz.
Söz konusu aidiyet, yükseköğretimle
başlayıp mezuniyetle sınırlı değil. Bu
düşünceyle de Mezunlar Koordinatörlüğü olarak her gün sizler için çalışıyoruz.” dedi.
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Rektör Bilgiç; “Üniversitemizin
bünyesinden 4. üniversite çıktı”
Mezunlar Günü’ne katılımın her geçen yıl artmasından mutlu olduklarını, mezunların tercih edilebilirliklerini ve tanınırlıklarını arttıracak faali-

yetler yürüttüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç, bu kapsamda iş yeri eğitimini müfredata eklediklerini ve bu çalışmanın iş dünyasınca da olumlu bulunduğunu vurguladı.

“Mezunlarımızın yüzde 70’i istihdam edildi”
Üniversitelerin asıl görevi olan eğitim-öğretim ve
araştırma alanlarında da OMÜ olarak önemli
mesafeler aldıklarını kaydeden Rektör Bilgiç
bu süreci “Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO)
ve Samsun Teknopark, pasif durumdan çıkarılarak bugün ciddi anlamda işlevsellik kazandı. Alanlarında iyi yetişmiş mezunlarımızı
burada istihdam ederek daha üst düzeylere
taşımayı hedefliyoruz.” sözleriyle aktardı.

Programın son bölümünde sahne alan Karadeniz
Müzik Orkestrası, icra ettikleri keyifli şarkılarla
mezunları hem eğlendirdi hem de coşturdu.

Üniversitelerin; mezun ettiği öğrencilerinin
başarısıyla prestijini ve tanınırlığını arttığına dikkat çeken Bilgiç “Bir OMÜ mezununun
hemen istihdam edilmesi bizi mutlu ediyor.
Bölümlerimizin hepsi garanti iş sağlayan bölümler olmasa da mezunlarımızın yaklaşık
70’i istihdam edilmiş durumda. Bu rakam
önemli bir başarıyı gösteriyor. OMÜ ailesinin
bu başarıdan gurur duyması kaçınılmaz. Mezunlarımızın da OMÜ mezunu olmaktan gurur
duyması, bizlerin öncelikli hedefi. Buralardan
inşallah çok daha yukarlara çıkacağız.” dedi.

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğünün gayretiyle Mezun Bilgi Sistemi’ne kayıtlı mezun
sayısının bir yılda 5 binden 12 bine çıktığına
işaret eden Rektör Bilgiç, konuşmasında kayıt olmayan mezunlardan kayıt olmaları ricasında bulundu. Bilgiç “Mezun Bilgi Sistemi;
mezunlar arasında iş birliğini, iş sahasındaki
imkânlarını mezunlara duyurmayı kolaylaştırmayı sağlıyor. OMÜ’nün adını, sadece yönetici ve çalışanlarıyla değil, mezunlarıyla da
kalıcı bir şekilde yazmak mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuşmasının
ardından söz alan OMÜ mezunları, duygu ve
düşüncelerini paylaşarak OMÜ mezunu olmaktan duydukları gururu ifade ettiler.
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“Mezunların yararına olabilecek her
bilgiyi paylaşmak istiyoruz”
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Mezundan

Genç Diş Hekimleri Mezun Oldu
Diş Hekimliği Fakültesinin 21. dönem mezunları, 4 Temmuz’da Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törende mezun olmanın sevincini yaşadı.
2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılının son mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Prof. Sait Bilgiç,
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim
Arıcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Uzun, Samsun
Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Dönem Birincisi Bolat “Dürüst ve ahlaklı
insanlar olacağımıza söz veriyoruz”
Mezun öğrenciler adına konuşan Fakülte birincisi İrem Bolat, diş hekimliği eğitiminde ilk öğretinin “önce zarar verme” ilkesi olduğunun altını
çizerek “OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 21. dönem
mezunları olarak dürüst ve ahlaklı insanlar olacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyoruz.”
dedi.
Dekan Arıcı “Ya hekim olacaksınız ya da
tacir olacaksınız”
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Asıl övgü ve gururun ailelerin hakkı olduğunu
belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Selim Arıcı mezuniyetin ardından öğrencilerin iki
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seçeneği olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Arıcı bu
duruma dair “Ya hekim olacaksınız ya da tacir
olacaksınız. Diş hekimliğinin tedaviden çok estetik ve parasal yöne kaydığına yönelik görüşler
var. Hekimliğin gerçek amacı olan tedavi yönüne
nasıl çekilebileceğine dair de görüşler var. Hızlı
para kazanmak için birtakım kötü eğilimlerin olduğunu biliyoruz. Sizden akademisyenler olarak
bu kötü eğilimlere kapılmamanızı istiyoruz. Hekimliği ve andınızı unutmayın, bunları gerçekten
özümseyin.” şeklinde konuştu.
Rektör Bilgiç “Akademisyenlerinize ve
ailenize saygıyı asla eksik etmeyin”
Mezuniyet gününü en sevinçli, en gururlu günlerden biri olarak nitelendiren Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç öğrencilere seslenerek akademisyenlere ve fedakârlıktan kaçınmayan, karşılıksız
seven ve en çok alkışı hak eden ailelerine karşı
sevgi ve saygıyı asla eksik etmemelerini istedi.
“Hekimlik yemininize hayat boyu sadık
kalın”
Dürüstlük ve namusun hayat boyu sahip olunması gereken en önemli erdemlerden olduğunun
altını çizen Rektör Bilgiç sözlerinin devamında
şu ifadelere yer verdi: “Yarın meslek hayatınıza atıldığınızda sizi bu erdemlerden saptıracak

“Vatana ve şehitlerimize borcumuzu
unutmayın”
Mezun öğrencilere saygın bir üniversiteden ve iyi
bir fakülteden mezun olduklarını hatırlatan Rektör Sait Bilgiç “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun adımının atıldığı günün adını
alan OMÜ, adıyla da saygınlık taşıyor. O günleri
unutmamalıyız. Ayrıca o günlerden bugünlere rahat ve özgür yaşayalım diye canlarını feda
eden tüm şehit ve gazilerimize vatan borcumuzu
olduğunu da unutmayalım. Bunu hatırladığınız
süre boyunca hata yapma şansınız yok.” diye
konuştu.
Vatanın her köşesinde insanlara sağlık dağıtarak OMÜ’yü en iyi şekilde temsil edecek mezun
öğrencilere OMÜ ile bağlarını koparmamaları

tavsiyesinde bulunan Rektör Bilgiç, Hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık
etsin.” dedi.
Başarı belgesi takdimine geçilen törende Fakülte birincisi İrem Bolat’a başarı belgesini Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Fakülte ikincisi Sümeyye
Güler’e Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Selim Arıcı, Fakülte üçüncüsü Yeter Çelik’e ise
Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek takdim etti.
Örnek hareket: Plaket yerine burs
Diş Hekimliği Fakültesinin bu sene başlattığı uygulamayla mezun öğrencilere plaket takdimi yerine, kurdukları vakfa para yatırıldığını açıklayan
Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı, bu parayla ihtiyacı
olan diş hekimliği öğrencilerine burs verileceğini
söyledi.
Fakülte birincisi İrem Bolat’ın, Dekan Prof. Dr.
Selim Arıcı ile birlikte mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından hekimlik yeminini eden
124 genç diş hekimi coşkuyla keplerini fırlattı.
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durumlarla, psikolojik baskılarla karşılaşabilirsiniz. İşte o zaman biraz sonra edeceğiniz hekimlik yeminini hatırlayın ve o yemine sadık kalın.
Çünkü hekimlik gibi doğrudan insana dokunan
mesleklerde bu konularda çok doğru olunması
gerekiyor. “
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Mezundan

247 Genç Doktor Sağlık Camiasına
Katıldı

OMÜ Tıp Fakültesinden 2017 - 2018 eğitim ve
öğretim yılı sonunda 247 genç hekim mezun
oldu. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 40. dönem mezunlarının diploma
töreninde; 210’u Türkçe, 37’si İngilizce Tıp Bölümünden olmak üzere 247 genç doktor mezun
oldu. Törene; eski Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Kuran, AK Parti Samsun İl Başkanı
Hakan Karaduman, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ayhan Dağdemir, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.
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Törenin açılış konuşmasını Tıp dönem birincisi
Dr. İbrahim Hakkı Karakuş ve İngilizce Tıp dönem birincisi Dr. Eren Baş yaptılar. Genç doktorlar okulu kazandıktan mezun olana kadar
yaşadıkları süreçle ilgili anılarını katılımcılarla
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paylaştılar ve dönem arkadaşlarına başlayacakları meslek hayatlarında başarılar dilediler.
Dekan Dağdemir “Beni Türk hekimlerine
emanet ediniz sözüne yakışır hekimler
olun”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir
konuşmasında “Genç hekim arkadaşlarım, sizler bir hekimde olması gereken bilgi, beceri ve
tutumları kazanmış olarak tıp sanatını icra etmek üzere mezun oldunuz. OMÜ ruhu ile sizlerin
de önceki mezunlar gibi bizi en iyi şekilde temsil
edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Günümüz bilim
dünyasında tıbbi bilgi çok hızlı gelişmekte ve değişmekte. Sizler de lütfen sürekli olarak yenilikleri takip edin ve bu öğrendiklerinizi, bilimsel kanıtlar çerçevesinde hastalarınıza şifa dağıtmak
için kullanın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözüne
yakışır hekimler olun. Sizlerin arasından İbni Si-

Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan kısa
bir konuşma yaparak mezun doktorları tebrik
etti ve meslek hayatlarında başarılar diledi. Demircan, aileleri ve hocaları da gösterdikleri sonsuz emekten dolayı kutladı.
Rektör Bilgiç “Öğrenciliğiniz tamamlansa
da göreceksiniz ki öğrenmek hiç
bitmeyecek”
Katılımcılar ve genç doktorlara hitaben duygu ve
düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Biz her yıl yaklaşık 10 bin öğrenci mezun
etmekteyiz. Bunların arasında Tıp Fakültemizden de 200-300 civarı genç doktorlarımız var.
Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen
herkes şu an burada. Bu olayın merkezinde mezun olan genç doktorlarımız olsa da onlar kadar
alkışı ve övgüyü hak eden aileleridir. Çok kıymetli
hocalarımız da bu tablonun oluşmasında büyük
emek sarf ettiler. Hayat uzun bir süreç. Siz artık
bir safhayı tamamlayıp başka bir safhaya geçtiniz. Öğrenciliğiniz tamamlansa da göreceksiniz
ki öğrenmek hiç bitmeyecek. Bugün doktorluk
belgelerinizle doktor olarak hizmet etme hakkını
kazanmış oluyorsunuz. Öğrendiğiniz bilgi ve beceriler sizin bu hizmeti gerçekleştirmenizde başlangıç için yeterli ama sizlere verilen bilgileri ve
eğitimi hep yenilemek durumundasınız. Bu yüzden okulunuzla ilişkinizi hiçbir zaman kesmeyi-

niz. Unutmayın ki her gün ihtiyacınız olan yeni bir
bilgi karşınıza çıkacak.” sözlerine yer verdi.
“Mezun olduktan sonra da Üniversitenizle
ilişkinizi sürdürün”
OMÜ’nün ilk ve en büyük fakültesinden birinin
Tıp Fakültesi olduğunun da altını çizen Rektör
Prof. Dr. Bilgiç “Hepinize başarılar diliyor ve yolunuz açık olsun diyorum.” diyerek konuşmasını
bitirdi.
Dereceye girenler diplomalarını ve ödüllerini aldılar
Açılış konuşmalarının ardından okul birincisi Dr.
İbrahim Hakkı Karakuş’a diplomasını ve hediyesini Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; İngilizce Tıp
Bölümü birincisi Dr. Eren Baş’a ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran verdi. İngilizce
Tıp dönem ikincisi Dr. Yasin Yaraşır, Türkçe Tıp
dönem ikincisi Dr. İmran Kalkan, İngilizce Tıp
dönem üçüncüsü Dr. Tuğcan Yüksek ve Türkçe
Tıp dönem üçüncüsü Dr. Seçil Azime Usul da
diplomalarını öğretim üyelerinin elinden aldılar.
Genç doktorlar meslek yeminlerini ettiler
Daha sonra Dr. İbrahim Hakkı Karakuş ve Dr.
Eren Baş, yaş kütüğüne plakalarını çaktılar. Tüm
mezun doktorların her birinin diplomalarını almalarının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ayhan Dağdemir genç doktorlara meslek yeminini ettirdi ve tören büyük bir gurur ve sevinçle
fırlatılan keplerin oluşturduğu renkli görüntülerle sona erdi.
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nalar, Şerafettin Sabuncular, Hulusi Behçetler,
Gazi Yaşargiller ve Aziz Sancarlar çıkmaması
için hiçbir neden yoktur, yeter ki azimli olun ve
çok çalışın.” dedi.
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Özel Haber

Samsun

15 TEMMUZ İÇİN TEK YÜREK OLDU
15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Samsun’da Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar tek yürek oldu.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
anmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nı
dolduran 10 binlerce vatandaş, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunup
dua etti.
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Programa Samsun Valisi Osman Kaymak,
AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Hakan
Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilçe belediye başkanları başta olmak üzere protokol
üyeleri katıldı.

“Teröristlere atamadıkları bombaları
masum insanların üzerine attılar”
2 yıl önce Tunceli Valisi olarak görev yaptığı sırada 15 Temmuz’da başına gelen olayı anlatan Samsun Valisi Osman Kaymak,
“Tunceli’deki teröristlerine atamadıkları
bombayı TBMM’ye Ankara’daki masum insanları bombalamak için kullanmışlar. Yani
PKK ile FETÖ’nün işbirliğine orada şahit
olduk. O yönüyle bunlar işbirliği içerisinde,
uluslararası güçler aynı yerden besleniyorlar, ama içimizdeki hainleri kullanıyorlar.
Milletimizin uyanık olması lazım, bunların
unutturulmaması lazım. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize ve
vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum”
dedi.
Rektör Bilgiç “Eğitim en önemli
meselemiz”
15 Temmuz etkinliklerinden canlı yayın
yapan Haber AKS’ın sorularını yanıtlayan

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Eğitim en
önemli meselemiz konumunda. Bu nedenle devletimizin içerisinde FETÖ gibi yapılanmanın olmaması gerekiyor. Birey olarak
özgür kalmanın önemini bilmeliyiz. Buna
uygun bir eğitimi OMÜ ailesi olarak en iyi
şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Bu millet kendi vatanına ve ülkesine, özgürlüğüne
karşı yapılan her saldırıya karşı canı pahasına mücadele etmiştir.” diye konuştu.
“Yaralarım iyileşti, izlerini gururla
taşıyorum”
15 Temmuz günü yaralanan Samsunlu gazi
Metin Dağ, “O gün, televizyondan darbe
haberlerini görünce, milyonlar gibi ben
de sokağa çıkıp, vatanıma sahip çıktım.

Taksim Meydanı’na gidince asker kıyafeti
giymiş teröristler bize silahla karşılık verdi. Orada birçok vatandaşımız gibi ben de
yaralandım. Birkaç arkadaşımız da şehit
oldu. Çok şükür yaralarım iyileşti. Gururla
ve şerefle taşıyacağım izleri kaldı. Allah,
böyle bir acıyı bir daha ülkemize yaşatmasın” diye konuştu.
Cumhuriyet Meydanına kurulan dev ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın konuşması canlı olarak aktarıldı. Program daha sonra Kur’an-i Kerim tilaveti, dualar, 15 Temmuz belgeseli, şiirler,
kahramanlık türküleri ve ezgi dinletisi ile
gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam
etti.

Rektör Bilgiç’in 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Mesajı

Bu noktada genel olarak yükseköğretim kurumları ve özelde de Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizler, yeni yetişen nesillerin bir
daha bu çeşit örgütlerin ve yapıların hedefi
olmaması için, aklın, bilimin ve vicdanın ışığında daha güçlü ve gayretli bir şekilde çalışma irademizi ve bu husustaki kararlılığımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Devletimizin

bekası, milletimizin refah ve huzuru için temel
hak ve özgürlüklerden taviz vermeden FETÖ
ve benzeri şer odaklarına karşı mücadelemizi hukuk çerçevesinde sürdüreceğimizi ve 15
Temmuz ruhunu Üniversitemizde daima canlı
tutacağımızı özellikle ifade ediyoruz. Ayrıca acı ve ibret verici bu hadiselerin bir daha
yaşanmaması için bu destanın yıl dönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize kasteden hainleri ve onların iş birlikçilerini bir
kere daha lanetliyor, bu meşum hadiseyi asla
unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bütün kamuoyuna ilan ediyoruz.
Bu vesileyle milletimizin “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nü kutluyor, Ömer
Halisdemir’in şahsında millet ve devlet yaşasın diye kendi hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize acil şifalar diliyor, aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.
Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
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Milletlerin kendi kaderlerini kendi hür iradeleri
ile tayin etmesi, sahip olmaları gereken en temel haklardan birisidir. Bu hak ve hürriyetten
hiçbir şekilde vazgeçilmesi, taviz verilmesi ve
bu hakka karşı yapılan hiçbir saldırının mazur
görülmesi mümkün değildir. 15 Temmuz 2016
günü demokrasimiz ve millî egemenliğimize
hain bir saldırıda bulunulmuştur. Milletimiz
kendi hür irade ve egemenliğine karşı yapılan
bu saldırıya karşı üstün bir fazilet ile direnç
göstermiş ve kazandığı zafer ile destan yazmıştır. 15 Temmuz direnişi, halkın; devletine,
demokrasisine, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıkması açısından parlak bir zafer olarak
tarihteki yerini almıştır.
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15 Temmuz Millî Birlik ve
Demokrasi Zaferi Resim Sergisi
15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Metin Eker’in, Türk milletinin hain
kalkışmaya karşı verdiği mücadeleyi yansıtan eserlerinin yer aldığı “15 Temmuz Millî
Birlik ve Demokrasi Zaferi” resim sergisi
Samsun protokolünün katılımıyla açıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Erol Olçok
Salonu’nda gerçekleşen açılışa; Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili
Çiğdem Karaaslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl
Başkanı Hakan Karaduman, Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, askerî erkân ve vatandaşlar katıldı.
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“Türk milleti kalkışmaya bütünlük
karakteri ile cevap verdi”
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Açılış öncesi konuşan Dekan Prof. Dr. Metin Eker ihanet teşebbüsünün Türk halkının destansı direnişiyle bertaraf edildiğini
vurgulayarak “Milletimiz; 2 yıl önce sinsi
ve hain planlara ve ittifaklara karşı direncin
de sembolü olarak bir ihanet teşebbüsüne
kahramanca cevap verdi. Mücadele timsali Türk milleti, kahramanlık destanında acı

kayıplar yaşadı. Bu vesileyle şühedaya kucak açan toprağımızı her zaman ve koşulda savunacağımızın bir diğer göstergesi ve
toplumsal belleğimizin müşahhas emaresi
olan sanat, vefamızın paylaşımı ve müessiri olarak yeniden eserleşmiş bulunmaktadır.” dedi.
“Sanatçının görevi hatırlamak değil,
unutturmamaktır”
Sanatçıların görevinin; hatırlamak değil,
unutturmamak olduğunu kaydeden Dekan Eker sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin
birinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Meclis Başkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve 3 bin civarında şehit ve
gazi yakınlarımızın katılımıyla sergilediğim
30 parçadan oluşan eserlerimi, ikinci yıl
dönümünde Samsun’da sergiliyorum.”
15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Zaferi” resim sergisinin bulunduğu salonda
ayrıca, Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen ve 15 Temmuz darbe girişimi ve
sonrasında yaşananları özetleyen fotoğraflar da yer aldı.

