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Akademik Yılı Açılış Töreni
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Gerçekleştirildi
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Törende,
Ondokuz Mayıs
Üniversitesini
Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç
başkanlığındaki
heyet temsil etti
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“2019 – 2020 Yükseköğretim Akademik
Yılı Açılış Töreni”, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
Yeni akademik yıl vesilesiyle yapılan toplu
açılış törenine; Cumhurbaşkanı ve devlet
erkânının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri,
ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ile üniversiteleri
temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak
üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Törende,
Ondokuz Mayıs Üniversitesini Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç başkanlığındaki heyet temsil
etti.
Açılış töreninin sonunda, YÖK tarafından
her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere 2
kategoride verilen “YÖK 2019 Üstün Başarı
Ödülleri” de sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eğitimöğretim meselesi, önceliklerimiz
arasında ilk sırada yer almaya devam
edecek”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
törende yaptığı konuşma eğitim-öğretim
meselesinin, öncelikleri arasında ilk sırada yer almaya devam edeceğini aktararak, akademisyenlerden, öğretmenlerden,
resmî ve özel eğitim-öğretim kurumları
yöneticilerinden başlayarak veliler ve öğrenciler dâhil bu konuda söyleyecek sözü
olan herkese gönüllerinin ve kulaklarının
açık olduğunun altını çizdi. En büyük adaletsizliğin eğitim-öğretim hayatındaki adaletsizlik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bu adaletsizliğin telafisinin çok
zor olduğunu kaydetti. Erdoğan, bunun için
göreve geldikleri günden beri öncelikle eğitim-öğretim konusunda mümkün olan en

iyi imkânları sağlamanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.
Türkiye’nin, yükseköğrenim alanında da
özellikle son 17 yılda çok büyük bir başarıya imza attığını anlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Üniversite sayısının 76’dan 207’ye, öğretim elemanı sayısının 70 binden 168 bine,
öğrenci sayısının 1,6 milyondan 8 milyona
yükselmiş olması bu başarının en bariz ifadesidir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektör atamalarında, adayları akademik ve idari bakımdan
çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceklerini vurguladı.

Değişen dünyada yükseköğretim ile hedeflenen çıktıların değiştiğine dikkat çeken YÖK Başkanı Saraç, bugünün meslek
tanımlarının, geleceğin teknolojileri dizayn
edilirken yetersiz kalacağına vurgu yaptı.
Geçen 5 yıl içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine duyduğu
güven ve verdiği desteklerle birçok yapısal değişikliği uygulamaya koyduklarından
bahseden YÖK Başkanı Saraç, Türkiye Projesi olarak nitelendirdikleri ve gurur duydukları YÖK 100/2000 Doktora Projesi ile
2023 için çizilen vizyonda “net kalkınma
değerini kendi beyin gücüne dayanarak ar-

tırabilen” bir Türkiye hedeflediklerini sözlerine ekledi.
21. yüzyılın hâkim gücü olan endüstri 4.0
ve dijitalleşme ile birlikte insan hayatının
tüm noktalarında süreklilik gösteren değişkenliklerin ve alışkanlıkların ortaya çıktığını aktaran YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Endüstri 4.0
ve dijital dönüşümün etkileri; birçok yeni
meslek alanlarının oluşmasına veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına
neden oluyor. Türk iş dünyasında, iş hayatı
için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41’inin 2020 itibarıyla değişeceği ifade
ediliyor. Türkiye’de yükseköğretim politikalarını yürüten kurum olarak biz de yetiştirdiğimiz gençlerin kariyer yollarında daha
başarılı olmaları ve ülkenin ekonomik ve
sosyal refahına mutlak katkı koyabilmeleri
saikini önemle önde tutuyoruz.”