“İslam Tarihinde Darbeler”
Samsun’da Konuşuldu
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları
Anabilim Dalı Başkanlığı koordinatörlüğü
ve Canik Belediyesi iş birliğinde XI. İslam
Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon Toplantısı, “İslam Tarihinde Darbeler” adlı panel ile devam etti.
Samsun İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda
gerçekleşen panele; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Canik Belediye
Başkanı Osman Genç, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Rektör
Danışmanı ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim
Dalı öğretim üyesi ve Proje Koordinatörü
Prof. Dr. Metin Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun İl Müftüsü Veysel
Çakı, Memur Sen Samsun Şube Başkanı
Necdet Güneysu, farklı üniversitelerden
gelen akademisyenler ve davetliler katıldı.
Rektör Bilgiç “Tarihteki gerçeklerin
sebep ve sonuçları iyi irdelenmeli”
Panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ
Rektörü Sait Bilgiç “Hakikaten önemli bir
toplantı olduğunu düşünüyorum. İslam
tarihçilerinin bir araya gelerek kendi alanlarında bir koordinasyon sağlama amacı
güden çalışmalarına ilaveten “İslam Tarihinde Darbeler” adlı bu panelle de bunun

sürdürülmesinin hayırlara vesile olacak
sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Hepimiz muzdaribiz, hepimizin içi yanıyor; hem
geçmişte yaşananlardan hem de günümüzde yaşananlardan ötürü. Acı, gözyaşı, düşmanlıklar ve bunların hâlâ devam ediyor olması hakikaten üzüntü verici yaralar açıyor.
Geçmişte yaşanan Kerbelaların, Cemellerin, Sıffinlerin ve yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz’un yenilerini, İslam camiası olarak yaşamak istemiyoruz. Bunların
yaşanmamasını istemek, derde derman olmuyor. Gereğinin yapılması gerekiyor. Tarihteki gerçekler; bütün çıplaklığıyla gözler
önüne serilip sebepleri ve sonuçlarıyla iyi
irdelenmeli ve bugün yaşananlarla birlikte
değerlendirilmeli. Gelecekte İslam camiasının yeniden bu tarz girdaplara düşmemesi için çarelerinin üretilmesi lazım. Her zaman söylüyoruz, zaman zaman düşmanlar
üretiyoruz. Var olan düşmanlar bir gerçek
ama aktörler olarak bunların içerisinde rol
alan İslam toplumlarının da kendilerini gerçekten gözden geçirmeye ihtiyaçları var.
Niye hep bu coğrafyada bu olaylar çok sık
yaşanıyor? Bunu çok iyi tartmamız gerektiğine inanıyorum.” dedi.
“İrademizi, özgürlüğümüzü, aklımızı
kimseye teslim etmeyelim”
Rektör Bilgiç konuşmasına şöyle devam
etti: “İnsanın, Cenabı Allah’ın kendisine
verdiği aklı bir başkasına teslim edebildiğini iyi görebilmemiz lazım. En büyük
tehlikenin de buradan kaynaklandığını gö-
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“İslam Tarihinde Darbeler” Samsun’da
Konuşuldu
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rebilmeliyiz ki bir daha
yeniden bu dertlere düşmeyelim. Düşünmeyi ve
irdelemeyi bıraktığınızda
çok kolay bir hayat yaşıyorsunuz. Sizin adınıza düşünenler ve karar
verenler var. Ne sorumluluğunuz ne de yükünüz var. Din adına, Allah
adına kendinizi bir yola
sokmuş oluyorsunuz, bu
yolda sizin adınıza karar
verenler o sorumluluğu
taşıyor. Siz bir hizmet
eri olduğunuzu düşünüp
aslında ön göremediğiniz o büyük olayların da
neferi
oluyorsunuz.15
Temmuz’a giden yolların taşları böyle döşendi
diye düşünüyorum. Bu nedenle ne olur aklımızı kimseye teslim etmeyelim. İrademizi
kimseye teslim etmeyelim. Özgürlüğümüzü
kimseye teslim etmeyelim. Yanlış yaparsak
kendimiz yapalım. Ama bu millet sergilediği tavırla da doğru bir şeyi hayatı pahasına
ortaya koyabiliyor.”
“Gençlerimizin İslam coğrafyalarında
yaşanan kötü örnekleri bilmesi kadar
iyi örnekleri de bilmesi lazım”

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2018
Sayı 73

Prof. Dr. Sait Bilgiç “İslam coğrafyasında yaşananlar sadece darbelerden ibaret
değil. İslam tarihi çok şanlı dönemlere de
şahitlik etmiş, bunların içerisinde bugünkü
Batı’nın övündüğü bilimin temellerini oluşturan dönemler de yaşamış. İşte bu zaman
dilimleri, bizim nasıl bir potansiyele sahip
olduğumuzu görmemiz açısından bilinmesi gereken dönemler. Gençlerimizin İslam
coğrafyalarında yaşanan kötü örnekleri bilmesi kadar iyi örnekleri de bilmesi lazım ki
potansiyelimizin farkında olarak en azından
İslam coğrafyasının geleceği adına kendilerindeki potansiyeli görüp çalışma azimlerini yüksek tuttuklarında böylesine güzel
dönemlerin de yaşanabileceğini görsünler.
Dolayısıyla bu çalışmaların, bu dönemlerin
bilinmesinde büyük katkıları olacağını düşünüyorum.” diyerek konuşmasını bitirdi.
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Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Hacısalihoğlu “İslam dünyasının dâhilî
düşmanları, hâricî düşmanlarından
daha fazla”
“İslam Tarihinde Darbeler” adlı panelin moderatörlüğünü yapan İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar

Hacısalihoğlu ise İslam coğrafyasının parlak dönemlerinden sonra süreklilik sağlanamadığına dikkat çekerken “Bunun iç ve
dış faktörleri nelerdir? Fakat her şeyi dışarıda değil, biraz içimizde aramamız gerekir. Yaptığım analizler sonucunda şunu
gördüm: İslam dünyasının dâhilî düşmanları, hâricî düşmanlarından daha fazla olmuştur. 15 Temmuz’da canları pahasına o
direnişi gösterenler, sadece Anadolu için
değil, bütün mazlum coğrafyalar için o direnişi yaptı. O gün bu kale düşseydi bütün
mazlumların umudu düşecekti, nefesi tıkanacaktı, öz güveni ortadan kalkacaktı. Bu
direniş bunun bilinciyle yapıldı. Biz Suriye
değiliz. Suriyelileşmeyi burada yaşatamazsınız. Bizi birbirimize düşüremezsiniz.
Bu kaosu, işgal planını uygulayamazsınız.”
şeklinde konuştu.
Panelde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. İrfan Aycan
tarafından “Emevî Hanedanlığı İçerisinde
Saray Darbeleri ve Askerî Darbeler” konulu
sunumunu yaptı.
Prof. Dr. İrfan Aycan “Olayların sebeplerinin anlaşılması, dersler çıkarılarak gelecek
nesillere aktarılması ve gerekli tedbirlerin
alınması çok önemlidir”
Prof. Dr. İrfan Aycan da konuşmasında şu
değerlendirmede bulundu: “Yönetim şekli
ne olursa olsun tarih boyunca siyasal hayatını devam ettirmeye çalışan pek çok
toplumda, devlet yönetimine karşı darbe
gibi isyan ve ihtilal gibi olaylar gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber sonrasında da bu tür
hareketler olmuştur. İsyan girişimleri daha
Peygamberimiz vefat etmeden ortaya çık-

Dört halife ve Emevî döneminde yaşanan
siyasi darbeler karşısında Müslümanların
bakış açısını irdeleyen Aycan “O dönemde
meydana gelen olayları yaşayan dört halifenin sadece birisi eceliyle vefat etmiş, ikisi
suikast kurbanı olmuş, birisi de darbecilerce katledilmiştir. Müslümanlar, olayların
nedenleri ve arka planları hakkında kafa
yormamışlar ve bir girişimde de bulunmamışlardır. Dahası Müslümanlar olan biten
bu siyasal olayların üstesinden nasıl gelebilecekleri yerine, olayları dinsel açıdan
nasıl izah edebilecekleri üzerinde durmuşlardır. Geliştirdikleri savunmacı yöntemler
neticesinde kişilerin ve olayların sorgulanması hoş görülmemiş, âdeta bir koruma
kalkanı oluşturulmuş. Maalesef yanlış zihin
dizaynı ve düşünme biçimi; Kur’an’ın getirdiği ve Hz. Peygamberin tebliğ ettiği dinin
ilkelerine de aykırı olmasına rağmen asır-

lardır Müslümanların peşini bırakmamış,
onları düşünsel açıdan da paramparça etmiştir.” diye konuştu.
Prof. Dr. Nahide Bozkurt “Tarih
bilinciyle geleceği inşa etmek için
nesnel olmalıyız”
“Darbelerin Yapısal ve Özsel Analizi: Abbasiler Dönemi Örneğinde” konulu sunumunda düşüncelerini paylaşan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Nahide Bozkurt da tarih kavramı ve
analizi üzerinde durarak “Tarih, insan için
son derece önemlidir. Çünkü insan geçmişinden kopamayan bir varlıktır. Biz tarihte
yaşanan olay ve olguları analiz etiğimizde,
geleceğe yönelik projeksiyonları çok daha
sağlıklı yapabileceğiz. Bunu yaparken de
tarihte yaşanan olayları sadece bir tespit
mahiyetinde ele almamamız lazım. Tespiti
yaparken son derece nesnel olmaya çalışacağız. Eğer nesnel olmazsak, olayları
nedenselliği içerisinde algılayıp analiz edemezsek geleceğe yönelik projeksiyonlarımız da eksik olacaktır. Bu tutum da bizleri
tarih bilinci ile hareket etmekten uzaklaştıracaktır.” sözlerine yer verdi.
Proje Koordinatörü olarak panelin kapanış
konuşmasını yapan OMÜ Rektör Danışmanı ve İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Metin Yılmaz desteklerinden ötürü Canik
Belediyesine, Türkiye’nin dört bir yanından
gelen akademisyenlere ve misafirlere teşekkürlerini sundu.
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mıştır. Bunun için bizim bu tür olaylardan
tarih boyunca hâlî kalmamız mümkün değil. Bundan sonra da olacaktır. Ama önemli
olan olayların sebeplerinin anlaşılması, değerlendirilmesi, dersler çıkarılarak gelecek
nesillere aktarılması ve gerekli tedbirlerin
alınması çok önemlidir. İslam tarihinde
râşit halifeler ve asırlardır Müslümanların
örnek alması için hedef gösterdiğimiz dönem dilimi, bu tür yaşanan siyasi olaylardan maalesef nasibini almıştır. Bizler de
bu dönemde cereyan eden hadiselerden
bir ders çıkarma yoluna gidememişiz hatta
bu dönemde yaşanan olaylar bizim İslam
inancımıza yön veren hadiseler olarak ortaya çıkmaktadır.”
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OMÜ Üniversite Adaylarıyla Buluştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığı hafta kapılarını açan üniversite tercih fuarlarında adaylarla yüz yüze iletişim kurdu. OMÜ,
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin 3 büyük şehri Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Üniversite Tercih Fuarlarında yerini aldı. 1-9 Ağustos
tarihleri arasında düzenlenen, yaklaşık 94 bin*
üniversite adayı ve ebeveynin ziyaret ettiği fuarlar, üniversite adayları ile yükseköğretim kurumlarını buluşturdu.
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Ankara, İstanbul ve İzmir fuarlarında OMÜ standı en çok öğrenci toplayan stantların başında
geldi. Binlerce üniversite adayı üniversite tercihleri ve meslek seçiminde akıllarına takılan
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önemli sorulara cevap aradı; üniversite, akademik programlar, kampüs hayatı, çift ana dal, yan
dal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban
puanlar, tercih ve sıralama, şehir, ulaşım ve barınma imkânları konusunda bilgiler aldı.
Ankara yine dolu dolu
Ankara Anfa Altınpark’ta 1 Ağustos Çarşamba
günü açılan ve 2 gün süren Üniversite Tercih
Fuarı’nı, Ankara ve çevre illerden gelen yaklaşık
14 bin üniversite adayı ve ailesi ziyaret etti. 100
devlet ve vakıf üniversitesinin katıldığı fuarda;
OMÜ’yü Kurumsal İletişim Biriminden Çiğdem
Ünaldı ve Öğrenci İşleri Biriminden Arif Savsar
temsil etti.

İstanbul’da yoğun ilgi
İstanbul Üniversite Tercih Fuarı ise 4-6 Ağustos
tarihleri arasında Harbiye Lütfi Kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.3 gün süren
fuar, yaklaşık 68 bin kişinin ilgi odağı oldu. Bu yıl
8. kez kapılarını açan İstanbul Üniversite Tercih
Fuarı’na 140 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı.
OMÜ adına İstanbul fuarında Kurumsal İletişim
Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, Öğrenci İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Aydın Karatay ve
Kurumsal İletişim Biriminden Sinan Akdoğan yer
aldı.
İzmirli adayların OMÜ ilgisi
İzmir Üniversite Tercih Günleri de 8-9 Ağustos tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
düzenlendi. 80 devlet ve vakıf üniversitesinin katıldığı İzmir fuarı, yaklaşık 12 bin adayı kendine
çekti. Adaylar; özellikle tıp, diş hekimliği, sağlık
bilimleri, eğitim, fen edebiyat ve ön lisans programları hakkında bilgi istedi. Adayların tüm sorularını OMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr.
Gör. Mürsel Kan ve Kurumsal İletişim Biriminden
Sinan Akdoğan yanıtladı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi bahar aylarında
Ankara, İstanbul ve İzmir’in yanı sıra Trabzon,
Sakarya üniversite tercih fuarlarına da katıldı.
Ayrıca OMÜ, bu yıl mayıs ayında Cumhuriyet
Meydanı’nda “13. OMÜ Tanıtım Günü” etkinliğini
düzenledi. Fakülte ve Meslek Yüksekokuları da
düzenledikleri etkinliklerle üniversite adaylarıyla
yüz yüze iletişime geçti. Meslek Yüksekokulları,
Samsun merkez ve ilçelerdeki meslek liselerine
yönelik tanıtım faaliyetleriyle ön plana çıktı.
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Etkinlikler Akademik

OMÜ-TTO, Varlığını TÜBİTAK 1003
Projelerinde Hissettirdi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi’nin (OMÜ-TTO), TÜBİTAK 1003 Öncelikli
Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı
kapsamında başvuru sürecinde destek verdiği
projelerin yedisi birinci aşamayı geçti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr.
Üyesi İlyas Eminoğlu’nun projeleri ana proje
olarak birinci aşamayı geçerken Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar’ın projesi
alt proje olarak birinci etabı geçti.

7 projenin 5’i OMÜ’lü öğretim üyelerinin

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağrı Ural ile OMÜTTO tarafından hazırlanan bir başka proje ise
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr.
Öğr. Üyesi Berat Serdar Akdeniz’in yürütücülüğünde birinci aşamayı geride bıraktı.
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“1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5’inci
maddesi çerçevesi kapsamında ve Araştırma
Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ile Çağrı Programı
Danışma Kurullarınca (ÇPDK) yapılan değerlendirme sonucunda OMÜ-TTO’nun destek verdiği
ve birinci aşamayı geçen 7 projenin 5’i Ondokuz
Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerine, biri Sampa
Otomotiv’e, diğeri ise Kırıkkale Üniversitesine
ait.
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Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Ömer Andaç, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Miraç Eren, Mühendislik Fakültesi

OMÜ TTO sanayi kuruluşlarıyla da iş birliği
içinde
Akademisyenlere verdiği proje desteklerinin yanı
sıra sanayi kuruluşlarına da destek veren OMÜTTO, 1003 programında Sampa Otomotiv’e de
destek vererek projenin birinci etabı aşmasında
etkin rol oynadı.
OMÜ TTO, TÜBİTAK 1003 proje başvurularında
birinci aşamayı geçen akademisyenleri ve Sampa Otomotiv firmasını tebrik etti.

AR-GE Proje Hazırlama Eğitimi

Eğitim Fakültesi tarafından verilen “AR-GE Proje
Hazırlama Eğitimi” sonunda sertifika töreni düzenlendi.
Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans
Salonu’nda gerçekleşen sertifika töreninde konuşan Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi De-

kan Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan “3 gün süren
AR-GE Proje Hazırlama Eğitimi’nin çok verimli
geçtiğini düşünüyorum. Bütün katılımcılara ve
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Tören, katılımcılara sertifika verilmesiyle sona
erdi.

Çocuklara Doğada Eğitim
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle TÜBİTAK 4004
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen “Çocuklar!
Toprakta Sanat Var” konulu projenin açılışı, Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törenle yapıldı.

“Çocuklar toprakla bütünleşirken aidiyet
duygusu güçlenecek”
Projeyle ilgili bilgi veren yürütücü Dr. Ceylan Sebik, projenin amaçlarını şöyle sıraladı: “Çocukların yaratıcılıklarının etkin hâle getirilmesini,
hayal güçlerinin beslenmesini, sosyal sorumluluk bilinçlerinin yerleşmesini, ahlaki ilkeler
ile kültürel mirası benimsemelerini amaçladık.
Aslında projenin temelinde bakıma muhtaç çocuklara aidiyet duygusu kazandırmak ve onların
toprakla bütünleşmesini sağlayarak yalnızlık
duygularını desteklemek yatıyor.”

“Doğayla iç içe eğitim”
Sebik, eğitimlere dair ise “Baskı, resim, seramik, heykel, ses, beden perküsyonu gibi disiplinler arası alanlarda eğitim alan çocuklar için
Güzel Sanatlar Fakültesi, arkeolojik çalışmalar
için Tekkeköy, doğayla iç içe yapılacak eğitimler
için de Amisos Köyü, Kızılırmak Deltası, Nebiyan Yaylası, Sarıgüzel Tabiat Parkı’nı belirledik.”
şeklinde konuştu.
“Mührümü Basıyorum” etkinliğiyle sona eren
projede, çocukların proje boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan bir de sergi düzenlendi.
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7 gün süren proje kapsamında Çocuk
Esirgeme Kurumundan yaşları 8 ile
10 arasında değişen 20 çocuğa; 11
eğitmen, 9 rehber, bir psikolog, bir
sağlık görevlisi ve 4 bakıcı eşliğinde
Samsun’un belirli bölgelerinde eğitim
verildi.
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11. İslam Tarihçileri Kongresi ve
Koordinasyon Toplantısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
“XI. İslam Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon
Toplantısı”na ev sahipliği yaptı. 5-7 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde
yaklaşık 150 bilim insanı yer aldı.
OMÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Cengiz Batuk, Canik Belediye Başkan Yardımcısı
Alican Usta, OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi
ve Sanatları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Proje
Koordinatörü Prof. Dr. Metin Yılmaz, OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. İsrafil Balcı, İslam Tarihçileri Derneği adına Prof. Dr. Mehmet Şeker, İl Millî
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler ve yetkililer katıldı.
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“Biz burada sizlere İslam Tarihi Atölyesi
oluşturduk”
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Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr.
Metin Yılmaz “Bu tür koordinasyon toplantılarının; bulunduğu bölgeye, şehre, ülkeye hayırlı
birtakım sonuçlar doğurması adına daha öznel,
daha özellikli, toplumun sorunlarını çözebilecek
ve topluma ön açabilecek konular üzerinden
gerçekleştirilmesinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Biz burada sizlere İslam Tarihi Atölyesi
oluşturduk. Araştırma görevlilerimizin nezaretinde 50-60 kişilik bir gurubumuz, sürekli okumalar yapıyor. Burada bulunduğunuz sürece sizlerin yanında olacaklar, onlara da gösterdikleri

yoğun çabadan dolayı çok teşekkür ediyoruz.”
dedi.
“Siyer olmadan İslam tarihi olmaz”
İslam Tarihçileri Derneği adına söz alan Prof. Dr.
Mehmet Şeker “İslam tarihçesi ailesi olarak bir
arada olmaktan mutluluk duyuyor ve bu toplantıların düzenli olmasına özen gösteriyoruz. Bu
sene OMÜ, bizi Samsun’da kendi mekânında
ağırlıyor. Bundan evvelki toplantılarımızda sürekli siyer ve İslam tarihini bir arada ele almak
gerektiğini ifade ettik. Çünkü siyer olmadan İslam tarihinin olmayacağını herkes takdir etmektedir. Bu koordinasyon toplantısında da bunun
üzerinde duracağız.” diye konuştu.
“Bu yıl içinde İlahiyat Fakültesinde üçüncü
koordinasyon toplantısını yaptık”
Konuşmasında koordinasyon toplantılarına artan ilginin altını çizen İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Cengiz Batuk ise “Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu toplantı,
bu yıl içinde İlahiyat Fakültesinde düzenlediğimiz üçüncü koordinasyon toplantısı oldu.150
katılımcımız var. Koordinasyon toplantılarına
giderek artan bir ilgi söz konusu. Bu iletişimi ve
aradaki iş birliğini arttırmak adına son derece
önemli.” dedi.
Rektör Bilgiç “Güvenilirlik Müslümanlığın
temelini oluşturur”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 6 Temmuz Cuma
günü yapılacak ”İslam Tarihinde Darbeler
Paneli”ne dikkat çekerek “Bizim tarihimize baktığımızda birçok acı olayın, günümüzde Cumhuriyet Dönemi’nde de yaşadığımızı görüyoruz.
15 Temmuz umarım son örnektir. Elbette ‘tarih
tekerrürden ibarettir’ deniliyor ama ders alınırsa
herhâlde bunların tekerrür etmesinin önüne geçilir. İlim sahipleri olarak şunu özellikle savunmamız ve korumamız gerekir diye düşünüyorum:
Bizim özgür kalmamız lazım, özgür düşünüyor,
özgür çalışıyor olmamız lazım. Hep dik durabilmemiz, hep doğru kalabilmemiz, hep adaletten
ve haktan yana olabilmemiz, kaybetmeyi göze
alarak bunları sağlayabilmemiz gerekli ki bizler bugün içimizi kan ağlatan o acı olayları yaşamayalım. Bizim her hâlükârda haktan yana
olmayı başarmamız lazım. Bunu başarmadan
kendimizi doğru bir hayatın içerisinde bulmamızın imkânsız olduğunu düşünüyorum. Dindar ve
dinle ilgili alanlarda çalışmalar yapan insanları-

mızın, siz değerli âlimlerimizin bu konularda rol
model olması lazım. Güvenilirlik Müslümanlığın
temelini oluşturur. Güvenilmeyen Müslümanlardan ne beklenebilir ki, güvenin ortadan kalktığı
bir ortamda hangi huzurdan, hangi doğru hayattan bahsedebiliriz. Allah’tan daha büyük bir güç
yok. Allah’ın emrettiğinin aksini yapan bir insanın da ben akıllıyım, ben Müslümanım demeye
hakkı yok. Bizim bu çizgiyi korumamız lazım diye
düşünüyorum. Bunu koruyabileceğimiz, bu doğrularla yaşayabileceğimiz günler; bizim buna
inanmamız ve bu yöndeki duruşumuzla mümkün. Sizlerin çalışmaları ve birlikteliği de tabii ki
çok önemli.” ifadesini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Birinci oturumda
Dr. Mehmet Apaydın “Siyer Kronolojisinde Yeni
Tespitler”, ikinci oturumda Prof. Dr. Seyfettin Erşahin “İslam Tarihinin Ana Konularını Anlamaya Yönelik Temel Yaklaşımlar Üzerine”, üçüncü
oturumda Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz ise “Memlük
Tarihçileri ve Tarih Yazıcılığına Dair Değerlendirmeler” başlıklı konularını ele aldılar. Sunumların
ardından müzakereler yapıldı ve akşam saatinde gerçekleşen son değerlendirme oturumuyla
program sona erdi.
XI. İslam Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon
Toplantısı, 6 Temmuz Cuma günü saat 10:15’te
Samsun İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda yapılan “İslam Tarihinde Darbeler” konulu panel
ile devam etti.

Dünyaca Tanınan İstatistikçi Prof.
Hamparsum Bozdoğan OMÜ’de

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’ndaki seminere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Fen
Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, öğretim
elemanları ve öğrenciler katıldı.
Prof. Hamparsum Bozdoğan seminerde “Güven
Sınırlarına Dayalı Yeni Bir Bilgi Kriteri” (A New
Expected Volume Confidence Region Complexity (Evcr-Comp) Criterion in High-Dimensions )
başlıklı bir sunum yaptı.

Prof. Hamparsum Bozdoğan’ın istatistik alanında; Bilgi Karmaşıklığı, Model Seçimi ve Model
Seçim Kriterleri, Model Tabanlı Kümeleme ve
Sınıflandırma, Çok Değişkenli İstatistiksel Modelleme, Bayes ve Ekonometrik Modelleme, Etkileşimli Sembolik İstatistiksel Hesaplama gibi
zengin araştırma ve çalışmaları mevcut.
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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tennessee Üniversitesi (The University
of Tennessee, USA) öğretim üyesi ve
istatistik alanında özgün çalışmalarıyla dünyaca tanınan İstatistikçi Prof.
Hamparsum Bozdoğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde seminer verdi.
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OMÜ-TTO Sinop, Giresun ve Ordu
Üniversitesinde
Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) uzmanları; yürüttükleri faaliyetleri ve BİGG (Bireysel
Genç Girişim) Samsun Projesi’nin detaylarını
paylaşmak için Karadeniz Bölgesi üniversitelerine konuk oldu. Uzmanlar, temmuz ve ağustos
aylarında önce Sinop Üniversitesi, ardından Giresun ve Ordu Üniversitelerinde bilgilendirme
toplantıları düzenledi.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2018
Sayı 73

Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO’yu anlatan sunumların yer aldığı toplantılarda; BİGG Samsun
Projesi’nin başvuru süreçleri, tematik alanları ve
başvuru koşulları, şirketleşme ve girişimcilik konularında uzmanlar tarafından bilgiler aktarıldı.
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Sinop Üniversitesi
OMÜ-TTO ilk toplantısını 25 Temmuz’da Sinop
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirdi. Sinop Üniversitesi
TTO ve OMÜ TTO iş birliğiyle düzenlenen programa; Sinop Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Çorman,
OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan,
KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Mehmet Samet Erdem, OMÜ-TTO
Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı Fatma Rabia
Keskiner, OMÜ-TTO Tanıtım ve Bilgilendirme Uzmanı Ergün Alver, Fikrî ve Sınai Haklar Uzmanı
Çağla Koyuncu, Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı Pelin Baylan Yılmaz ile Sinop Üniversitesi
akademisyenleri ve idari birimler yetkilileri katıldı.

İkinci toplantı ise 8 Ağustos’ta Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda
yapıldı. Toplantı; Giresun Üniversitesi Rektör Yar-

dımcıları Prof. Dr. Canan Çelik ve Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu, Samsun Teknopark Genel Müdür
Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ-TTO Şirketleşme
ve Girişimcilik Uzmanları Rabia Keskiner ve Pelin
Baylan Yılmaz ile Giresun Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşti.
Ordu Üniversitesi
Karadeniz turunun üçüncü durağı ise
18 Ağustos’ta Ordu Üniversitesi oldu.
Ordu Üniversitesi ve Samsun Teknopark iş birliğiyle Fakültenin konferans
salonunda gerçekleştirilen programda;
Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Samsun Teknopark Genel Müdür
Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ-TTO
Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanları
Pelin Baylan Yılmaz ve Rabia Keskiner
ile akademisyenler hazır bulundu.
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Giresun Üniversitesi
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7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı
OMÜ’de Toplandı
7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde gerçekleşen konferans, OMÜ Uzaktan Eğitim
Merkezi’nde farklı konukları ve zengin içeriğiyle
dikkat çekti.
Konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Kuran, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr.
Celal Sami Tüfekçi, Samsun Yurt Savunma (SYS)
Genel Müdürü Cahit Utku Aral, ROKETSAN Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, Vestel Savunma Sanayii Uçuş Bilimleri ve Operasyon Grup
Müdürü Resul Açıkyol, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Dekan Mısırlıoğlu “Kentimizdeki havacılık
ve uzay çalışmalarının sanayiye daha fazla
yansımasını istiyoruz”
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Havacılık ve uzay bilimleri dallarında çalışan
araştırmacıları, sivil ve askeri havacılık sektöründe hizmet veren uzmanları bir araya getiren,
üniversitelerde ve endüstride yürütülmekte olan
araştırma projeleri kapsamında yapılan güncel
çalışmaları ilgililere sunmak amacıyla hazırlanan
konferansın açılış konuşmasını, OMÜ’den yeni
kurulan Samsun Üniversitesine devredilen Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Dekanı Prof.
Dr. Aydın Mısırlıoğlu yaptı. Prof. Dr. Mısırlıoğlu
“Dünyadaki hiçbir ülke, havacılık ve uzay alanındaki altyapısını geliştirmeden refah seviyesine
ulaşamamıştır. Dolayısıyla biz bu çalışmalarla bu
konudaki akademisyenler ve sanayicilerin birbirini tanıması ve Samsun’un gelişmesine katkıda
bulunmasını arzuluyoruz. Kentimizdeki havacılık
ve uzay çalışmalarının sanayiye daha fazla yansı-

masını sağlamak için bu konferansı düzenledik.”
dedi.
Rektör Yrd. Kuran “Kendi millî roketimizi
OMÜ’de geliştireceğiz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise
“Türkiye’de havacılık ve savunma sanayii, son
yıllarda örnek gösterdiğimiz bir sektör oldu. Özellikle havacılıkla ilgili ulusal anlamda son yıllarda
yakalanan başarılar dikkat çekiyor. Adlarını duyduğumuz İHA, SİHA, Anka, Atak, T 625, Hürkuş,
Göktürkümüz var. İnşallah ileride kendi jet motorlarımızı üreteceğiz ve kendi millî roketimizi
OMÜ’de geliştireceğiz. Bu ülkenin vatandaşına,
üniversitede araştırma yapan akademisyenine ve
sanayicisine de çok iş düşüyor. Eskisinden daha
biliçli çalışmamız lazım. OMÜ Türkiye’deki üniversiteler içinde önemli bir yere sahip. Dünyadaki
30 bin üniversitede ilk binde. Ama hâlâ katedile-

“Türkiye’nin hem ülkesel gücünün hem de
bölgesel konumunun sektör için avantaja
dönüştürülmesi gerekiyor”
Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku
Aral görseller eşliğinde bir sunum yaparken savunma sanayisinin ekonomik önemi ve gelişiminden bahsetti. Müdür Aral, savunma sanayiinin gelişiminde araştırma kurumları-üniversite-sanayi
iş birliğine önem verilmesi, yetenekli iş gücünün
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi,
katma değerli ve teknolojik ürünlerin tasarımı,
endüstriyelleştirilmesi ve korunması, birçok farklı
disiplinin bir arada kullanılması ile rekabetin olabildiği kadar uzak tutulması ve ürünlerin ihracat
amaçlı tasarlanması, geliştirilen ürünlerin projelendirilmesi, üretimleri ve pazarlanması için uluslararası iş birlikleri yapılmasının önemine vurgu
yaptı. Aral, Türkiye’nin hem ülkesel gücünün hem
de bölgesel konumunun sektör için avantaja çevrilmesi üzerinde durdu.

“Amaç insan kaynağına dair değer yaratmak”
Son olarak konuşan Savunma Sanayii Başkan
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de konuşmasında “Bugün burada 7. si düzenlenen Ulusal
Havacılık ve Uzay Konferansı’nın amacı değer
yaratmak. Peki hangi değeri yaratmalıyız? Yatırımlardan, fabrikalardan ve üretim hatlarından
çok daha önemli olan, insan kaynağı değerini
üretmektir. Ne kadar para harcarsak harcayalım,
insan kaynağı değerini yaratamadığımız takdirde
hiçbir sonuca varamayız. Bugün savunma sanayiinde karşılaştığımız en önemli problemlerden
birisi, genç arkadaşlarımızı yurt dışına kaptırmaktır. İnsan kaynağı yaratmak üzerine herkesin
fikir birliğine varmış olması gerekiyor.” sözlerine
yer verdi.
Uzay ve havacılık alanında Savunma Sanayii
olarak çok ciddi faaliyetlerinin sürdüğünü dile
getiren Başkan Yardımcısı Tüfekçi sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de bu sektörde çalışan
insan sayısı 1500 civarında. Bu sayı çok az. Bu
yüzden insan kaynağı çok önemli. Bazı projelerimizden bahsedersek, örneğin uzay alanında
yer gözlem uydusu projelerimiz var. Gözlem uydularının yanında, haberleşme uydusu olarak
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cek çok yol var. Yaklaşık 60 bin öğrenciye ve 6 bin
personele sahip OMÜ’ye kardeş üniversite geldi,
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz de artık bu
üniversitemize ait. Bu konferansın Üniversitemiz,
ülkemiz ve savunma sanayimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.
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geliştirilen Türksat 6A uydusunda çok ciddi yol
katedildi. Önümüzdeki 10 sene, Türkiye için uzay
alanı çok parlak olacak. Tabii ki nitelikli insan kaynağını kayda değer olarak arttırdığımız takdirde
bunu başaracağız. İnsansız hava araçlarında da
aldığımız mesafe ortada. Dünyadaki bir elin parmağı kadar az olan ülkeler arasına girmek bizim
için gurur vesilesi. En son gerçekleştirdiğimiz sınır
dışı harekâtlarda şehit sayımızın çok azalmasının sebebi insansız hava araçlarımızdır. İnsansız
hava araçlarımız çok değişik segmentlerde faaliyet göstermekte. Mini insansız hava araçlarından
taktik seviyeli dediğimiz bayraktar sınıfı insansız
hava aracı, operatif dediğimiz Anka insansız hava
araçları, geliştirmeye devam ettiğimiz ve 2019 yılında ilk test uçuşunu gerçekleştirecek olan stratejik insansız hava araçlarımızın hepsi; çok ciddi
miktarda faydalı yükü taşıyabilecek ve ciddi bir
caydırıcılık unsuru olarak Türkiye’ye kazandırılacak. Bunun yanında sabit kanatlı uçaklar pro-
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jesinde en önemli ve sıcak projemiz Millî Mualif
Uçak Projesi. Bu proje TAI (Turkish Aerospace
Industries / Türk Havacılık ve Uzay Sanayii)ana
yükleniciliğinde devam ediyor. Millî mualif dediğimiz uçak tabii ki bu alanda son nokta. 6. Nesil
olarak adlandırılan, üzerlerinde radarları bulunan
ve görünmezlik özelliği olan bu uçakları inşallah
yapacağız. Yanı sıra Hürkuş eğitim uçağı ve onun
bir üst segmenti olan Hürjet adını verdiğimiz jet
eğitim uçağının çalışmalarını da TAI olarak sürdürüyoruz.”
Konuşmaların ardından Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Aydın Mısırlıoğlu, konuşmacılara fidan sertifikalarını takdim etti.
3 gün süren konferansta; havacılık ve uzay sanayiine ilişkin farklı başlıklarda sunum ve oturumlar
yapıldı.

Samsun ve OMÜ 7. Ulusal Havacılık ve
Uzay Konferansı ile İrtifa Kazandı

7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı; araştırmacı ve akademisyenleri buluşturup aralarındaki bilimsel iletişimi güçlendirirken ortak çalışmalar için de zemin hazırladı.
Birçok konu başlığının ele alındığı ve verimli
geçen konferansın ardından Havacılık ve Uzay

Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu kılavuzluğunda Ballıca Yerleşkesi’ndeki
tesisleri gezen akademisyen ve uzmanlar, yapılan çalışmalar ile yürütülen projeler hakkında
bilgi aldı. Konuklar öncelikle Fakültenin eğitim
ve araştırma laboratuvarlarını ziyaret ederken,
OMÜ bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (UZAYTEM) çeşitli bölümlerini, uçak bakım hangarlarını ve pistini de yakından gözlemlediler. Konuklar
tesislerin, ülkemizdeki havacılık sektörünün geleceği adına umut verdiğini dile getirdiler.
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12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 7.
Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı; katılımcı
akademisyen ve uzmanların yanı sıra havacılık
ve savunma sanayiinden aktörlerin, Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesinin bulunduğu Ballıca
Yerleşkesi’ne yaptıkları ziyaret ile sona erdi.
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Prof. Dr. Fevzi Köksal Konferans Salonu
Açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başladı. Fakülteler ve yüksekokullar ders başı yaparken oryantasyon eğitimleriyle de yeni öğrencilere okullarını tanıttı. Yeni
akademik dönemin en anlamlı açılışlarından biri
de Fen Edebiyat Fakültesinde yapıldı. Açılış dersini, Fen Edebiyat Fakültesinde yeni konferans
salonuna adı verilen kurucu dekan Prof. Dr. Fevzi
Köksal verdi.

gün aynı zamanda yeni eğitim-öğretim döneme
başlıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının geçmiş
yıllardan daha verimli ve başarılı geçmesini ümit
ediyorum. Çünkü ülkemizin ekonomisinin güçlü
olması için çok üretmeli ve çok çalışmalıyız.”
dedi.

Konferans salonunun açılışıyla başlayan derse;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Mehmet
Kuran, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Bekir Batı, diğer fakülte dekanları, yüksekokul
ve meslek yüksekokul müdürleri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının, sağlıklı ve başarılı
geçmesi temennisiyle konuşmasına başlayan
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi “Fakültemize güzel
hizmetlerde bulunmuş hocamızın adının, konferans salonuna verilmesi bu anlamlı günü daha
da güzelleştirdi. Bu anı sizlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyorum. Üniversite olarak yeni
eğitim-öğretim dönemi için tüm hazırlıklarımızı
tamamladık. Her tür fiziki imkânlara ve yeterli
akademik kadroya sahibiz. Bundan sonrası artık
siz öğrencilerimize kalıyor. Ülkemizi dünyayla
yarışır hale getirmek için hiçbir bahaneye sığınmadan disiplinli ve sistematik bir şekilde çok çalışmalısınız.”
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Dekan Bekir Batı “Kurucu dekanımızın ismi
yeni konferans salonunda yaşayacak”
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Fen Edebiyat Fakültesine önemli hizmetlerde
bulunan Prof. Dr. Fevzi Köksal’ın isminin, Fakültenin konferans salonunda yaşamasından
memnuniyet duyduklarını ifade eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, “Bu-

Rektör Bilgiç “Her tür fiziki imkâna ve
yeterli akademik kadroya sahibiz”

“Prof. Dr. Fevzi Köksal’ın bilim insanı
kalitesindeki nadir insanlardan biridir”
Açılış dersini veren Prof. Dr. Fevzi Köksal’ın, bilim insanı kalitesindeki nadir insanlardan biri
olduğuna dikkat çeken Rektör Sait Bilgiç “Hocamız, yöneticilik yaptığı zamanlarda bile akademisyen kimliğini sürdürüyordu. Bu durum, görevini nasıl büyük bir aşkla yaptığının ispatıdır.”
diye konuştu.
Prof. Dr. Fevzi Köksal “Türk sadakatinin ve
Türk vefakârlığının örneği”

“Vatana hizmetin önemini anlatmak
eğitimle mümkün”
Yeni dönemin açılış dersinde, OMÜ Fen Edebiyat
Fakültesinin kuruluş aşamasından ve bu süreçte
yaşanan zorluklardan bahseden Prof. Dr. Fevzi
Köksal, akademisyenlere ve öğrencilere de bir
takım tavsiyelerde bulundu.
Eğitimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Köksal
“Her bireyin, vatanının ve milletinin her şeyden
önemli olduğunu kavraması gerek. Önce vatan
ve millet yaşayacak ki milletlerarası alanda yerini güçlü bir şekilde alsın. Bunun için akademisyenler olarak öğrencilerinize vatana hizmet için
çok çalışmanın önemini anlatmalısınız. Bu da
öğretimden çok eğitimle mümkündür.” dedi.