YÖK Başkanı
Saraç Endüstri
4.0 ve digital
dönüşümün
yeni meslek
alanları
açtığını ve bunu
önemsediklerini
belirtti
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Temel çabalarının; yükseköğretim sistemimizdeki olağan süreçleri ve rutini sürdürmekten ziyade, yükseköğretimi tedrici bir
şekilde yeniden inşa etmek olduğunu dile
getirdi.
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Adalet Bakanı Gül,
Hukuk Fakültesini Ziyaret Etti
raaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan
Kırcalı ve Fuat Köktaş ile birlikte
Bakan Gül’ü; OMÜ Rektörü Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba
Belediye Başkanı Halit Doğan,
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil
ile Fakültenin akademik kadrosu
karşıladı.
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Programındaki ziyaretler dizisi vesilesiyle
Samsun’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini
ziyaret etti.
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Samsun’da çeşitli temaslarda bulunan
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ziyaret
programındaki son durağı Mustafa Kemal
Güneşdoğdu Kampüsü oldu. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ziyaretinde kendisine
eşlik eden Samsun Valisi Osman Kaymak,
AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Ka-

Ziyarette ayrıca; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri
Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı
Kemal Alver, AK Parti Samsun İl
Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu.
“Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesini
daha da yukarıda görmek istiyoruz”
Fakültenin öğretim elemanlarıyla tek tek
tanışan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
üretken ve başarılı bir akademik yıl dilerken, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin,
henüz yeni bir fakülte olmasına rağmen
önemli bir aşama kaydettiğini belirterek,

Fakülteyi daha da yukarıda görmek istedikleri yönündeki temennisini dile getirdi.
Ardından, beraberindeki protokolle birlikte Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanlık Makamı’na geçen Bakan Gül, burada
Dekan Hasan Tahsin Keçeligil’den Fakültenin mevcut durumu ve geleceğe dönük
hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette
Rektör Bilgiç de Üniversitede yapılan çalışmaları ve yürütülen projeleri Bakan Gül
ile paylaştı.

Rektör Bilgiç
ziyaret
anısına
Bakan Gül’e
fidan
sertifikası
sundu
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Ziyarette Rektör Bilgiç, teveccühünden
ötürü Bakan Gül’e şükranlarını sunarken,
adını Üniversitede yaşatacak olan fidanın
sertifikasını takdim etti.
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OMÜ Dünyanın En İyi
Üniversiteleri Sıralamasında 1001+
Grubunda
2020
Dünya
Üniversiteler
Sıralaması
bu yıl
İsviçre’de
yapılan
Dünya
Akademik
Zirvesi’nde
ilan edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, üniversitelere
ilişkin uluslararası sıralama kuruluşlarının
yapmış olduğu sıralamalarda 2018 yılından bu yana yakalamış olduğu akademik
performansı bu yıl da yeniden sergileyerek
başarısını sürdürdü.
Bu kapsamda İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2020 Dünya
Üniversiteler Sıralaması, bu sene ETH Zurich/Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün
11 Eylül günü ortaklaşa ev sahipliği yaptığı
Dünya Akademik Zirvesi’nde ilan edildi.
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OMÜ; 2016 - 2017 eğitim-öğretim döneminden itibaren araştırma-geliştirme ve
proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversite-sanayi iş birliğine sistematik biçimde yönlendirdiği yoğun emek, çaba ve insan kaynağı
neticesinde Times Higher Education 2020
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 2018
ve 2019 yıllarında sergilediği performansını tekrar yakalayarak 1001+ grubunda yer
almayı başardı.
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THE 2020 Dünya Üniversiteler Sırala
ması’nda bu yıl dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden 1800’ün üzerinde
veri puanı ve 21 binden fazla akademik
itibar anketi yanıtı ile 92 ülkeden çok sayıda kurumun sıralamasına yer verildi. De-