“Türkiye temel bilim aygıtlarını üretmeli”
Fen bilimlerini ise temel bilimler olarak tanımlayan Köksal şöyle devam etti “Doğayı anlamamızı
sağlayan fizik, kimya ve biyolojidir… Bu nedenle
Türkiye’nin adını dünyaya yazdırması için temel
bilimler için gerekli tüm aygıtları üretir durumda
olması gerekli.”
Prof. Dr. Fevzi Köksal, tıp fakültelerinde fizikçilerin çalıştırılması önemli olduğu, üniversitelerin ve Türkiye’nin ilerlemesi için aygıt üretiminin
yanı sıra şu şartların yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi: “Öğretim üyelerinin ders vermek
dışında çok daha önemli görevleri var. Makale
üretmeleri, proje hazırlamaları öğretim üyelerinin niteliğini daha da yükseltecektir. Ayrıca
lisansüstü öğrenci sayısını arttırmalı, dünyayı
izleyen, çeşitli kaynaklardan çok kitap okuyan
öğrenciler yetiştirmelisiniz.”
Açılış dersinin ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Fevzi Köksal’a günün anısına fidan
sertifikası takdim ederken Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı da plaket ve ismini konferans salonuna verilmesini onaylayan
OMÜ Senato Kararnamesini hediye etti.
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Salona isminin verilmesini, Türk sadakatinin ve
Türk vefakârlığının bir örneği olarak nitelendiren Fen Edebiyat Fakültesi kurucu Dekanı Prof.
Dr. Fevzi Köksal da “Bu zamana kadar çok büyük mutluluklar yaşadım ama adımın bu salona
tebliğ edilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Bizim
geleneklerimiz çok güzel ve doğru gelenekler.
Halâ yaşaması bana gurur veriyor. Vefanız için
ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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OMÜ Tıpta Akreditasyon ve Beyaz
Önlük Kıvancı
Tıp Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını,
26 Eylül’de açılış töreniyle kutladı. 1. sınıf öğrencilerinin önlük giyme merasiminin yapıldığı
ve aynı zamanda Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (TEPDAD) OMÜ Tıp Fakültesine akreditasyon belgesini takdim ettiği tören, Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti.
Törene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, OMÜ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir,
Amasya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah
Yalçın Tabak, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. Yakup
Sancar Barış, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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Dekan Dağdemir “OMÜ Tıp Fakültesinde
yakında karaciğer nakli de yapılacak”
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Törenin açılış konuşmasını OMÜ Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir yaptı. Dağdemir, Tıp Fakültesi hakkında kısaca bilgi verirken
“ Geçen yıl 40. dönem mezunlarımızı, halkımıza
hizmet vermek üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerine uğurladık. Bugüne kadar 6 bine yakın mezun
vermiş bir fakülteyiz. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanemiz ise binin üzerinde yatak kapasitesiyle bölgemizde üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin
yürütüldüğü en önemli referans merkezlerden

biridir. Kök hücre ve böbrek naklinin başarıyla
yapıldığı hastanemizde, yakında karaciğer nakli
de başarıyla yapılmaya başlanacaktır.” dedi.
Tıp Fakültesinin Akreditasyonu Yenilendi
“Fakülte olarak bizim bütün çabamız, sizlerin iyi
bir hekim olarak yetişmenizdir” vurgusu yapan
Dağdemir “Fakültemizin eğitim programı ilk olarak 2012 yılında 6 yıl boyunca akredite edilmiş
ve ara değerlendirmeleri başarıyla tamamlamıştır. 6 yıllık süre sonunda başvuru yenilenmiş
ve yapılan incelemeler sonunda Fakültemizin
eğitim programı 6 yıl süre için tekrardan akredite edilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Amasya Tıp Fakültesinin öğrencilerinin
de dâhil olmasının ardından 467 birinci sınıf öğrencisiyle eğitimimizi sürdüreceğiz. Bize düşen
görev; sizleri iyi bir hekim olarak yetiştirmek ve
geleceğe hazırlamaktır. Sizden beklentimiz de
barış ve huzur içinde eğitiminizi sürdürmenizdir.” diye konuştu.
Amasya Üniversitesi Rektörü Orbay
“OMÜ’lü olmaktan her zaman gurur
duydum”
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise konuşmasına OMÜ ve Amasya Tıp Fakültesini kazanan öğrencileri tebrik ederek baş-

ladı. Kendisinin de OMÜ Tıp Fakültesi mezunu
olduğuna ve OMÜ’lü olmaktan her zaman gurur
duyduğuna vurgu yapan Rektör Orbay sözlerine
şöyle devam etti: “Geçen yıldan itibaren Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri temel tıp
eğitimini OMÜ Tıp Fakültesi’nde almaya başladılar. OMÜ’ye bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür
ediyorum. Tüm Tıp Fakültelerinin hedefi ulusal
ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir birey yetiştirebilmektir. Bunun içinde OMÜ’nün
size sağladığı sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif
anlamdaki fırsatları iyi kullanın. Bunları iyi değerlendirerek sosyal olaylara duyarlı, analitik
düşünen, eleştiren bir birey olarak yetişin.”
Rektör Bilgiç “OMÜ’nün bütün kurumları
yetkinliklerini arttırmak için elinden geleni
yapıyor”

Tıbbıyeli olmanın önemine işaret eden ve beyaz
önlük giyme törenini anlatan Rektör Bilgiç “Beyaz önlük her şeyden evvel ak görüntüsünden

kaynaklı olarak bir işe temiz başlamanın işaretini vermektedir. Önemli ve itibarlı bir mesleğin
mensubu olup hayallerinizi gerçekleştirmek için
iyi imkânlara sahip olacaksınız. Ama bunlardan hiçbirisi iyi bir insan olmaktan daha değerli
değil. Biz sizlerle zenginleştik. Biz hepinizin en
iyi şekilde yetişmesi için gerekli her imkânı her
hâlükârda tesis etmekle görevliyiz ve bu gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam edecek.” dedi
Akreditasyon belgesinin takdiminin ardından
TEPDAD Başkanı Prof. Dr. Yakup Sancar Barış,
akreditasyon sürecinin tıp eğitimindeki önemi,
tıp eğitimindeki akreditasyonda sürdürülebilirlik, akreditasyonun amaçları ve sonuçları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.
Sunum sonrası öğrencilerin önlük giyme merasimine geçildi. Günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.
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Konuşmasında öğrencilere ve ailelere seslenen
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “OMÜ büyük bir
üniversite ve 43 yaşını doldurdu. Önemli bir şehirde Atatürk’ün, kurtuluşa giden yolda ilk adımı attığı Samsun’da o günün adıyla kurulmuş
bir üniversite olması sebebiyle Üniversitemizin
bu isme layık olarak hizmetlerini yerine getirmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Bugün Tıp Fakültemizin alacağı akreditasyon
belgesi; kaliteli eğitim verebilmek, hizmetlerini
kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmek için yürüttüğü çalışmalar sonunda bu konudaki yetkinliği kabul edilen kurumlarca bu yeterliliğinin
onaylandığının kanıtıdır. Bu da gösteriyor ki Üniversitemizin bütün kurumları bu yetkinliklerini
arttırmak için elinden geleni yapmaktalar.” ifadelerini kullandı.
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Akademik Aşama Kaydeden Öğretim
Üyeleri Törenle Biniş Giydi
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 2018 yılında
akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri törenle binişlerini giydi. Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde 2 Ekim Salı günü düzenlenen Biniş
Takdim Töreni’ne; Samsun Valisi Osman Kaymak,
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör Yardımcıları,
Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, akademisyenler ve biniş giyen öğretim üyelerinin aileleri
katıldı.
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Rektör Bilgiç “Cübbenin yakası, düğmesi ve
cebi yoktur”
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Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç cübbenin önemi ve sembolüne dikkat
çekerek “Geleneksel hâle getirmiş olduğumuz
cübbe giyme törenlerinden birinde yine birlikteyiz.
Bugün 151 öğretim üyemiz cübbelerini giyecekler. Bu cübbe törenimizde 64 profesör, 41 doçent
ve 46 dr. öğr. üyesi cübbelerini giyecekler. Neden
cübbe ya da diğer adıyla biniş giyme törenleri yapılır? Üniversitelerin uyguladığı bu tarz gelenekler,
bazen yazılı kurallardan daha önemlidir. Cübbenin yakası, düğmesi ve cebi yoktur. Bu bakımdan
anlamlıdır. Çünkü insanoğlu yakasız bir gömlekle
dünyayı terk edecektir. Genellikle varlıklarını cebine koyar ama cübbenin cebi yoktur ve birilerinin karşısında önünü ilikler ki cübbenin düğmesi
de yoktur. Dünyada üç meslek grubu cübbe giyer.
Bunlar bilim insanları, yargı mensupları ve din
adamlarıdır. Bu meslek gruplarına yüklenen önemin göstergesi olarak cübbe giyilir ve cübbe de
önemini kendine yüklenen bu değerlerden alır.”
dedi.

“Times Higher Education sıralamasında ilk
1001 üniversite içindeyiz”
Konuşmasında OMÜ olarak daha da güçlendiklerinin altını çizen Rektör Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her geçen gün amaçlarımız doğrultusunda
hızla yol almaya devam ediyoruz. Bu yıl dünyanın
önemli değerlendirme kuruluşlarından olan Times
Higher Education’ın (THE) değerlendirmesinde ilk
1001 üniversite içinde yer aldık. İlk defa geçen
sene yer almıştık ve tekrar yerimizi korumuş olduk.”
“Bireysel genç girişimci başvuru merkezi
hakkını aldık”
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversiteler içinde bireysel genç girişimcilerin başvuru merkezi hakkını aldıklarına da dikkat çekerek
“Artık genç girişimciler OMÜ’de bu başvurularını
yaparak fikirlerini hayata geçirebilmek için 150 bin
liralık bir başlangıç desteği alabilecekler.” açıklamasında bulundu.
“İş yeri eğitimlerini yaygınlaştırıyoruz”
Eğitim ve araştırma alanında da OMÜ’ye yaraşır
bir biçimde tüm OMÜ ailesiyle yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Rektör Bilgiç
“Eğitim alanımızda özellikle öğrencilerimizin hayata daha hazır hâle gelmelerini sağlamak adına ‘iş
yeri eğitimlerini’ yaygınlaştırmaya başladık. Meslek yüksekokullarımızda bu oran yüzde 85’e ulaştı. Yani bu öğrencilerimiz bir yarıyıllarını iş yerinde
eğitim alarak değerlendirecekler. Lisans eğitimlerimizde de bazı fakültelerimizde bu uygulamayı
başlattık. Uygulamayı gittikçe yaygınlaştıracağız.

“Ülkemize ve şehrimize değer katmak için
çalışıyoruz”
OMÜ’nün Türkiye’de kurulan ilk 18 üniversite arasında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sait Bilgiç devamında “Samsun ilinde kurulmuş olması da Üniversitemize ayrı bir önem katmaktadır. Çünkü Samsun
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda
ilk adımın atıldığı şehirdir. Bu yüzden OMÜ’nün adı
başarıyla anılmalı ve bu başarı bulunduğu şehre ve
ülkeye değer katmalıdır. Bu yüzden aramıza katılacak her adayda bize artı değer ve kazanç katacak
kişileri seçme konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Törenimize katılımınızdan dolayı hepinize
teşekkür ediyor, tekrar sağlıklı ve başarılı günlerde
buluşmayı diliyorum.” sözlerine yer verdi.
Prof. Dr. Aydın “Akademik hayatın en önemli
anlarından biri”
Biniş Takdim Töreni’nde söz alan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da OMÜ’nün
mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek “Bugün müstesna bir gün. Çünkü
akademik hayatta belli anlar vardır. O anları hayatınızda hiç unutmazsınız. İlerde anılarınızı yâd
ettiğinizde bugünü her zaman gururla hatırlayacağınıza inanıyorum. OMÜ ülkemizin sayılı üniversitelerinden biri. Samsun Üniversitesi de yeni kurulan
bir üniversite olarak OMÜ‘nün bu başarısını örnek
alarak ilerleyecek ve bu yolda her zaman OMÜ’den
destek görecektir. Samsun için eğitim kenti denilirdi. Bu söz ikinci üniversiteyle tamamlandı ve taçlandı.” dedi.

Vali Osman Kaymak “Türkiye’nin
mücadelesinde çok önemli bir yeriniz var”
Etkinliğin açılışında konuşan Vali Osman Kaymak
ise iyi eğitim almanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Ülkelerin gücü bilim, sanat ve kültürdeki güçleriyle doğru orantılıdır. Karşılaştığımız
her sorunun temelinde iyi eğitim alınmamış olması
yatıyor. Sizlere bilim insanı olarak saygı duyuyoruz. Türkiye’nin mücadelesinde sizler çok önemli
bir yere sahipsiniz. Yetiştirdiğiniz öğrencilerle ilim
dünyasını ve Türkiye’yi bir adım daha öteye götüreceksiniz. Bu yönüyle yapılan çalışmaları çok
önemsiyoruz. Bugün bu güzel törende aranızda
bulunmaktan gurur duyuyorum. OMÜ’nün öğretim
kadrosunun güçlü olması ve Türkiye’de bilim dünyasında adından söz edilen bir üniversite olması
sebebiyle, bizlerin gururu bugün bu törende daha
da taçlanacak. İkinci üniversitenin açılmasıyla
Samsun eğitim kenti olma yolunda hızla ilerliyor.
OMÜ’nün, Samsun Üniversitesi ile tecrübesini ve
imkânlarını paylaşacağını düşünüyoruz.”
Müzik performansları ilgi çekti
Konuşmaların ardından bilim insanı sanatçılardan
oluşan iki farklı grup müzik performanslarını sergilediler. Türk müziği icra eden birinci grubun saz
heyetinde ud Prof. Dr. Ahmet Çakır (ud), Öğr. Gör.
Turgay Kerse (ney), Cenk Torun (bendir ) yer alırken Tuğba Akatay da solist olarak görev aldı. İkinci
grup ise flüt sanatçısı Doç. Seyhan Bulut, beden
perküsyonu ve vokalist Doç. Özgü Bulut, gitarda
Çağatay Erol’dan oluştu.
Ardından 151 öğretim üyesinin biniş töreni gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 151 öğretim
üyesine kendi elleriyle binişlerini giydirirken, öğretim üyeleri kendi adlarını taşıyan fidan sertifikalarını ise protokol üyelerinin elinden aldı.
Biniş Takdim Töreni toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.
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Çünkü lisans ve ön lisans mezunlarının en büyük
sıkıntısı mezun olur olmaz ‘şimdi ne yapacağım?’
sorusudur. Doktor, öğretmen ya da mühendis de
olsanız bu tedirginlik hep yaşanır. Eğer uygulama
alanında yeteri kadar zaman geçirmemişseniz
bu kaygı hep yaşanacaktır. Müfredatların yükünü
daha hafifleterek bu uygulamayı gerçekleştireceğiz. Müfredatta olmaması gereken bazı dersleri
eksilterek öğrenciye daha fazla uygulama zamanı
kazandıracağız.” diye konuştu.
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Etkinlikler Akademik
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Etkinlikler Akademik

OMÜ-CMU Ortak Yüksek Lisans
Programı Mezunları Diplomalarını Aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Akdeniz
Üniversiteler Birliği (Community of Mediterranean Universities - CMU) arasındaki protokol kapsamında yürütülen Avrupa-Akdeniz Kültürleri
ve Turizmi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun
olan öğrenciler, diplomalarını Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç’in elinden aldılar.
Rektörlük makamında gerçekleşen törende ayrıca; CMU Başkan Yardımcısı Francesco Losvido, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma
Aydın, OMÜ-CMU Koordinatörü Doç. Dr. Nalan
Kızıltan, Dr. Raffaella Lasurdo ve yönetici sekreter Dr. Marina Ricci de hazır bulundu.

Çift diplomalı Avrupa-Akdeniz Kültürleri ve Turizmi (F.M.C.T - Prof. Cosimo Noturstefano) adlı
yüksek lisans programından başarı ile mezun
olan lisansüstü öğrencileri Tolga Arslan, Birol
Kurt, Irina Lobas ve Esra Şahin; bin 500 yüz saatlik, 68 kredilik ve 157.5 A.K.T.S ile tamamladıkları bu yüksek lisans programının kendilerine
akademik katkıda bulunduğunu ve hazırladıkları
tez çalışmasının CMU tarafından kitap hâlinde
yayımlanacağını bildirdi.
OMÜ-CMU ortak yüksek lisans programı, 20182019 öğretim yılında da yeni öğrencilerle devam
edecek.

4. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu
Samsun’da Gerçekleştirildi
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Karadeniz Hematoloji Derneğinin
düzenlediği “4. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu”, 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirildi.
Türkiye’nin birçok ilinden akademisyen ve uzmanın katıldığı sempozyumda hematoloji ile ilgili son
gelişmeler tartışıldı.
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Sempozyum ile ilgili bilgi veren
Karadeniz Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Engin Kelkitli
“Diğer sempozyumlardan farklı olarak bu sempozyumda iç hastalıkları uzmanları için bir oturum
açıldı. Ayrıca bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesinde açacağımız Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
ile ilgili OMÜ Tıp Fakültesi Mavi Salon’da hemşireler için Temel Düzey Kemik İliği Nakli Kök Hücre
Kursu düzenleyeceğiz.” dedi.

Etkinlikler Sosyal

Muharrem Ayının Bereketi Aşure
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Muharrem ayının
başlamasıyla aşure günü etkinliği düzenleyerek akademik ve idari personel ile öğrencilere
aşure ikramında bulundu.
Üniversitenin geleneksel hâle getirdiği etkinlikte; Kampüs Camii’nde cuma namazından
sonra ve Vakıf lokantalarında aşure ikram
edildi.

Yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bolluk ve bereket
ayı olan Muharrem ayını kutlarken bu mübarek
ayın ülke olarak kardeşlik, dostluk, muhabbet
ve birlik-beraberlik duygularımızı güçlendirmesi
ve pekiştirmesi temennisinde bulundu. Rektör
Bilgiç ve OMÜ Vakfı Başkanı Halil Kütük etkinlikte akademik ve idari personel ile öğrencilere
aşure dağıttı.
Öğrenci Konseyi Tüm Kampüslerde Aşure
Dağıttı
OMÜ Öğrenci Konseyi de Kurupelit, Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Terme kampüslerinde öğrencilere aşure ikramında bulunarak Muharrem
ayının bereketini yaşattı.

OMÜ Merkez Kampüste yer alan Yaşam Merkezinde kurulan standa gelen öğrencilere, Rektör
Bilgiç ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı
bizzat aşure ikram etti.
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüs kafeteryasında gerçekleştirilen ikrama ise Çarşamba
Belediyesi Başkanı Hüseyin Dündar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeliğil,
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Onur
Şen, Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi M. Enes
Başar, öğretim elemanları, personeller ve öğrenciler katıldı.
Terme‘de ilçe belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinliğe ise Terme MYO Müdürü Doç. Dr.
Erol Terzi, akademik ve iadari personel ile öğrenciler katıldı.
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Aşure etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran
ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet
Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes
Kabadayı, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil
Kütük, akademik ve idari personel ile öğrenciler
katıldı.
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Rektör Bilgiç Misafir Öğrencilerle
Sohbet Etti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkiye’nin çeşitli
illerinden Samsun’a gelen lise, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen söyleşide bir araya geldi.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Mektebim tarafından organize edilen, 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Doğa ve İzcilik
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Kamp Programı kapsamında OMÜ’yü de ziyaret
eden öğrenciler, Rektör Sait Bilgiç’le sohbet
ederek kendisine soru sorma fırsatı yakaladılar.
“Dünü bilmeden bugünü ve yarını
anlayamazsınız”
Söyleşiye öz geçmişi hakkında bilgi vererek başlayan Rektör Bilgiç, çocukluğu ve eğitim hayatı
boyunca yaşadığı zorluklara değinerek şunları söyledi: “Düne dair şeyleri bilmediğiniz sürece bugünü ve
yarını anlayabilmeniz mümkün değil.
Bugün gördüğünüz zengin ve makam
sahibi insanların, geçmişte çok zor
hayat şartları içinden geçtiklerini görüyoruz. Bugün, düne göre çok farklı
bir dünyada yaşıyoruz. Refah seviyemizin yükselmesi elbette çok güzel ama bu refah seviyesi; herkesin
çok çalışarak ve hak ederek ulaştığı
bir düzeyde olmalı ki sürdürülebilir
olsun. Hedefe sadece kendi kazancımızı değil, ülkenin kalkınması ve
güçlenmesini de koymak zorundayız.
Belirlediğiniz bu hedef, toplumun ve
ülkenin geleceği olmalı.”

“Siz gençlerimizin iyi
yetişebilmesi, geleceğimizin daha
aydınlık olmasının garantisidir”
Toplum olarak iyi bir yere ulaşmak
için inandığımız, düşündüğümüz gibi
yaşamamız gerektiğinin altını çizen
Prof. Dr. Bilgiç “Birinin hakkını yiyerek ileriye gitmek, hedefe ulaşmak
için gayrimeşru yollarla ve her yol
mübah anlayışıyla hareket etmek,
hiçbir şekilde kabul görmemeli. Bir
ihtiyaç olan devletimizin güçlü olmasının, hem bizlerin konulan kurallara
uymasına hem çok çalışmamıza bağlı
olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız.
Siz gençlerimizin her yönden iyi yetişebilmesi, geleceğimizin daha aydınlık olmasının garantisi olacaktır.” diye
konuştu.

OMÜ’nün öğrenci, akademik personeli sayısı ve
kalitesiyle Türkiye’nin güçlü üniversitelerinden
biri olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç “Üniversitemiz, başarı sıralamasında dünya genelinde ilk bine girmiş 43 yıllık köklü bir üniversite.
Barınma ve ulaşım olanaklarımız oldukça iyi düzeyde. Yakın bir zamanda da kampüs içerisinde
raylı sistemle bütün birimlerine ulaşılabilen Türkiye’deki ilk üniversite olacağız. OMÜ, hem sizin
hem de yakınlarınızın rahatlıkla tercih edebileceği bir üniversitedir.” sözlerine yer verdi.

Rektör Sait Bilgiç, söyleşinin devamında öğrencilerin sorularını cevaplarken toplu hatıra fotoğrafı ile buluşma sona erdi.
Yaşam Merkezi’nde akşam yemeği ikram edilen
öğrencilere, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes
Kabadayı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Güngör Kural da eşlik etti. Genel Sekreter Menderes Kabadayı, öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.
Verilen akşam yemeği ikramının ardından OMÜ
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şeyma
Büyükkavas Kuran, öğrencilere “yazma” temalı
bir konferans verdi.
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“OMÜ, Türkiye’nin raylı sisteme
sahip ilk üniversitesi olacak”
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Etkinlikler Sosyal

Uluslararası Öğrencilerden Kına Gecesi
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre
Enstitüsü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu
etkinlikleri çerçevesinde Samsun’da misafir edilen 20 farklı ülkeden 24 uluslararası öğrenci,
düzenlenen “Türk Gecesi”de doyasıya eğlendi.
Türk Gecesi’nde en çok ilgi gören etkinlik ise
‘kına gecesi’ oldu.
OMTEL Otel’de düzenlenen programa; Amerika
Birleşik Devletleri, Arjantin, Bahreyn, Bhutan,
Bangladeş, Brezilya, Endonezya, Guatemala,
Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya, Kenya, Kolombiya, Libya, Peru, Portekiz, Singapur, Sierra
Leone ve Şili’den gelen öğrenciler katıldı.
Bahreynli öğrencinin mehter aşkı
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Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilere Türk kültürüne ait unsurların sergilendiği
program, uluslararası öğrenciler ve davetliler
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tarafından ilgiyle takip edildi. OMTEL Otel’de
gerçekleştirilen programda ilk olarak mehter takımı sahneye çıktı. Öğrenciler tarafından büyük
bir ilgiyle takip edilen mehter takımı, icra ettiği
marşlarla misafir öğrencilere coşkulu bir gece
yaşattı. Mehter marşına hayran olan Bahreynli
öğrenci Hasan Abdulla ise mehteran eşliğinde
Plevne Marşı’nı okudu. Programın final kısmında
ise kültürümüzün en önemli örnekleri arasında
yer alan kına gecesi etkinliği, yabancı öğrenciler
tarafından gerçekleştirildi.
Program hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi
ve OMÜ Türkçe Müdürü Ömer Saraç “Bu etkinlikteki amacımız, öğrencilere sadece Türk dilini
öğretmek değil, Türk örf ve âdetlerini de öğretmek. Buradaki öğrenciler kendi ülkelerine gittiklerinde hem Samsun’un hem de Türkiye’nin
tanıtımını yapmada önemli katkı sağlayacaklardır.” dedi.
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21 günlük Samsun programı çerçevesinde
Türkçe dil eğitimi, turistik gezi turları ve kültür-sanat etkinlikleri yapıldı. Ayrıca öğrenciler Bafra Belediyesinin düzenlediği Kapıkayafest Doğa Sporları ve Kültür Festivali’ne
de katılarak serüvene ortak oldular.
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OMÜ’nün Mısır Tarlasında Hasat
Zamanı
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki heyet; Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden
biri olan Bafra’da, OMÜ Ziraat Fakültesine ait
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
(OMÜ-TUAM) silajlık mısırların hasadına katıldı.
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OMÜ Ziraat Fakültesinin Bafra’daki Araştırma
Merkezi’nde geçen yıl hayata geçirilen modern
sulama sistemleri ile yetiştirilen silajlık mısırların hasat ve paketlenmesine başlandı. Mısır hasadında Rektör Bilgiç’e; Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Genel Sekreteri Prof.
Dr. Yusuf Demir, Uzaktan Eğitim Müdürü (UZEM)
Prof. Dr. İzzet Akça, OMÜ-TUAM Müdürü Doç.
Dr. Eyüp Selim Köksal, Ziraat Fakültesi ve Turizm
Fakültesinden öğretim üyeleri ile teknik personel eşlik etti.
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Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve OMÜ-TUAM tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, bahçe
traktörünün direksiyonuna geçen Rektör Bilgiç,
kendisine rehberlik eden OMÜ-TUAM Müdürü Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal ile birlikte mısır
tarlalarını gezip üretime yönelik yapılan çalışmalara ve hasat işlemlerine tanık oldu. Rektör

Bilgiç ayrıca, Araştırma Merkezi’nde bulunan
meyve bahçelerinde Dekan Demirsoy ile incelemelerde bulundu ve damla sulama altyapısından yararlanan kiraz, şeftali, armut bahçeleri ve
üzüm bağlarını yerinde gözlemleyerek Dekan
Demirsoy’dan bilgi aldı.

Hareketli sulama sistemleri Samsun’da ilk
defa kullanılıyor

Drone ile takip
Sonrasında Rektör Bilgiç ve beraberindekiler,
yetiştirilen bitkilerin izlenmesinde ve verim tahmininde kullanılan “drone”un (insansız hava
aracı) keşif gezisini takip etti. 2018 yılında kurulan modern sulama sistemleri ile Bafra’daki
OMÜ-TUAM’ın çok yönlü işlevine dikkat çeken
Rektör Bilgiç yaptığı açıklamada; bu Merkezin
öğrenciler için uygulamalı eğitim alanı, çiftçiler
açısından yeniliklerin takip edilebileceği bir tesis ve akademisyenler bakımından da araştırma
projelerinin yürütülebileceği bir saha durumuna
geldiğini vurguladı.

OMÜ-TUAM bünyesinde Samsun’da ilk kez kullanılmaya başlanan hareketli sulama sistemleri
sayesinde arazide 2018 yılında fiğ ve ardından
silajlık mısır yetiştirildi. Sulama sistemlerine
ek olarak çalışma kapsamında silaj hasat ve
paketleme tesisi de kuruldu. Kurulan tesisler,
araştırma çalışmalarının yanı sıra öğrenci uygulamaları ve bölge çiftçisinin gelişimi için büyük
önem arz ediyor. Hareketli sulama sistemleri;
uzun ömürlü olmaları, çok az iş gücü gerektirmeleri, bakım, onarım ve işletme masraflarının
düşüklüğü, yüksek sulama randımanı, alanda
eş su dağılımı ve bitkisel üretimde yüksek verim
sağlaması gibi çeşitli avantajlara sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Kurulan tesisler ile birlikte OMÜ-TUAM, bölge
tarımında sulama suyu yönetimi, gübreleme,
tarımsal mücadele, yem bitkileri üretimi, meyvecilik ve tarımsal mekanizasyon gibi konular
üzerinde araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarına sahip olacak.

OMÜ ve ODÜ’den Ekonomik İş Birliği
Protokolü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.
Dr. Sait Bilgiç ile Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç arasında; OMÜ’nün
sahip olduğu teknoloji transfer ofisi yönetimine
ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerin, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla ODÜ’ye
aktarılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü aynı zamanda, ODÜ ile OMÜTTO arasında diyalog ve güven ortamını sağlayarak yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların
alınmasını, ortak araştırma-geliştirme (AR-GE)
çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesini de
hedefliyor.
AR-GE kültürünün akademisyenler, öğrenciler
ve iş dünyasında yaygınlaşması için etkinlikler

düzenlemeyi de kapsayan protokol; ulusal ve
uluslararası hibe-fon destek programlarından
faydalanmayı, OMÜ ve ODÜ bünyesindeki akademisyenler arasındaki iş birliğini, üniversitesanayi iş birliğini güçlendirmeyi, ticarileşmeye
yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi konusunda yapılacak anlaşmalar gibi bölge ve ülke
ekonomisine katkı sağlayacak birçok faaliyeti
kapsıyor.
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OMÜ Rektörlükte gerçekleşen imza törenine
ayrıca; Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra
Çolak, Samsun Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ- TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan da katıldı.
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OMÜ, Metro Turizm ile Öğrencilerine
Sektör Deneyimi Kazandıracak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); akademisektör iş birliği çerçevesinde öğrencilerinin sektörel deneyimlerini arttırmak ve iş gücüne katılımlarını desteklemek amacıyla Metro Turizm ile
iş birliği protokolü imzaladı.
OMÜ Senato Toplantı Odası’nda düzenlenen
protokol töreninde imzalar, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç ile Metro Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
CEO’su Fatih Öztürk tarafından atıldı. İmza törenine ayrıca; Metro Turizm yöneticileri, Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Müdürü Haluk Tan, OMÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Keleş
ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seden Doğan da eşlik etti.
Taraflar arasındaki protokol; Bafra Meslek Yüksekokulu (MYO) Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Programı öğrencilerinin istihdam edilmelerini
kolaylaştırmaya ve sektörün beklentilerine cevap verebilecek nitelikte öğrenci yetiştirmeye
yönelik olarak Yüksekokul ile Metro Turizm arasında iş birliğini öngörüyor.
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Fatih Öztürk “OMÜ önemli bir misyon
üstlendi”
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İmza töreninde Rektör Bilgiç’e şükranlarını sunarak başlayan Metro Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve CEO’su Fatih Öztürk OMÜ’nün, sektörün kanayan yarasına çare bulmak adına çok
önemli bir misyonu üstlendiğini söyledi.

Türkiye’deki otobüsçülerin ana sorunlarından
birinin çözümünde OMÜ gibi ülkenin değerli ve
gündeminde olan bir üniversitenin rol almasının
önemini vurgulayan Üst Düzey Yönetici Öztürk
“Bu üniversitenin bizim şehrimizin üniversitesi
olması da tabii ayrı bir güzellik taşıyor. Burada
yetiştireceğimiz öğrencilerimizle Türkiye’nin çok
önemli bir yarasına merhem olmaya çalışacağız.” dedi.
“Öğrencilerin iş garantisini biz
sağlayacağız”
Öğrencilerin iş garantilerini kendilerinin sağlayacağı vurgulayan Öztürk devamında “Burada
Sayın Rektörümüze şunun garantisini veriyoruz:
Hocam sizin öğrencilerinizin hepsinin iş garantisini biz sağlayacağız. Hatta bu sayı sektöre yetmeyecek, arttıralım, daha fazla öğrenci alalım.
İkinci olarak bu öğrencilerimize burs desteği vereceğiz. Ayrıca Metro Grup olarak Bafra Turizm
MYO’nun ana ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. O
nedenle bizimle elini taşın altına koyan Üniversitemizin saygıdeğer Rektörü Sait Bilgiç Hocam
ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.” sözlerine yer
verdi.
“Kalifiye şoför ihtiyacını da Ladik MYO’dan
karşılamayı düşünüyoruz”
Metro Holding CEO’su Fatih Öztürk, bu protokolün OMÜ ile iş birliğinin ilk ayağı olduğuna dikkat
çekerek ikinci ayağında kalifiye şoför ihtiyacını

Ladik Meslek Yüksekokulundan karşılamaya çalışacaklarını belirtti.
Rektör Bilgiç “İş ihtimalinin yüksekliği bu
sektöre ilgiyi arttıracaktır”
Metro Turizmle imzalayacakları protokolle sektöre çok ciddi ve önemli katkılar sağlayacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de turizmin
dünyada çok hızlı gelişen ve hareketli bir sektör
olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Dünyada 2017 itibariyle yaklaşık 1.3 milyar kişinin seyahat ettiğini biliyoruz ve bu rakamın hızla arttığı bir gerçek. Bu sektörde de dünyada şu anda
118 milyon insanın istihdamı sağlanmakta ve bu
bağlamdaki artış ve gelişme, istihdam sayısını da
yükseltmekte. Türkiye’de ise geçen yıl itibariyle
38 milyon kişi turizm hareketliliğine katılmış ve
bu eksende 462 bin kişi istihdam edilmiş durumda ve bu sayının da artmaya ihtiyacı var. Bizler Bafra’da hem Turizm Fakültemiz hem Turizm
Meslek Yüksekokulumuzdaki gençlerimizi en iyi
şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu gençlerimizin sahada da yetişmeleri bakımından desteğe
ihtiyacı var. Öte yandan gençlerimizin gelecek-

te iş ihtimalinin yüksek olduğunu görmeleri, bu
alanın tercih edilme oranını yükseltecektir. Bu
protokolle hem eğitime katkı sağlayacağız hem
de Metro Turizm başarılı öğrencilerimizi bursla
destekleyecek. Dahası mezunlarımızı istihdam
etme garantisi verdiler, sağ olsunlar. Bu iş birliğinin, gerek Üniversitemiz gerek Metro Turizm
gerekse de öğrencilerimiz açısından çok ciddi
katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu iş birliği niyetlerini açıkça ortaya koyarak imza noktasına
gelmemizde gösterdikleri hassasiyetten ötürü
Fatih Öztürk Beyefendiye ve Holding yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”
OMÜ sahada eğitim imkânı konusunda bir
adım daha atmanın heyecanını yaşadı
Teorik eğitimin yanında, sahada eğitim imkânı
ve fırsatı sunma konusunda hamlelerine devam
eden OMÜ, belirlediği ilkeler ile kurumsal bakış
açısı doğrultusunda reel sektörle iş birlikleri geliştirerek öğrencilerinin çalışma hayatına daha
donanımlı ve yetkin bir şekilde katılmalarını gözetiyor.

Rektör Bilgiç DEHAM’ı Ziyaret Etti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran ile birlikte Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma
Merkezi’ni (DEHAM) ziyaret etti.
Kurupelit Kampüsü’nde bulunan binayı; Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Buğra
Genç ve ekibiyle beraber gezen Rektör
Bilgiç, Merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı ve yeni açılan Temel Bilimler Ek
Deney Hayvanı Prosedür Odası’nı da
inceledi. Dr. Öğr. Üyesi Buğra Genç de
Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binasına Ek
Hayvan Bakım ve Prosedür Odası çalışma izninin Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından onaylandığı ve Merkez olarak
burada yapılan çalışmaların da takibinin
yapılacağı bilgisini verdi.
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Genç, ayrıca Merkez yapısı hakkındaki
modernizasyon fikri ve ileriye yönelik girişimler hakkında görüşlerini de aktararak geleceğe dair planları paylaştı.
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Ziraat Fakültesinden Bal Üretiminde
Verimlilik Rekoru

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Arıcılık Birimi, bu yıl Türkiye ortalamasının 2 katı
bir verimle 140 koloniden yaklaşık 3,5 ton saf çiçek balı üretti.
Arıcılık alanında Türkiye’nin deneyimli isimlerinden biri olan OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler öncülüğünde yıllardır yürütülen arı ıslah çalışmaları, son
yıllarda meyvelerini veriyor. Bu yıl, arıları iyi tarım
uygulamalarının yapıldığı Sivas’ın Kangal ilçesinin
2 bin rakımlı Mühürkulak Köyü’ne götüren OMÜ
Arıcılık Birimi, oldukça verimli bir sezon geçirerek
yaklaşık yüzde 20 artışla 3 buçuk tona ulaştı.

“Arılara takviye hiçbir besleme yapılmadı”
Islah edilmiş arılarla katkısız saf bal ürettiklerini
belirten Prof. Dr. Ahmet Güler, arılara takviye hiçbir besleme yapılmadığını söyledi. Prof. Dr. Güler
“Arıları götürdüğümüz bölge, bitki çeşidi açısından
çok zengin. Verimli bir yıl oldu ve koloni başına 30
kilo civarında bal aldık. Bu verim düzeyi Türkiye ortalamasının (14-15 kilo) çok üzerinde. Bu durum;
arıların ıslah materyali olması, hava şartlarının iyi
gitmesi ve çiçek çeşitliliğinin çok iyi olmasından
kaynaklanıyor. Ürettiğimiz balın kalitesi çok iyi. İsteyen herkes, balımızı kalite yönünden istediği yerde test ettirebilir.” dedi.
Üretilen süzme bal kilogramı 70 TL, petekli bal ise
75 TL’den OMÜ Yerleşkesi’ndeki Ziraat Fakültesine
ait kantinlerde satışa sunuldu.