ğerlendirme kapsamında ayrıca dünyanın
önde gelen küresel bilgi analizi şirketlerinden olan Elsevier’den gelen bibliyometrik
verilere (konu, yıl, katkı sağlayan kurum,
anahtar sözcükler, yazar sayısı, atıflar, ortak atıflar vb.) dayanarak 5 yıl boyunca 12.8
milyon araştırma yayını ve 77.4 milyon alıntı da analiz edildi. 2020 sıralamasında geçen senekiyle aynı doğrultuda olmak üzere
araştırma, eğitim, atıflar, endüstri geliri ve
uluslararası görünüm gibi 13 farklı performans göstergesi, üniversitelerin akademik
performanslarının
değerlendirilmesinde
etkili oldu.
Sıralamada birinciliği Oxford Üniversitesi, ikinciliği Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
ve üçüncülüğü de Cambridge Üniversitesi elde etti. 2020 Dünya Üniversiteler
Sıralaması’nda ilk 300 üniversite içinde
Türkiye’den üniversite yer almazken, ilk
500’de ise 2 üniversite yer aldı. Açıklanan
sıralama içerisinde Türkiye’den toplamda
34 üniversite yer alırken, 1001+ grubunda
ise OMÜ ile birlikte toplamda 23 üniversite
sıralamaya girmeyi başardı.
OMÜ; 2020 Dünya Üniversiteler Sırala
ması’nda öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm kriterlerinden her birindeki skorlarını 2019
yılındaki puanlarına göre arttırdı.

AB’den OMÜ Projesine Dev Bütçe

OMÜ’nün en yüksek bütçeli AB projesi
Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin; Erasmus+: Key Action 1- Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 2019 çağrısı
kapsamında hazırladığı “Erasmus Mundus
Master in Soil Science (emiSS)” adlı proje,
aynı zamanda OMÜ’nün yürüttüğü en yüksek bütçeli AB projesi olma özelliğini taşıyor.
Koordinatörlüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün yürüteceği proje kapsamındaki
“Toprak Bilimi Alanındaki Yüksek Lisans
Programı”na; Rusya Federasyonu’ndan
Southern Federal University (SfeDU),
Polonya’dan University of Agriculture in
Krakow (UAK), Bulgaristan’dan Agricultural

University Bulgaria (AU) ve Ürdün’den Jordan University of Science and Technology
(JUST) yükseköğretim kurumları “ortak”
olarak katılım sağlayacak. Proje kapsamında ortak üniversiteler dışında; Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Japonya, Kazakistan,
Libya, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna’da bulunan toprak bilimi alanındaki yükseköğretim
kurumlarından bilim insanları ile Samsun
Teknopark firması olan Agrobigen Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. ve Avrasya Toprak
Bilimi Dernekleri Federasyonu da “katılımcı ortak” olarak yer alacak.
Türkiye “koordinatör ülke” olarak OMÜ
aracılığıyla ilk defa böyle bir projede
yer alacak
Türkiye’nin “ortak ülke” konumunda olduğu başka Erasmus Mundus projelerinde
yer alan üniversiteler bulunmakla birlikte,
ülkemiz; “koordinatör ülke” olarak OMÜ
aracılığıyla ilk defa böyle bir projede görev
alacak. Bu programla OMÜ uluslararası iş
birliklerini daha da güçlendirecek, akademisyen ve lisansüstü öğrenci hareketliliğini
arttıracak.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, gösterdikleri büyük başarıdan dolayı öğretim
üyelerini tebrik ederek kendilerine başarılarının devamını diledi.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
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Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr.
Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr. Coşkun Gülser
ve Prof. Dr. Orhan Dengiz’in hazırladığı ve
Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Biriminden Hiroko Kawamorita ile Birol Kurt’un
da destekleriyle katkıda bulunduğu proje;
Avrupa Birliği (AB) Eğitim, Görsel İşitsel ve
Kültür İcra Ajansı [Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency – (EACEA)]
tarafından 3 milyon 32 bin avro bütçe ile
kabul edildi.
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Haber Turu

Harita ve Endüstri Mühendisliği
Bölümleri Akredite Oldu
OMÜ
fakülteleri
ve bölümleriyle
akreditasyon
sürecine
devam
ediyor

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
tarafından OMÜ Mühendislik Fakültesinin
Harita Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri akredite edildi.
Dernek takım üyeleri tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucunda; söz konusu
bölümlerin derneğin ölçütlerini sağladığı
sonucuna varılarak, Harita Mühendisliği ve
Endüstri Mühendisliği Lisans Programları,
2 yıllık akreditasyon kalite belgesi almaya
hak kazandı.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle başlayan akreditasyon süreci, 30 Eylül 2021’de sona
erecek. Akreditasyon belgelerini Endüstri
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Mühendisliği Bölümü adına Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sermin Elevli, Harita Mühendisliği
Bölümü adına da Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Sebahattin Bektaş, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’in elinden aldı. Rektör Bilgiç, başarıları dolayısıyla iki bölümü de tebrik etti.
Daha önce Matematik ve İstatistik
Bölümleri de almıştı
Bilindiği gibi geçtiğimiz şubat ayında, OMÜ
Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik ve
İstatistik Bölümleri de Fen, Edebiyat, FenEdebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından
akredite edilmişti.

Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’a
TÜBİTAK Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Yönetim Kurulu, 2019 yılında 4
Bilim Ödülü, 11 Teşvik Ödülü ile Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesine karar
verdi. Değerlendirmeler sonucunda “Bilim
Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri” alanında Sosyal Bilimler dalında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur
Büyükgöze Kavas ödüle layık görüldü.
OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan Doç. Dr. Ayşenur Bü-

yükgöze Kavas, “Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışma psikolojisi kuramı
kapsamında kariyer uyumluluğu, çalışma
iradesi ve sosyal bilişsel kariyer kuramı
çerçevesinde kariyer karar verme öz yeterliği ve kariyer kararsızlığı konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle “Teşvik Ödülü”ne değer
bulundu.

TÜBİTAK
Başkanı
Prof. Dr. Hasan
Mandal ve
Rektör Bilgiç
Doç. Dr. Kavas’ı
kutladı

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Doç. Dr.
Ayşenur Büyükgöze Kavas’ı yapmış olduğu
çalışmalar, araştırmalar ve sonucunda aldığı teşvik ödülü için tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.“ dedi.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime
gelecekte uluslararası düzeyde önemli
katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip
olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın
ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki
bilim insanlarına veriliyor.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumunun (TÜBİTAK); bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının,
araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla
verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve
Teşvik Ödülleri” ve “2019 Yılı Fuat Sezgin
Bilim Tarihi Ödülü”ne ilişkin 2019 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.
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Haber Turu

Yüzüncü Yılın Mezun Adayları
Dersbaşı Yaptı
Yeni
eğitim-öğretim
dönemi
yaklaşık
55 bin
öğrenci ile
başladı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına tekabül eden 2023 yılında mezuniyet
coşkusu yaşayacak Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yeni öğrencileri dersbaşı yaptı. OMÜ’de 23 Eylül’de 2019-2020 eğitim
öğretim dönemi başladı. Yeni dönemde birinci sınıfa başlayan lisans öğrencilerini bir
başka heyecan ve gururla ders başı yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk asrını dolduracağı yılda öğrenimlerini tamamlayacak olan 2023 sınıfları, üniversiteli olmanın
heyecanıyla fakültelerinde ilk derslerine
katıldı.

OMÜBÜLTEN
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Kurupelit Yerleşkesi’nde heyecan
dorukta
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Millî Mücadele’nin kutlu şehri Samsun ve
bu mücadelenin adını taşıyan ve yaşatan
OMÜ’de öğrenci olmanın coşkusuna ortak
olan 2019 girişli öğrenciler, 4 yılın ardından Cumhuriyetimizin 100. yılında mezun
olmanın kıvancını yaşayacaklar. Kişisel ve
mesleki gelişimleri açısından hayatlarının
en özel ve en güzel dönemlerinden biri
olacak bu zaman diliminin başlangıcında
Kurupelit Kampüsü’ne adım atan gençler,
yüzlerine yansıyan mutluluk ve heyecanla
yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