OMÜ Vakfı Koleji
LGS Yerleştirmelerinde de Zirvede
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin her alanda desteğiyle eğitim kalitesini her geçen gün ileriye taşıyan
OMÜ Vakfı Koleji, öğrencilerinin başarılarıyla da
dikkat çekiyor. 2018 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS)
Samsun birincisini çıkaran, yüzde 1’lik dilimde 13,
yüzde 5’lik dilimde 22, yüzde 10’luk dilimde 32 öğrencisi bulunan OMÜ Koleji, açıklanan 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme (LGS) sonuçlarında da beklendiği gibi velilerin yüzlerini güldürdü.
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OMÜ Vakfı Kolejinin tercih yapan öğrencilerinin tamamı Türkiye’nin önde gelen liselerine yerleşti. Öğrencilerin İstanbul Fen ve Teknoloji, İstanbul Çapa
Fen, Ankara Fen, Samsun Garip Zeycan Yıldırım
Fen, Aziz Atik Fen, Bafra Fen, Çarşamba Fen, İstanbul Cağaloğlu Anadolu, Kadıköy Anadolu Liselerini
tercih ettiği görüldü.

Yerleştirme sonuçları; öğrenci velileri, OMÜ Koleji
öğretmenleri, OMÜ Vakfı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi yöneticilerini oldukça memnun etti. Yöneticiler, başarılarıyla gururlandıran öğrencilerini ve OMÜ
Koleji öğretmenlerini tebrik etti.

Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO
Bilişim Zirvesi’ne Katıldı
Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO); BTvizyon tarafından Samsun Anemon Otel’de gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi’nde kendini gösterdi.

Zirveye iştirak eden bilişim ve teknoloji tabanlı
firmalar ise kuruluş hikâyeleri ve mevcut işleyişleriyle zirvede yer alırken sürdürdükleri projeleri
ilgililere aktardı.

Zirvede, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr.
Buğra Çolak “Yükselen Değer: Samsun Teknopark” konulu bir sunum yaparak Üniversitenin
girişimcilik ve inovasyon merkezlerinden olan
Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO ile BİGG Samsun projesini katılımcılara anlattı.

Programa; OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı
Eda Beylihan, OMÜ-TTO Tanıtım ve Bilgilendirme Uzmanı Ergün Alver, Fikrî ve Sınai Haklar Uzmanı Çağla Koyuncu, Şirketleşme ve Girişimcilik
Uzmanları Pelin Baylan Yılmaz ve Fatma Rabia
Keskiner katıldı.

OMÜ Ailesi
Bayramlaştı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan
akademik ve idari personel, Kurban Bayramı
sonrası Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya
geldi.

OMÜ ailesi mensupları, bayramın özüne yaraşır şekilde tören boyunca birbirleriyle bayramlaşarak sohbet ederken, kendileri için hazırlanmış ikramların da tadına baktı.
Bayramlaşma töreni, sohbet ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.
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Törende; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali
Cengiz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat
Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı törene
yoğun ilgi gösteren akademik ve idari personel
ile bayramlaştı.
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ÜNİ-DOKAP, OMÜ’de Farklı Bir Boyuta
Doğru İlerliyor
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP)
Stratejik Planlama Kurulu İstişare Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı
Vedat Ceyhan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
OMÜ Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; DOKAP Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir, DOKAP Genel Sekreter Yardımcısı Tolgahan
Köken ve ÜNİ-DOKAP üyesi üniversitelerin rektör
yardımcıları katıldı.
Prof. Ceyhan “ÜNİ-DOKAP kurumsallaşıyor”
Toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektör
Yardımcısı Vedat Ceyhan, 2017 yılının sonundan
itibaren ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığını üstlenen
OMÜ’nün, görev süresini tamamlamak üzere olduğunu hatırlatarak toplantının gündem maddelerini
4 maddede özetledi: “Bunlar; DOKAP ile birlikte
yürüttüğümüz çalışmalar ve oluşturulacak strateji, diğer toplantıda da gündeme getirilen ÜNİDOKAP’la ilgili bir derginin hazırlanması, kasım
ayında gerçekleşecek sempozyumun görüşülmesi
ile dilek ve temenniler.”
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Konuşmasında ÜNİ-DOKAP’ın giderek kurumsal
bir yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Vedat Ceyhan, 5 yıl sonra altyapısı sağlam bir şekilde
bu yapıda çalışacağına olan inancını dile getirdi.
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“ÜNİ-DOKAP OMÜ’de farklı bir boyuta
doğru ilerliyor”
Açılış konuşmasının ardından DOKAP Genel Sekreter Yardımcısı Tolgahan Köken, DOKAP Bölge

Kalkınma İdaresi Başkanlığının ÜNİ-DOKAP bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve son durum
hakkında bir sunum yaparak katılımcılardan gelen
soruları yanıtladı.
ÜNİ-DOKAP’ın geniş bir alana hitap etmesi açısından kolay bir oluşum olmadığına işaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Tolgahan Köken “Hedeflerimize ulaşmak için meydana gelen sinerji çok
güzel. ÜNİ-DOKAP’ın kuruluşu Karadeniz Teknik
Üniversitesinde (KTÜ) sağlandı, OMÜ ile farklı bir
boyuta doğru ilerliyor. İleride çok daha farklı işler
yapacaktır.” dedi.
“Enerji kaynaklarıyla ilgili projemiz sağlıklı
işliyor”
Kapsamlı bir eylem planı yaparak ÜNİ-DOKAP
bünyesindeki üniversitelerden topladıkları 115
proje içinden 13’ünü uygulamaya koymak için proje ekibi kurma kararı aldıklarını kaydeden Tolgahan
Köken “Bu projelerden 9 tanesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı
sistemine geçişten sonra meydana gelen değişiklikler nedeniyle birtakım belirsizlikler yaşıyoruz.
Ancak enerji kaynaklarıyla ilgili projemiz sağlıklı
işliyor. Bundan sonraki süreçte de 2019-2023 yıllarını kapsayan yeni bir eylem planı oluşturmayı
planlıyoruz.” diye konuştu.
DOKAP ve ÜNİ-DOKAP’ın çalışmaları hakkında
ayrıntılı bir sunum yapan DOKAP Genel Sekreteri
Prof. Dr. Yusuf Demir’in ardından toplantı, gündem
konularının konuşulması, dilek ve temennilerle
sona erdi.

OMÜ Kendi Bilgi Yönetim Sistemi
Yazılımını Geliştirdi

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans
Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; “Kalem” yazılımını kullanarak veri girişlerini gerçekleştirecek
Kalite Elçilerinin tamamı katıldı.
“Kalite Koordinatörlüğü ile Kalite Elçilerinin
iletişimini sağlayacak yazılım geliştirdik”
Kalite elçileriyle yapılan toplantıları çok önemsediğini ifade eden Rektör Yardımcısı ve Kalite
Koordinatörü Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Bir iletişim
hattı açılmışsa bunun merkezinde Kalite Koordinatörlüğü var. Yani birimlerimiz, herhangi bir veri
paylaşacaksa 2019 yılının Ocak ayından itibaren
veri girenlerin tek muhatabı Kalite Koordinatörlüğü olacak. Bizim de bu konudaki tek muhatabımız,
buradaki kalite elçilerimiz. Bu nedenle sizler çok
önemli bir görev üstleniyorsunuz. Diğer bir konumuz ise aramızdaki iletişimi kolaylaştırmak için
geliştirilen yazılım düzenlememiz.” dedi.
“Kalem yazılım programını BAUM geliştirdi”
Üniversitenin bilgisayarla ilgili tek yetkili birimi olan
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)

ile ilgili bilgi de veren Ceyhan “BAUM; birimlerle
bizim aramızdaki iletişimi sağlayacak ‘kalem’ adını
verdiğimiz yazılım programını geliştirdi. Bu yapıyla
veri girişini sağlayacaksınız.” ifadelerine yer verdi.
“Birimlerin göstergelerine tek tuşla
ulaşabileceğiz”
Doğru veri girmenin önemine de değinen Prof. Dr.
Vedat Ceyhan, yanlış verinin yanlış analiz ve yanlış
sonuç doğuracağına dikkat çekerek şöyle devam
etti: “Veri toplamakta zorlanabilirsiniz ama başarmak zorundayız. Bu süreçte sıkıntı yaşayabilirsiniz,
teknik sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama bu sorunları aşacağız ve pes etmeyeceğiz. Kısa sürede bu
sorunların üstesinden geleceğiz ve birimlerimiz de
bu kültüre alışmış olacak. Birimlerimizin göstergelerini, tek tuşla ulaşabilir hâle getireceğiz.”
Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr.
Vedat Ceyhan’ın sunumunun ardından BAUM personeli Abdullah Dağlı, “NOKUL KALEM” başlıklı bir
sunum yaparak yazılım programını kalite elçilerine
tanıttı.
Üniversitede kullanılan yazılım programlarının
merkezîleşmesi için NOKUL adında bir proje başlattıklarını kaydeden Abdullah Dağlı, BAUM olarak
öncelikli amaçlarının; OMÜ’deki personelin, tek
bir kullanıcı adıyla tüm yazılımları kullanarak her
işini halletmelerini sağlamak olduğunu belirtti.
NOKUL’un bir entegre program olduğunu söyleyen
Dağlı, ‘kalem’in bu programın içindeki yazılımlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.
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OMÜ kendi bilgi yönetim sistemi yazılımını geliştirdi. Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof.
Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ’nün 2017 yılında başlattığı kalite güvence sistemi çalışmaları hakkında bilgi
vermek ve Bilgisayar Uygulamaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen
“Bilgi Yönetim Sistemi”ni tanıtmak amacıyla II.
Kalite Elçileri Toplantısı düzenledi.
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KÜSİ, OMÜ Ev Sahipliğinde Toplandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ);
Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği
(KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu
2018 Yılı İlk Toplantısı’na ev sahipliği
yaptı.
OMÜ Senato Toplantı Salonu’nda
Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Bilim
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri,
Samsun ve Bafra’daki organize sanayi bölgelerinin müdürleri katıldı.
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“Akademisyenlerimiz aktif olarak
ziyaretlerde yer alıyor”
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Toplantının açılışında konuşan Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Orta
Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen 2018 - 2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planı hakkında bilgiler vererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu aşamada Üniversitemizin
görevlendirmiş olduğu akademisyenlerimizle;
bire bir sanayiciler, iş adamları ve sanayici derneklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerdeki fikir
alışverişi ve istişareler sonucunda eylem planımız şekillendi. Ziyaretlerimize akademisyenlerimizin eşlik etmesine özen gösteriyoruz. Yani ho-

calarımız aktif bir biçimde sahada bulunuyorlar.
Umarım bu çalışmaların karşılığını hep birlikte
alırız.”
Rektör Bilgiç “Yol gösterici bu kararlar
AR-GE ve inovasyon çalışmaları açısından
referans noktası olacaktır”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de bu toplantıları çok
önemsediklerini, Samsun’un gelişmesine ve
kalkınmasına katkıda bulunacak dinamiklerle
bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek ”Bu toplantılar ve gösterilen
çabanın semeresini yakın zamanda alacağımız
kanaatindeyim. Burada alacağımız yol gösterici
kararlar ve bu yöndeki eylem planları; Üniversite
olarak asli işimiz ve sorumluluğumuz olan ARGE ve inovasyon çalışmaları açısından referans
noktası olacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum ve kentimiz için güzel ve faydalı çalışmalar
olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Osman Kaymak “Bilim ve sanayi iş
birliğini her zaman destekleyeceğiz”
Toplantının başkanlığını yapan Vali Osman Kaymak ise OMÜ’nün şehirle ve sanayiyle bütünleşmeye dönük ciddi ve ısrarlı çalışmalarına bizzat
şahit olduğuna vurgu yaparken Rektör Bilgiç’in
bu anlamda söz konusu girişimin arkasında yer
alarak alışılagelmiş yönetici profilinden farklı bir
duruş sergilediğini dile getirdi.
Valilik olarak da bilim ve sanayi arasındaki iş birliği ve diyaloğu her zaman destekleyeceklerini
söyleyen Vali Kaymak devamında “Ümit ediyorum bu çalışmalar, arkasında katkı sunan projeler bırakarak devam eder. Bizler de inşallah kat-

kımızla bu çalışmaların içinde yer alırız. Önemli
olan; bu buluşmalardan somut ve uygulanabilir
sonuçlar elde etmemiz. Zira ortaya çıkacak güzel işler, gelecek için motivasyon ve heyecan
yaratacaktır. Birikimlerimizi, bir araya gelip harmanlayarak şehrimiz ve ülkemiz için örnek olacak işlere dönüştürmeliyiz.” sözlerine yer verdi.
Açılış konuşmaları sonrasında sunumlara geçilirken KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı
ile OMÜ TTO Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Mortaş yürüttükleri projeler ve katettikleri aşamayı katılımcılarla paylaştı.
Gerekli değerlendirme ve görüşlerin alınmasının
ardından toplantı sona erdi.

Başarılı Matematikçilere Sahada
Uygulama İmkânı
OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü ile Final Eğitim Kurumları, Bilgi
Okulları, Samsun Boğaziçi Koleji ve Tekşen Otomotiv Bilişim İth. İhr. ve Tic. Ltd.
Şti. arasında; kalite geliştirme faaliyetleri
kapsamında yenilenen bölüm müfredatının son döneminde yer alan “Mesleki
Uygulama Programı” (MUP) dersinin protokolü imzalandı.

“Öğrencilerimizde mesleki mensubiyet
duygusunu kuvvetlendirmek istiyoruz”
İmza töreninde konuşan Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, fen bilimlerinin öneminin yadsınamaz olduğunu belirterek “Bizler
de imzaladığımız bu protokolle öğrencilerimizin
meslek yaşamlarında daha donanımlı ve yetkin
olmalarına katkı sağlayacak önemli bir adım
attık. Bu tür girişimlerin; aynı zamanda öğrencilerde mesleki mensubiyet duygusunu kuvvetlendireceği kanısındayız. Dolayısıyla fen bilimlerine yönelik ilgi ve algının, bunun yanı sıra da
bu bölümlere gelen öğrenci sayısının artacağına
inanıyoruz.” sözlerine yer verdi.

“Başarılı öğrencilerimiz haftada 40 saat
uygulama imkânına sahip olacak”
Prof. Dr. Emin Kasap ise Matematik Bölümü olarak akreditasyon süreci içerisinde olduklarını
belirtti ve Mesleki Uygulama Programı hakkında
bilgi verdi. Prof. Kasap “Bu program, yeni müfredatın 8. yarıyılında uygulanacak. Başarılı (alttan
dersi olmayan ve ortalaması 4 üzerinden en az
3 olan) öğrencilerimizin dâhil edileceği bir program. 8. yarıyılın tüm derslerinin yerine geçebilecek olan program sayesinde öğrencilerimiz,
kendi uygulama alanlarından birinde uygulamalı
deneyim kazanacaklar. Program dâhilinde; bugün protokol imzaladığımız kurumlara yönlendirilecek olan başarılı öğrencilerimiz, dönem boyunca haftada 40 saat uygulama yapma imkâna
sahip olacak. Ayrıca öğrencilerimiz, bölümümüzdeki danışmanları tarafından da sürekli takip edilecekler.” dedi.
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Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığında
gerçekleşen imza törenine; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı,
Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin
Kasap, Final Eğitim Kurumları adına Doğan Kaya, Bilgi Okulları adına İsmail Kılıçarslan, Samsun Boğaziçi Koleji adına
Melih Tama ve Tekşen Otomotiv Bilişim
İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. adına A. Samet Teke katıldı.
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Samsun Üniversitesi Rektörü Görevi
Devraldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan
Prof. Dr. Mahmut Aydın, görevi Samsun Üniversitesi Rektörlüğünü tedviren yürüten Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait
Bilgiç’ten devraldı.

camiasının güçlenmesine katkı sağlamaya çalışacağız. Çok hızlı bir şekilde gelişeceğini umut
ettiğimiz Samsun Üniversitesinin bu yeni heyecanla önemli katkılar sağlayacağına inanıyor,
Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı da canıgönülden tebrik
ediyorum.”

Rektörlük makamında yapılan devir teslim töreninde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet
Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk ile öğretim üyeleri
Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof. Dr. Lokman Çilingir,
Prof. Dr. Erkan Perşembe, Doç. Dr. Salih Keskin,
Doç. Dr. Hüseyin Akgün, Dr. Öğr. Üyeleri Harun
Özer ve Osman Keskiner de hazır bulundu.

“İki üniversite tek yürek”
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“OMÜ ve Samsun Üniversitesi tıpkı tek bir
üniversite gibi çalışacak”
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç görevini devrederken şu ifadelere yer verdi: “Bugün iki kardeş üniversitenin Rektörü olarak bir devir teslim
töreni gerçekleştiriyoruz. Samsunumuz; 43 yıllık
OMÜ’nün yanında Samsun Üniversitesi olarak
yeni bir üniversiteye kavuşmuş bulunuyor. Mayıs ayından bu yana geçici olarak yürütmekte
olduğum Samsun Üniversitesi Rektörlüğünü bugün itibariyle Prof. Dr. Mahmut Aydın’a büyük bir
heyecanla devrediyorum. OMÜ ve Samsun Üniversitesi, şehrimizde iki farklı üniversite olmakla birlikte tıpkı bir üniversite gibi çalışacak. Biz
elimizdeki her imkânı bu Üniversitenin gelişmesi
için kullanacağız. Biz birlikte Türkiye’nin gelişmesine, Türk gençliğinin yetişmesine, Türk bilim

Görevi teslim alan Prof. Dr. Mahmut Aydın ise
OMÜ’nün şimdiye kadar içinden pek çok üniversite çıkardığına vurgu yaparak “OMÜ şimdi de
aynı şehir içerisinde kardeş üniversitesini kendi bünyesinden çıkarıyor. Samsun eğitim şehri
olma konusunda hızla ilerleyen bir kent. Bu hepimiz için önemli bir sorumluluk. Bize bu konuda
güvenip bu sorumluluğu veren Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak adına 24 saat
değil, gerekirse 25 saat çalışarak bu güveni
boşa çıkarmayacağız. En önemli avantajımız da
OMÜ’nün her zaman bizim yanımızda olması, bir
abi konumunda tecrübeleriyle ve imkânlarıyla
bize her zaman destek vermesi. Biz ayrı değiliz,
tek bir yüreğiz. İki üniversite tek bir yürektir. Dolayısıyla bu bilinç ile iş birliği içerisinde çalışarak bu Üniversiteyi en kısa süre içerisinde kendi
ayakları üzerinde duran, şehre değer katan bir
üniversite yapacağımızı düşünüyorum. Şehrin
batı tarafında OMÜ, doğu tarafında da Samsun
Üniversitesi, şehri iki tarafından kuşatacak ve
şehrin her anlamdaki gelişmesine katkı sağlayacaktır. OMÜ’nün çıtasını daha yukarı çıkarırken
Samsun Üniversitesini de en az onun kadar hatta bazı alanlarda daha da ileri taşıyarak tematik
üniversite olmasına çalışacağız.” dedi.

Türkmenistan Büyükelçisi Kazazede
Türkmen Öğrenciyi Ziyaret Etti

Büyükelçi Amanlıyev, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Nurcemal
Annalıyeva’yı, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi
Plastik Cerrahi Bölümündeki odasında ziyaret
etti. Büyükelçi ayrıca, kazazede öğrencinin sağlık durumu hakkında Tıp Fakültesi Başhekimi
Prof. Dr. Recep Sancak’tan bilgi aldı.
Hasta ziyaretinde Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev’e; Samsun Valisi Osman
Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Başhekim
Prof. Dr. Recep Sancak
ve idareciler eşlik etti.
Ziyaretin
ardından
Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev,
Üçüncü Kâtip Guvanç
Yazmammedov
ve
OMÜ Uzaktan Eğitim
Müdürü (UZEM) Prof.
Dr. İzzet Akça ile beraber Senato Toplantı Odası’nda, OMÜ’de
okuyan Türkmenistan
uyruklu öğrencilerle de
bir araya geldi.

Büyükelçi Amanlıyev, Türkmenistan uyruklu
üniversite öğrencisi Nurcemal Annalıyeva’nın
geçirdiği kaza sonrasında tedavisiyle içtenlikle
ilgilenen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak’a
teşekkür ederek, Türkmenistanlı öğrencilerle
kısa bir süre sohbet etti.
“Bilmelisiniz ki Türkiye’yle biz ayrı değiliz,
bir vatanın evlatlarıyız”
Büyükelçi Amanlıyev ise öğrencilere seslenerek “OMÜ’deki öğrenciliğinizi iyi değerlendirin,
çok çalışın, ailelerinize ve vatanınıza borcunuz
olduğunu unutmayın. Birbirinize yardımcı olun
ve dertleşmeyi ihmal etmeyin. Bilmelisiniz ki
Türkiye’yle biz ayrı değiliz, bir vatanın evlatlarıyız.” dedi.
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Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev,
Samsun’da 19 Temmuz tarihinde go-kart kazasında yaralanan, Türkmenistan uyruklu Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Nurcemal
Annalıyeva’nın sağlık durumunu öğrenmek için
Samsun’a geldi.
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OMÜ’lü 3 Genç Girişimci Silikon
Vadisi’nde
Samsun Teknopark ve TİM
TEB Girişim Evi ortaklığıyla
düzenlenen “Let’s Up Girişimcilik Programı” sonucunda
Silikon Vadisi’ne gitmeye hak
kazanan 3 OMÜ’lü genç girişimci, San Francisco seyahatini gerçekleştirdi.
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Dünyaca ünlü teknoloji
firmalarını ziyaret ettiler
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Wink In projesiyle Cemre Öncel, ÜniSözlük projesiyle İbrahim Cevher Kabadayı ve Quick Treatment projesiyle Leila
Nishimwe kazandıkları Silikon Vadisi seyahati
ödülü kapsamında; Facebook, Google gibi dünyaca ünlü teknoloji firmalarını ziyaret ederek yapıları ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi oldular.
Rocket Space, We Work gibi girişimcilik merkezlerini de ziyaret eden genç girişimciler Golden
Gate Bridge, Fisherman gibi San Francisco’nun
ikonik noktalarını da görme fırsatı buldular.
Silikon Vadisi seyahatinden oldukça memnun
olduklarını dile getiren genç girişimciler, duy-

gularını “Bize bu fırsatı veren, bize her konuda
destek olan OMÜ ve Samsun Teknopark’a teşekkür ediyoruz. Girişimlerimizi geliştirme açısından çok verimli bir seyahat oluyor. Silikon
Vadisi, teknoloji üzerine çalışan ve girişimci ruha
sahip herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken
bir yer. Samsun Teknopark ve TİM TEB Girişim
Evi’nin ortaklığıyla yapılan Let’s Up Programı’nın
devam etmesi ve Samsun’dan daha fazla genç
girişimcinin Silikon Vadisi’ne gelmesini temenni
ediyoruz.” sözleriyle aktardılar.

Alaçam MYO, Samsun Uluslararası
İntermodal Lojistik Zirvesi’nde
Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden ve
sektör temsilcileri ile mevcut ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Alaçam Meslek Yüksekokulu Yönetimi, Samsun Lojistik Merkezi Genel
Müdürü Temel Uzlu’nun daveti üzerine Samsun
Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Intermodal Lojistik Zirvesi’ne katıldı.
Samsun’da ve Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan Samsun Lojistik Merkezi’nin kente katacağı
önemli avantajlar ve fırsatların ayrıntılı bir şekilde ele alınarak görüşüldüğü zirvede, Türkiye’nin
lojistik sektöründeki önemine ve Samsun’un potansiyel gücüne dikkat çekildi.

Zirvede, Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat
Demiryürek “Lojistikte Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Demiryürek lojistik sektöründeki gelişmelerin her geçen gün önemini arttırarak devam
ettiğini söyledi. Demiryürek, MYO’da uygulanan
3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli hakkında bilgi
verdi.
Zirve sonrasında sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde Lojistik ile Deniz ve Liman İşletmeciliği Programları öğretim görevlileri, sanayi-üniversite iş birliği kapsamında her
türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdiler.

OMÜ Tıp Fakültesinin Acı Kaybı
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Mehmet Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.
Tıp Fakültesi Dekanlığı Fuaye Alanı’nda düzenlenen
cenaze törenine; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet
Kuran, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan
ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, akademik, idari
personel, ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm
sevenleri katıldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran da merhumun
ailesine, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine
başsağlığı dileyerek sakin, uyumlu ve uzlaştırıcı
karakteriyle dikkat çeken Kurt’un Tıp Fakültesine
önemli hizmetleri ve emekleri olduğunu söyledi.

Törenin ardından Kurt’un naaşı, Samsun TOKİ Pelitköy Camii’nde kılınan ikindi namazından sonra
Pelitköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Törende konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Dağdemir, şehir dışında olduğu için törene katılamayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in taziyelerini
ilettikten sonra “5 Mayıs 1961 doğumlu Doç. Dr.
Kurt, 23 Ocak 1997 tarihinde OMÜ Farmakoloji
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya
başlamış ve Fakültemize 21 seneyi aşkın hizmet
etmiştir. Sessiz, sakin, uyumlu kişiliğiyle takdir
toplayan ve kimse ile problemi olmayan hocamıza
Allah’tan rahmet; sevenlerine de sabırlar diliyoruz.” dedi.
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Profesörlük Heyecanı

Profesörlük unvanına erişen 55 akademik personele, düzenlenen törenle belgeleri takdim
edildi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, senato üyelerinin katıldığı “Profesörlük Belge Takdim Töreni” Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.
Rektör Bilgiç, bu özel günde akademik hayatın doruğuna ulaşan akademisyenleri Senato
adına kutlayarak “Allah bu değerli akademisyenlerimize inşallah güzel günlerde, ülkemize
güzel hizmetler verecek çalışmalar nasip etsin.
Çünkü ülkemiz hakikaten zor dönemlerden geçiyor. Bunun üstesinden daha çok çalışmadan
gelme şansımız yok. Dünyada çok hızlı gelişen
ileri teknolojileri ülkemizde başarılı bir şekilde
uygulayamadıkça gelişememiş ülkelerin güçlü
ülkelerin dedikleri dışında bir şey yapma şansı
bulunmuyor.” diye konuştu.
“Ülkemizin kalkınıp gelişmesine OMÜ
olarak kadromuzla katkı sunmakla
yükümlüyüz”
Teknolojik gelişimde, başrolü üniversitelerin
üstlendiğine dikkat çeken Rektör Bilgiç akademisyenlerin bu anlamda yükleneceği sorumluluğu şu sözlerle ifade etti: “Bu kadar iyi beynin ve
yetişmiş kalifiye insanın, mensubu oldukları üniversitelerin asli görevlerini hakkıyla yerine getirmesi için sorumlulukları ve mecburiyetleri var.
Sadece derslere girip çıkarak, akademik unvanlarımız için çalışmalar yaparak görevimizi yerine
getirmiş olamayacağımızı düşünüyorum. Zira bu
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Profesörlük belgesi alan OMÜ’lü öğretim üyeleri
şu isimlerden oluştu:
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• Prof. Dr. Hande Türker

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Murat Terzi

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ayşe Oytun Bayrak

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

büyük bir vebal. Hepimiz zaman zaman yaşadık;
profesörlük unvanını kazandıktan sonra rehavete kapılabiliyoruz. Ama zirvede çok daha büyük
başarılar elde etme fırsatı söz konusu oluyor.
Bunu da genç arkadaşlarımızın takviyesiyle ifa
etmemiz gerektiği kanaatindeyim. OMÜ olarak
bizlerin de ülkemizin kalkınıp gelişmesinde bu
geniş kadro ile birlikte üzerimize düşeni layıkıyla gerçekleştirebilmemiz, bu gayrete ve emeğe
bağlı. O nedenle unvanlarını aldınız, rahatladınız
ama omuzlarınızdaki yükün daha da ağırlaştığını
düşünüyorum. Bu ülkeyi bizlere canlarını feda
ederek teslim eden atalarımızın ve şehitlerimizin yaptıklarına layık olmak ve Türkiye’yi daha
yukarılara taşımak için inanın çok çalışmamız
gerekiyor. Hayatlarını ortaya koyan ve hâlâ canları ve kanları pahasına bu ülkenin bekası ve
selameti için mücadele eden insanlarımız var.
Bizlere düşen de sadece çok çalışıp bu ülkeyi
yüceltip yükseltmek.”
“Akademik ataletin önüne geçmek istiyoruz”
Konuşmasında akademisyenlerin özlük haklarına da değinen Rektör Bilgiç yönetim olarak
bütün akademisyenlerin hakkını ve hukukunu
gözetip buna dikkat edeceklerini vurgularken
akademik ataletin önüne geçmek adına belli başlı kriterler belirlediklerini ve bu kriterlerin
açık ve net, herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.
Rektör Bilgiç konuşmasının ardından profesörlük unvanı alan her bir akademisyene belgelerini
takdim etti.
• Prof. Dr. Sezgin Güneş

Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Okan Gülel

Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Fusun Ayşin Artıran

İğde Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Esra Tanyel

Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ender Özden

Tıp Fakültesi / Üroloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Bülent Güngör

Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Türker Yardan

Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Bora Özden

Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Çağrı Ural

Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Nilüfer Özkan

Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ünsal Özgen

• Prof. Dr. İlkay Koca

• Prof. Dr. Fatih Özkan

• Prof. Dr. Saadettin Turhan

• Prof. Dr. İbrahim Levent Güngör

• Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep

• Prof. Dr. Ali Eraslan

• Prof. Dr. Soner Çankaya

Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi / Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Mehmet Serhat Odabaş

Ziraat Fakültesi / Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ünal Kılıç

Ziraat Fakültesi / Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ferat Uzun

Ziraat Fakültesi / Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim dalı

• Prof. Dr. Nazlı Dide Kutluk Yılmaz

Ziraat Fakültesi / Fitopatoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Mehmet Bozoğlu

Ziraat Fak. / Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Cengiz Batuk

İlahiyat Fakültesi / Dinler Tarihi Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Vedat Sağlam

Fen-Edebiyat Fakültesi / Olasılık Teorisi ve Süreçleri
Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Yüksel Terzi

Fen-Edebiyat Fakültesi / İstatistiksel Bilgi Sistemleri
Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi / Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi / Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Mühendislik Fakültesi / Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği
Bölümü

• Prof. Dr. Harun Albayrak

Veteriner Fakültesi / Viroloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Alper Çiftçi

Veteriner Fakültesi / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Metin Çenesiz

Veteriner Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Cevat Nisbet

Veteriner Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Filiz Akdağ

Veteriner Fakültesi / Zootekni Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Gülay Çiftçi

Veteriner Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ahmet Mutlu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kentleşme ve Çevre
Sorunları Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ufuk Çoruh

• Prof. Dr. Ali Tomak

• Prof. Dr. Emine Coşkun

• Prof. Dr. Ali Seylan

• Prof. Dr. Bekir Şişman

• Prof. Dr. Yavuz Köysal Yeşilyurt

• Prof. Dr. Yasemin Özdener Kömpe

• Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep

• Prof. Dr. Serkan Şen

• Prof. Dr. Soner Çankaya

• Prof. Dr. Özen Yaylagül Üstünel

• Prof. Dr. Harun Albayrak

• Prof. Dr. Cenap Duyar

• Prof. Dr. Alper Çiftçi

Fen-Edebiyat Fakültesi / Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizikokimya Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi / Botanik Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi / Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel
Analiz Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Savaş Yılmaz

Fen-Edebiyat Fakültesi / Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Önder Duman

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Münir Tunçer

Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Tevfik Özen

Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Hasan Korkmaz

Fen-Edebiyat Fakültesi / Botanik Anabilim Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Anasanat Dalı
Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Anasanat Dalı
Demir Çelik Meslek Yüksekokulu / Elektrik Programı
Mühendislik Fakültesi / Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği Bölümü
Veteriner Fakültesi / Viroloji Anabilim Dalı
Veteriner Fakültesi / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Metin Çenesiz

Veteriner Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Cevat Nisbet

Veteriner Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Filiz Akdağ

Veteriner Fakültesi / Zootekni Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Gülay Çiftçi

Veteriner Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ahmet Mutlu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kentleşme ve
Çevre Sorunları Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Elif Dikmetaş

Yardan Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

• Prof. Dr. Ali Tomak

Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Anasanat Dalı

• Prof. Dr. İlker Eryılmaz

• Prof. Dr. Ali Seylan

• Prof. Dr. Emel Bulut

• Prof. Dr. Yavuz Köysal
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu / Elektrik
Programı

Fen-Edebiyat Fakültesi / Analiz ve Fonksiyonlar Anabilim Dalı
Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Anasanat Dalı
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• Prof. Dr. Burçin Çelik
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OMÜ, Ünvanda Yükselen 14 Akademisyenle
Kadrosunu Zenginleştirdi
Akademik başarılarını “doçent doktorluk” ve
“doktor öğretim üyeliği” unvanları ile taçlandıran 14 öğretim üyesi, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’in konuğu oldu.
Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’ndaki buluşmada, akademik unvanlarında aşama kaydeden
öğretim üyeleri ile tanışan Rektör Bilgiç, öncelikle her bir akademisyeni performanslarından
dolayı tebrik ederek kendilerine akademik hayatta başarılarının daim olması temennisinde
bulundu.
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“Rekabette geri düşmemek için
araştırmalarımızla kaynak yaratmalıyız”
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Görüşmede Üniversitenin daha da güçlenmesi, ileri taşınabilmesi ve dolayısıyla daha iyi ve
donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesi adına düşüncelerini paylaşan Rektör Bilgiç, görevde
yükselen 14 öğretim üyesiyle birlikte OMÜ’nün
akademik kadrosunu daha da zenginleştirdiğini
kaydetti. Rektör Bilgiç, dünyada ve üniversiteler
arasında yaşanan rekabetten ötürü nitelikli öğretim üyesi konusunda hassas ve titiz davrandıklarını belirterek “Bu yarışta geri düşmemek
için bir taraftan araştırma yaparken öte yandan
da bu araştırmalar için kaynak yaratmalıyız.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu kaynakları
akademisyenler yaratır, yani onların ürettikleri

projeler ve kazandıkları başarılarla bu kaynaklara ulaşılır. Ülkemizde bu alışkanlık ve eğilim yeni
yeni başladı. Bilimsel araştırma projeleri (BAP)
var ancak bunların bütçe boyutları çok büyük
değil. Dolayısıyla daha büyük bütçeli projelere
ayrılan kaynakları elde etmemiz, araştırma ve
gayretimize bağlı.” şeklinde konuştu.

sı durumunda mensubu olunan kurumun zarar
göreceğini vurguladı. Rektör Bilgiç ayrıca, akademisyenlerden dış kaynaklı proje üretmeleri
sözü isterken bu çalışmaların; akademik unvan
endişesiyle değil, bilim ve teknolojiye katkıları
olacak bir motivasyonla yapılması gerekliliğine
işaret etti.

“Akademisyen, çalıştığı kuruma hak ettiğine
inanarak gelmeli ki bir şeyler yapabilme gayreti
içinde olsun” diyen Rektör Bilgiç 14 akademisyenin de aynı his ve çalışma arzusuyla OMÜ’ye
geldiğinden şüphe etmediğini dile getirdi.
“Çalışmalar akademik unvan endişesiyle
değil, bilim ve teknolojiye katkı sunacak bir
motivasyonla yapılmalı”

Daha önce görevde yükselen akademisyenlerden dış kaynaklı proje hazırladıklarına dair haberler aldıklarını söyleyen Rektör Bilgiç “Bu iş
denemeden olmuyor. Pes etmeyin zira beşinci
seferde projesi kabul edilen akademisyenleri
biliyorum. Umarım bu çaba ve ısrar sizler için
özendirici olur. Tekrar, unvanlarınız hayırlı uğurlu olsun, iyi haberlerinizi bekliyoruz.” sözlerine
yer verdi.

Konuşmasında akademik kariyerlerinde bir üst
aşamaya geçen öğretim üyelerinden yapacakları işlerde dürüst olmaları ve adil davranmalarını
isteyen Rektör Bilgiç, bu hasletlerin olmama-

Buluşmada Rektör Bilgiç, akademisyenlerin talep ve önerilerini dinlerken bu konularda yapılacak çalışmalara dair niyet ve değerlendirmeler
de paylaşıldı.

Unvanda yükselen akademisyenler ve görev
yaptıkları fakülteler ise şöyle:
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Mali Hukuk
Anabilim Dalı (ABD)

• Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD

• Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı ABD

• Dr. Öğr. Üyesi Fatih Temoçin

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji ABD

• Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özcan

• Dr. Öğr. Üyesi Sibel Uzun

• Dr. Öğr. Üyesi Özgül Aldemir Fırat

• Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Gültekin

• Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özcan

• Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper Tarım

• Dr. Öğr. Üyesi Elif Kılıç Kan

• Dr. Öğr. Üyesi Emre Dünder

Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi ABD
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi ABD
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

• Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Doruk

Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik ABD

Mühendislik Fakültesi Ölçme Tekniği ABD
Mühendislik Fakültesi Mekanik ABD
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistiksel Bilgi
Sistemleri ABD

• Dr. Öğr. Üyesi Rıza Korkmazgöz
İlahiyat Fakültesi Kelam ABD
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• Doç. Dr. Murat Batı
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Ziraat Fakültesi 4. Tarım, Hayvancılık ve
Teknolojileri Fuarında
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Samsun’da TÜYAP tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri
Fuarının katılımcıları arasında her yıl olduğu gibi
Ziraat Fakültesi de vardı. Kalabalık bir ekiple 2630 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuardaki
yerini alan Ziraat Fakültesi, kurduğu stant ile
fakülte çalışmalarını sergileme, üretici ve tarım
sanayicileriyle yüz yüze görüşme imkânı buldu.
Dekan Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy liderliğindeki
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ekip, fuar ziyaretçilerine fakültede yapılan araştırmalar, çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler
verdi.
Fuarın açılış töreninde konuşan Samsun Valisi
Osman Kaymak, Samsun’un fuar kenti özelliğini
geri kazanmaya başladığını vurgulayarak, yüksek olan olan tarım potansiyelini daha iyi kullanılabilmesi gerektiğini belirtti. Bu ve benzeri
fuarlarında buna aracılık ettiğini dile getirdi.