Kampüsü kateden tramvay
Kurupelit Kampüsü öğrencileri bu yıl ilk kez
fakültelerine tramvayla ulaşmanın rahatlığını yaşadı. Bir yandan akademik kadrosunu her geçen yıl güçlendiren, öte taraftan
da hazırladığı projeler ve yürüttüğü bilimsel çalışmalarla varlığını ve 19 Mayıs’ın
öncü rolünü kanıtlayan OMÜ, hizmete giren
tramvay hattıyla da Türkiye’de hafif raylı
sistemin kampüsü dolaştığı ender üniversitelerden biri olma ayrıcalığına ulaştı.
Çevre düzenlemelerinin büyük bir
bölümü tamamlandı
2019 – 2010 akademik yılında kampüsteki çevre düzenlemeleriyle çehresini yenilemeye çalışan OMÜ, sürdürülen çevre ve
peyzaj çalışmalarıyla yeni döneme hazır.
Büyük bir kısmı tamamlanan çalışmalarla
Samsun’un en önemli değerlerinden biri
olan OMÜ, arasına katılan yeni öğrencilerle taze bir soluk kazandı. Nitekim OMÜ; ön
lisansta 15 bin 47, lisansta 33 bin 872, yüksek lisansta 4 bin 555, doktorada bin 393
ve yaklaşık 5 bini uluslararası olmak üzere
54 bin 867 öğrenci ile yeni öğretim yılına
başladı.

OMÜ İletişim Fakültesi Öğrencilerine
TRT’den İkincilik Ödülü
Bu yıl 5’incisi düzenlenen TRT Geleceğin
İletişimcileri Yarışması’nda dereceye girenlere, ödülleri TRT’nin İstanbul Tepebaşı
Stüdyoları’nda düzenlenen törenle verildi.

devamı gelir. OMÜ İletişim Fakültesini temsil ettiğimiz için gurur duyduk. Bize emek
veren ve destek olan hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” sözleriyle ifade ettiler.

TRT Türk televizyonundan canlı yayınlanan törende Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema (RTS) Bölümü öğrencileri Esin Şeker ve
Arda Ersel; OMÜ Radyo’da yayımladıkları
“Bir Ölünün Dünyaya Mektubu” adlı radyo
programı ile Radyo Yayıncılığı Drama Programı kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

Törende öte yandan, Esin Şeker ve Arda
Ersel, TRT Radyonun Ada Vapuru programının tecrübeli radyo programcısı Tülay
Tüzün ile sohbet etme ve diğer radyo programcılarıyla tanışma imkânı yakaladı.

52 üniversiteden bin 21 öğrencinin toplam
738 eserle başvuru yaptığı yarışmanın jüri
üyeliğini; Can Doğan, Ahmet Portakal, Eftalya Nur Öktem, Cem Arslan, Acar Acartürk ve Lütfi Kılınç yaptı.

OMÜ
Radyo
programı
“drama”
dalında
ikinci oldu

Ödül töreni TRT Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ile ödül alan
öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle
son buldu.

Radyo Yayıncılığı Drama Programı dalında,
kendilerinin yazıp seslendirdikleri ve montajladıkları “Bir Ölünün Dünyaya Mektubu”
adlı programla ikinci olan Esin Şeker ve
Arda Ersel heyecan ve mutluluklarını “Bu
prestijli ödül bizi çok mutlu ve motive etti.
Bizim için güzel bir adım oldu, umuyoruz ki

OMÜBÜLTEN
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Sayı 77

“Bu prestijli ödül bizi çok mutlu ve
motive etti”
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Haber Turu

OMÜ Yeni Bölümlerine İlk
Öğrencilerini Aldı
Yeni fakülteler
ilk öğrencileriyle
eğitim-öğretim
yılına başladı

OMÜ lisans ve ön lisans programlarında
yeni açılan bölümleriyle sahip olduğu fakülte ve meslek yüksekokullarının (MYO)
uzmanlık alanlarını genişleterek fark yaratmaya devam ediyor. OMÜ’de doluluk oranı yaklaşık yüzde 100’ü bulan ve Türkiye
ortalamasının üzerinde olan bölümlere bu
yıl yenileri eklendi. OMÜ’de, 2019 – 2020
akademik yılında yeni açılan bölümlerde
öğrenciler, eğitim- öğretim hayatına adım
attı.
Yeni akademik yılda “Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü”yle Bafra İşletme Fakültesi, “Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü”yle Mimarlık Fakültesi, “Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü”yle Sağlık Bilimleri
Fakültesi, “Tarih Bölümü”yle de Çarşamba
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrenci
kapasitesini genişletti.
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Ön lisans düzeyinde ise “Lojistik Prog–
ramı”yla Terme MYO, “Bilgisayar Program
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cılığı”yla Vezirköprü MYO ve “Mekatronik
Programı”yla Yeşilyurt Demir Çelik MYO
akademik ağını zenginleştirdi.
Dil ve Konuşma Terapisi
40 kişilik kontenjana sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Lisans
Programı bünyesinde; yetişkinlerde ve çocuklarda dil, konuşma, ses, yutma gelişimi
ve bozuklukları üzerinde mesleğin uluslararası kriterleri doğrultusunda nitelikli bilgi
sunma ve alanına hâkim uzman terapistler
yetiştirmek hedeflendi.
Şehir ve Bölge Planlama
Büyümeyi sürdüren Mimarlık Fakültesi ise
yeni açılan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile “Sürdürebilirlik Hedefli Eğitim” gayesi gözeterek, öğrenim hayatında kuramsal ve uygulamaya dönük dersler ışığında
çevreye ve ekosisteme duyarlı, şehirlerin