Hollandalılar Salep’in Peşinde

Orkide ailesinden olan salep bitkisinin yetiştirilmesi üzerinde önemli çalışmaları bulunan Bafra
Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Tıbbi ve Aromatik Bitki Uzmanı Doç. Dr. Ömer Çalışkan, elde ettiği başarıyla Hollandalı bilim insanlarının dikkatini çekti.
Salep üretimi konusunda Yeşilırmak Havzası

Kalkınma Birliği (YHKB) ile yapılan ortak proje
çalışmalarına katkı veren Doç. Dr. Ömer Çalışkan, bir salep bitkisinden 2 ve daha fazla yumru elde ederek bu alanda dünyada önemli bir
başarı sağladı. “Salep Orkideleri” isimli kitabı
yazan Çalışkan’ın salep üzerine çalışmalarını incelemek üzere Samsun’a gelen Hollandalı bilim
insanları salep üzerine ortak proje yapma teklifinde bulundular.
Ekonomik değeri yüksek olan, ilaç ve gıda sanayisinde birçok ürünün yapımında kullanılan salebin doğadan kopartılmasının cezası ise 48 bin
TL. İHA
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Yetiştirmesi zor olan salep bitkisinden 2 ve daha
fazla yumru elde ederek bu alanda büyük bir başarıya imza atan Doç. Dr. Ömer Çalışkan’ın araştırmaları hakkında bilgi almak için Samsun’a
gelen Hollandalı bilim adamları; “Laleden sonra
salebin de mi peşindeler” sorusunu akla getirdi.
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Rektör Bilgiç’ten Millî Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’a Tebrik Ziyareti
Bakanlık makamındaki ziyarette, göreve yeni başlayan Bakan Ziya Selçuk’a başarı dileklerini ifade
eden Rektör Bilgiç, bunun yanı sıra OMÜ’deki gelişim ve değişimi, Üniversitenin akademik başarıları
ile uluslararası bilinirliği ve konumunu Bakan Selçuk ile paylaştı.
Görüşmede yükseköğretimin sürdürülebilir ve rekabet edebilir boyutunun gelişimine yönelik karşılıklı
niyetler de beyan edildi. Bakan Selçuk, ziyaretten
duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirirken
Rektör Bilgiç’e nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, başkent Ankara’da Millî
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret ederek yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Rektör Bilgiç ayrıca Bakan Yardımcıları Prof. Dr.
Mahmut Özer ve Prof. Dr. Mustafa Safran ile de bir
araya geldi. Bakan Yardımcılarını kutlayan Rektör
Bilgiç, çalışmalarında kendilerine başarı ve kolaylıklar diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya
Nezaket Ziyareti
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Ankara’da Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Bakan Dr. Fahrettin Koca’yı yeni görevinden
ötürü tebrik eden Rektör Bilgiç, kendisine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Rektör Bilgiç
ayrıca, OMÜ’nün değişim ve dönüşümü, akademik
girişim ile başarıları, uluslararası konumu ve prestiji
hakkında Bakan Koca’ya bilgi verdi.
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Bakan Dr. Fahrettin Koca da OMÜ’nün son dönemlerdeki gelişimini memnuniyetle takip ettiklerini
belirterek gerek bölgede gerekse de Türkiye’de
öncü üniversitelerinden biri olduğuna işaret etti.
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Görüşmede yanı sıra, nitelikli ve sürdürülebilir
yükseköğrenim için birlikte faaliyetler yürütülmesi, OMÜ’nün bilgi ve birikiminden yararlanılması
hususlarında karşılıklı niyetler beyan edilirken, kurumlar arası iş birliği ve sinerjinin geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda Rektör Bilgiç, Bakan Koca’ya ziyaret anısı olarak hediye takdiminde bulundu. Rektör
Bilgiç Bakanlık ziyaretinde ayrıca Sağlık Bakanı Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Güven ve Dr. Şuayip
Birinci ile de bir araya geldi. Bakan Yardımcıları’nı
kutlayan Rektör Bilgiç, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TMMOB Samsun Yeni Dönem Üyeleri
Rektör Bilgiç ile Tanıştı
Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) Samsun
Şubesi 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve beraberindeki 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri
Rektör Bilgiç ile makamında bir araya geldi. Ziyarete Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı da eşlik etti.
Ziyarette Başkan Kadir Gürkan oda olarak uzmanlık alanlarıyla ilgili her konuda katkı ve katılımda bulunmaya hazır olduklarını belirterek

Rektör Bilgiç’e misafirperverliğinden dolayı şükranlarını sundu.
Yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Rektör
Bilgiç ise meslek örgütleriyle iletişim ve koordinasyonlarını Üniversite yönetimi olarak öncelikli
gördüklerini vurgularken bu ilişkiden doğacak
gücün Samsun ve ülkemize katkı sağlayacağını
kaydetti.
Rektör Bilgiç, Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bünyesindeki Genç MÜSİAD Samsun Şubesinin yeni yönetimi, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette,
Genç MÜSİAD Başkanı Ersin Canikli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, derneklerinin ça-

lışma faaliyetlerini ve hayata geçirdikleri sosyal
sorumluluk projelerini Rektör Bilgiç ile paylaştılar.
Rektör Bilgiç de konuklarına ziyaretlerinden
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Genç MÜSİAD’dan Ziyaret
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Bilgiç, Prof. Dr. Hamparsum Bozdoğan’ı
Konuk Etti
Yaptığı çalışmalarla dünya çapında bilinen Prof.
Hamparsum Bozdoğan, vereceği seminer öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz’in eşliğinde Rektör Bilgiç ile görüşen ünlü İstatistikçi Prof. Bozdoğan,
kendisine gösterilen teveccühten ötürü Rektör

Bilgiç nezdinde OMÜ ve Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümüne teşekkürlerini iletti.
İstatistik disiplininde dünyaca tanınan değerli
ve üretken bir akademisyeni ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Rektör
Bilgiç de konuğuna Üniversiteyi onurlandırdığı
için şükranlarını sundu.

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler
Odası Başkanı Çetinkaya’dan Ziyaret
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Samsun-Sinop
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2018
Sayı 73

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette
Çetinkaya’ya, Oda Genel Sekreteri Sabri Akman
da eşlik etti.
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Ziyarette Oda Başkanı Çetinkaya, Rektör Bilgiç’e
Veteriner Fakültesi mezuniyetinin 37. yılı anısına
plaket takdim etti.
Karşılıklı fikir alışverişinin de yapıldığı ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bilgiç,
konuklarına teşekkür etti.

Rektör Haberaks TV’de
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 12 Eylül’de Haberaks
TV’de yayınlanan “Haberin Sesi” programına konuk oldu. Hafta içi her gün Burcu Düzgün
Çoban’ın sunumuyla ekrana gelen ve uzman konukları seyircisiyle buluşturan programda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ’nün 2018 - 2019
yeni eğitim ve öğretim döneminin yol haritasını
izleyicilerle paylaştı.
Rektör Bilgiç programda, OMÜ’ye yerleşen yeni
öğrenciler, uluslararasılaşmada gelinen son
nokta, kampüsün çehresini değiştirecek olan ve

tamamlanma aşamasındaki raylı sistem, bilim
dünyasında OMÜ’nün yeri, üniversite-sanayi iş
birliği, yeni dönem çalışma ve hedefleri hakkında geniş bir yelpazede Burcu Düzgün Çoban’ın
sorularını yanıtladı.
Programın kaydını Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
İşareti gördüğünüz
haberlerin videosunu
izleyebilirsiniz.

İzlemek için telefonunuzun
kamerasına karekodu
okutunuz

Fedai Aksoy, Kitabını Rektör Bilgiç’e
Hediye Etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Bilgiç, Futbol Öğretim Programı’nın ülkemiz
futboluna en iyi kaynak niteliğinde bir kitap olduğunu ifade ederek “Böyle bir kitabın Üniversitemiz Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültemizden bir
hocamızın emekleriyle spor alanına sunulması
bizleri son derece mutlu etti. Türk futboluna büyük katkı vereceğini umuyorum, hayırlı olsun,
Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ederim.”
sözlerine yer verdi.
Kitap hakkında Rektör Bilgiç’e bilgi veren Öğr.
Gör. Fedai Aksoy ise “Bu kitabın hazırlanması sırasında bana hareket genişliği sağlayarak destek

olan başta Rektörümüz ve Üniversite Yönetimine
şükranlarımı sunuyorum. Zira bu destek bizleri
cesaretlendirdi ve kitabın tamamlanmasında pozitif katkı sağladı.” dedi.
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Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Fedai Aksoy, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e “Futbol
Öğretim Programı” ismiyle yayımlanan kitabını
takdim etti.
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Rektörlükten

Rektör Bilgiç, İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Rektörü’nü Ağırladı
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu’nu konuk etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Metin Yılmaz eşliğinde Rektör Bilgiç ile görüşen konuk Hacısalihoğlu, 43 yıllık mazisiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Türkiye’deki üniversiteler arasında
önemli bir konuma sahip olduğunu, Yeni Yüzyıl
Üniversitesi olarak iş birliklerinin geliştirilmesi
ve güçlendirilme hususunda istekli olduklarını
dile getirdi.

Mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu mutluluk ve
memnuniyeti ifade Rektör Bilgiç de göreve geldikleri günden bugüne ortak akıl ve el birliği içerisinde OMÜ’nün; projeleri, kurduğu iş birlikleri
ve bunların somut yansımalarıyla Samsun ve ülkemize değer katma misyonunu layıkıyla yerine
getirmeye çalıştıklarını belirtti.
Rektör Bilgiç iş birliğine her zaman açık olduklarını vurgulayarak konuğuna nezaketi için teşekkür etti.

İl Başkanı Karaduman’dan Nezaket
Ziyareti
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AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve
beraberindeki heyet, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
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Rektörlük makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde,
İl Başkanı Karaduman ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç karşılıklı
fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bilgiç
ise konuklarına teşekkür etti

Japon Üniversiteleriyle İş Birliği Artıyor

Japonya üniversiteleriyle iş birliğini geliştirmek amacıyla son yıllarda çeşitli adımlar atan
ve geçtiğimiz aylarda bu ülkedeki üniversitelerde temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’in bu kez Japonya’dan konukları vardı.
Rektör Bilgiç, temmuz ayında Tokyo Tarım Üniversitesi (Tokyo University of Agriculture NODAI) akademisyenlerini konuk ederken eylül
ayında da Nagaoka Teknoloji Üniversitesinden
(Nagaoka University of Technology) Prof. Dr.
Shigeru Nagasawa’yı ağırladı.
Tokyo Tarım Üniversitesi heyeti OMÜ’de

Görüşmede iki üniversite arasındaki ikili iş birlikleri, ortak çalışma alanları ile öğrenci ve personel değişimi programları ele alındı. Konuk akademisyenler bu girişimlerle Türkiye ve Japonya
arasındaki ikili ilişkilere katkıda bulunup iki ülke
arasında var olan dostluk köprüsünü sağlamlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdiler.
Rektör Bilgiç ise Tokyo Tarım Üniversitesi ile
gerek bilimsel gerekse kültürel alanda geliştirilecek ciddi, ileriye dönük iş birliği ve diyaloğun;
OMÜ’nün uluslararasılaşma misyonundaki yelpazesini büyüteceğini ve bunun OMÜ’ye pozitif
yansımaları olacağını kaydetti.
Nagaoka Teknoloji Üniversitesinden Prof.
Shigeru Nagasawa’dan Ziyaret
OMÜ’nün Japonya’dan bir başka konuğu ise Nagaoka Teknoloji Üniversitesi (Nagaoka Univer-

sity of Technology) Makine Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Shigeru Nagasawa oldu.
Rektörlük makamındaki ziyarete; OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Uluslararası İlişkiler Birimi personeli Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita da eşlik etti.
Ziyarette Prof. Nagasawa, karşılıklı atılan akademik adımların; Türkiye ve Japonya arasındaki
dostluğun ve diyaloğun güçlenerek gelişmesine
önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirterek Rektör Bilgiç’e sıcak karşılaması ve konukseverliği için teşekkür etti.
Konuk akademisyen Shigeru Nagasawa daha
sonra Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Birimi,
Mühendislik Fakültesi ve laboratuvarları, Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi (KİTAM) ile Uzaktan Eğitim Merkezi’ni
(UZEM) gezdi. Ziyarette akademik iş birliği ve
bağlantıların nasıl güçlendirileceğine ilişkin bilgi
ve fikir alışverişinde de bulundu.
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Prof. Dr. Yoichi Sakata, Prof. Dr. Yuji Yamamoto, Doç. Dr. Taku Kato ve Naho Goto’dan oluşan
Tokyo Tarım Üniversitesi heyeti; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Uluslararası İlişkiler
Birim Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve OMÜ
Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita Kesim beraberinde
Rektör Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
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Rektörlükten

Türkmenistan Büyükelçisi Ziyareti
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev,
OMÜ’nün farklı bölümlerinde eğitim
gören 623 Türkmenistan uyruklu öğrencinin eğitim ve öğretimleri hakkında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’ten bilgi
aldı.
Görüşmenin ardından Rektör Bilgiç,
konuğuna Samsun’un simgesi olan
kristal Atatürk heykeli hediye ederek
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev;
go-kart kazasında yaralanan Türkmenistan uyruklu Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Nurcemal Annalıyeva’yı ziyaretinin ardından Rektör

Büyükelçi Amanlıyev de Rektör Bilgiç’e Türkmenistan Cumhurbaşkanı
Gurbanguly Berdimuhamedov’un kaleme aldığı
Türkmenistan’ı tanıtan kitapları takdim etti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü
Projelerini Paylaştı
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Özgür
Aslan’ı konuk etti.
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Rektörlük makamındaki nezaket ziyaretinde
Müdür Özgür Aslan, göreve başladıklarından itibaren kurum olarak yaptıkları çalışmalar, ileriye
dönük projeler ile Samsun’a sanat anlamında
kazandırılması gereken değerleri Rektör Bilgiç
ile paylaştı.

Nazik ziyareti için konuğuna teşekkür eden Rektör Bilgiç ise Samsun’un, bilim ve kültürde olduğu gibi sanatta da kendisine yakışan ve hak ettiği
mecrayı büyütmesi ve geliştirmesi gerektiğinin
altını çizerken Üniversite olarak Samsun’un bu
alanda cazibesini daha da arttırması adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Samsunlu Turizmcilerden Ziyaret

Rektörlük makamındaki ziyarette Başkan Öztürk, derneğin yapısı çalışmaları ve projeleri
hakkında Rektör Bilgiç’e bilgi verdi. Ayrıca Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yapılabilecek iş birlikleri hakkındaki fikir ve görüşlerini de
paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise turizmin önemine
değinip, bu sektörün ülke açısından son derece
önemli olduğunu belirterek Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nde önemli bir turizm potansiyeline
sahip olduğunu vurguladı. Rektör Bilgiç ayrıca
Dernek ile olası protokol ve iş birliklerine açık
olduklarını belirterek, şehrin turizm unsurlarının
tanınır olmasına yönelik aktif olmaktan mutluluk
duyacaklarını dile getirdi.
Ziyaretin sonunda Başkan Öztürk, Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç’e kent turizmine verdiği katkılardan dolayı plaket takdim etti.
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Samsunlu Turizm ve İş Adamları Derneği (SAMTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk
ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’i ziyaret etti.
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Kurum İçi Yükselme (1 Temmuz - 30 Eylül 2018)
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Sadettin TURHAN

Gülay ÇİFTÇİ

Profesör

Profesör

Mühendislik Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Biyokimya

Tevfik ÖZEN

Hasan TEMİZ

Profesör

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Biyokimya

Gıda Teknolojisi

İlker ERYILMAZ

İlhan AKSOY

Profesör

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

İkt.ve İd.Bil.Fak.

Fonk.Teo.Fonk.Analiz

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Hasan KORKMAZ

Feyza OTAN ÖZDEN

Profesör

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Botanik

Periodontoloji

Hüseyin GENÇCELEP

Kiraz ERCİYAS YAVUZ

Profesör

Doçent

Mühendislik Fakültesi

Turizm Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Turizm Rehberliği ABD.

Fatih ÖZKAN

İsmail GELEN

Profesör

Doçent

Tıp Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Anesteziyoloji ve Rea.

Eğitim Programı ve Öğretim

İbrahim Levent GÜNGÖR

Mustafa BİLİCİ

Profesör

Doçent

Tıp Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Nöroloji

Matematik Eğitimi ABD.

Filiz AKDAĞ

Ceylan YANGIN ERSANLI

Profesör

Doçent

Veteriner Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Zootekni

İngiliz Dili Eğitimi

Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ

Mustafa ÖZBEY

Profesör

Doçent

Ziraat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fitopatoloji

Termodinamik

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Gökçe NUR SAY

Zeynep ÖZCAN

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hast.

Medeni Hukuk

Aytül KARABEKİROĞLU

Enes Abanoz

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

İletişim Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yeni Medya ve İletişim Tasarımı

Mustafa SAĞLAM

Meryem Vural Batık

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Ziraat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Toprak Bilimi

Zihin Engelliler Eğitimi ABD.

Fatih US

Fatmagül Kale Özçelik

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık Fakültesi

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Mimarlık ABD.

Genel Kamu Hukuku

Aysun ÇETİN

Demet TEKCAN

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

İkt.ve İd.Bil.Fakültesi

Tıp Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özgül ALDEMİR FIRAT
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Zihin Engelliler Eğitimi ABD.

Ünsal ÖZGEN

Kürşat Gültekin

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Çocuk Sağ.ve Hast.

Mekanik

Murat Batı

Ahmet Kıvanç CENGİZ

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi

Mali Hukuk

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fatih TEMOÇİN

Sercan DEMİRCİ

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji

Bilgisayar Donanımı
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Kurum Dışı Atama (1 Temmuz - 30 Eylül 2018)
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum Dışı Atama
Nihal Ünaldı BAYDIN

Deniz ÖZCAN

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Hemşirelikte Yönetim

Zihin Engelliler Eğitimi ABD.

Sibel UZUN

Ali Kahramanoğlu

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Bafra İşletme Fakültesi

Ölçme Tekniği

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
ABD.

Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz Temmuz-Eylül 2018 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı
kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel
Şaban SAĞLIK

İdris YÜCEL

Profesör

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

İç Hastalıkları

Ahmet KÖKDEMİR
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi ABD.
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İdari Personel
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Nurcan SÖNMEZ

Taner BACAKSIZ

Şef

Teknisyen

Personel Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Filiz BOYLU

Ali MANAP

Bilgisayar İşletmeni

Memur

Öğrenci İşl.Daire Başkanlığı

Tıp Fakültesi

Zeynep KARADAĞ

Hasan ANAKÖK

Teknisyen

Bilgisayar İşletmeni

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

İlahiyat Fakültesi

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme

Hamit KANCA

Ramazan ÇAĞLAYAN

Bilgisayar İşletmeni

Bekçi

Mühendislik Fakültesi

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Medet GEZMİŞ

Özcan ÖZDEN

Memur

Hizmetli

Mimarlık Fakültesi

Eğitim Fakültesi.

Mustafa ERİM

Hatice SARICAOĞLU

Teknisyen

Hemşire

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Serap KAYA

Ayşin ASSAN

Hemşire

Memur

Hastaneler Başmüdürlüğü

Ziraat Fakültesi

Behiye ÇAKIR CAN

Şebnem ATİK

Hastabakıcı

Hizmetli

Hastaneler Başmüdürlüğü

Bafra MYO

Serpil EN

Hasan EKŞİ

Hizmetli

Hizmetli

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Ünal ARSLAN

Temel Can ÖZGÜMÜŞDAĞ

Teknisyen

Bekçi

Hastaneler Başmüdürlüğü

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Huriye DURUKAN

Mehmet ODABAŞ

Hemşire

Teknisyen

Hastaneler Başmüdürlüğü

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Sezai KORKMAZ

Hayrettin ÖZGÖK

Sağlık Teknisyeni

Bilgisayar İşletmeni

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü
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Emeklilerimiz/İdari Personel
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Emeklilerimiz/İdari Personel
Güler ERPEHLİVAN

Mustafa DURSUN

Bilgisayar İşletmeni

Hastabakıcı

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hülya ÇAĞLAK
Bilgisayar İşletmeni
Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı

Kaybettiklerimiz
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“Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
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Akın DÖNMEZ

Doç. Dr. Mehmet KURT

Hastabakıcı

Tıp Fakültesi

Hastaneler Başmüdürlüğü

Farmakoloji Anabilim Dalı

26.07.2018

02.08.2018
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