Terme MYO Lojistik Programı da dış ticaret
ve finans alanına, lojistik departmanları, ihracat ve ithalat firmalarına ve dağıtım, depolama, gümrükleme ve uluslararası taşımacılık sektörüne nitelikli mesleki eleman
kazandırarak daha da öne çıkmayı planlıyor.
Mekatronik Bölümü
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunun Yükseköğretim Kurumu (YÖK) desteğiyle açtığı “Mekatronik Bölümü ise otomotiv endüstrisi, endüstriyel otomasyon,
hareketli robot sistemleri ile ev otomasyonu gibi ihtiyaç duyulan sektörlerde kurulum ve bakım yapmak üzere teknik eleman
yetiştirmek amacıyla kuruldu.

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile
“Gazetecilik” Bölümleri yeni binasında
2010 yılında kurulan OMÜ İletişim Fakültesinin, 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılında
öğrenci sayısı 900’e ulaştı. Mustafa Kemal
Güneşdoğdu Kampüsü’nde bulunan İletişim Fakültesi, yeni tercih dönemi sonrası
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fakülteler
arasında yer aldı.
“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Gazetecilik” Bölümlerindeki öğrenciler, fiziksel olarak daha verimli ders işlenmesi amacıyla
aynı kampüs içinde bulunan ve bu yıl Tarih
Bölümüyle eğitim-öğretim hayatına başlayan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde
ders almaya başladı.
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tarihî ruhuna saygılı, mesleğini etik ilkeleri gözeterek yapan bireyler yetiştirmeyi
amaçlıyor.
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TS EN ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi
Belgesini Aldık
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TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, verdiği
“Yükseköğretimde Kalite Standartları” konulu konferansın ardından TSE ‘TS EN ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi-

“Gelişmişliğin temelinde güçlü ve işini
iyi yapan üniversiteleri görüyoruz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç kaliteyi, bir işi iyi
yapabilmek için gereken imkân ve şartların oluşturulması olarak tanımlayarak şöyle devam etti: “Bir işin nasıl yapıldığı ve o
işten etkilenenlerin memnuniyeti oldukça
önemli. Hepimiz yapılan bir işle muhatap
olma durumunda kaldığımızda o işin kalitesini önemseriz. Özellikle üniversite gibi
bir kurumda kaliteden bahsedildiğinde çok
geniş bir alanın etkilendiğini fark etmekteyiz. Ülkenin gelişmesinde büyük rol üstlenen üniversitelerin asli görevlerini iyi yapabilmeleri, o ülkenin gelişmesi açısından çok
büyük bir önem arz etmekte. Ülkelerin gelişmişliğinin temelinde hep güçlü ve işini iyi

ni Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e törenle teslim etti.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet
Aktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat
Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı, Samsun Ürün Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

yapan üniversiteleri görüyoruz. Bu nedenle bizler de kanunla üniversitelere verilen
görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek
için çalışıyoruz. Böylece bu çatı altında eğitim alan on binlerce öğrenci, buradan aldığı
yetkinlik ve çalışma kültürüyle ülkenin değişik sahalarında görev yapacak.”
“Kaliteyle ahlakı birbirinden ayırmamız
mümkün değil”
Kaliteli bir hayatın varlığının insan kalitesinin varlığıyla ilgili olduğunun altını çizen
Rektör Bilgiç “Kaliteyle ahlakı birbirinden
ayırmamız mümkün değil. Çünkü ahlaklı insan işini de iyi yapan insandır. Bu insanların
varlığı toplumun gelişmesi ve sağlığı açısından çok önemli. Bu nedenle biz bu tür beraberliklerin bu iklim ve kültürü oluşturduğu-

“Uluslararası iş
birliklerinde
ve projelerde
yer alarak
ilişkileri
güçlendirmeyi
hedefliyoruz.”
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“Kalite Yönetim Sistemi”ni benimseyen
ve dış tetkik sürecini 2 Ağustos tarihinde başarıyla tamamlayan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ‘Yüksek Öğrenim ve Eğitim Hizmetleri Sunumu’ kapsamında ‘TS EN ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi
almaya hak kazandı.
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nu düşünerek faaliyetlerimizi arttırıyoruz.”
ifadelerine yer verdi.
“Uluslararası etkileşim yapan
üniversitelerin öne çıkacağı görülüyor”

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

OMÜ’nün dünya üniversiteleri arasında sıralamasının ilk 1001’de yer aldığını kaydeden Rektör Bilgiç, uluslararasılaşmaya verilen önemle ilgili de şunları söyledi: “5 bin
öğrenciyle uluslararası öğrenci sıralama-
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sında, Türkiye’deki üniversiteler arasında
beşinci sıradayız. Bu öğrencilerin üniversiteye katkısı bakımından da üçüncü sıradayız. Son iki dönem stratejik planımızda
uluslararasılaşma ana amaçlarımızdan biri.
Bu nedenle hissedilir bir gelişme kaydettik
ve daha ileri götürmek için çalışıyoruz. Sadece öğrenci sayısıyla değil, özellikle uluslararası iş birliklerinde ve projelerde yer
alarak ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyoruz.

“Kalitenin yerleşip kök salacağı en etkili kamusal alan eğitim”
Kalitenin insanın kendisine ve kurumuna
bağlılığını ifade ettiğini belirten Samsun
Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş da “Yaşadığımız modern çağı diğer çağlardan ayıran
şey, üretilen mal ve hizmetlerin çokluğu,
çeşitliliği ve niteliği. İnsanın varlığını devam
ettirmek için gereksinim duyduğu mal ve
hizmetlerin niteliğinin teminat altına alınması da birtakım kurallar ve kurumların gözetiminde. İnsanları doğrudan ya da dolaylı
etkileyen kamu hizmetlerinin kalitesi de
burada çalışanların kurumu sahiplenmesine, yanı sıra da inanç ve kararlılığına bağlı.
Kalitenin yerleşip kök salacağı en etkili kamusal alan ise eğitim. Eğitim bu bakımdan
en etkili ve önemli araç. Akademik ve üst
düzey eğitimin son adresi de yükseköğ-

retim. Burada kaliteyi içselleştirmek tüm
sektör ve alanlarda kaliteyi sağlayacaktır.
Bu sebeple bu programın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Rektörümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Doç. Dr. Serhat
Yener yönetiminde OMÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı öğretim elemanları, öğrenciler ve
misafir sanatçılardan oluşan Türk müziği
dinletisi yer aldı. Daha sonra Üniversitenin
konuğu olarak Samsun’a gelen TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Yükseköğretimde
Kalite Standartları” konulu konferans ile
katılımcılara hitap etti.

“Yükseköğretimde
kaliteyi
içselleştirmek
tüm sektörve
alanlarda kaliteyi
sağlayacaktır.

“OMÜ’nün adı çalışanlara ve
öğrencilere ayrı bir misyon yüklüyor”
Bazı kurum isimlerinin o kurumun çalışanlarına ve öğrencilerine ayrı bir misyon yüklediğine inandığını ifade eden TSE Başkanı
Prof. Dr. Adem Şahin “19 Mayıs gibi devlet
tarihimizde çok önemli bir adımın atıldığı
tarihin adıyla anılan Üniversitenizde öğrenci olmanın, o öğrenciye ayrı bir misyon ve
duygu yükleyeceğini varsayıyorum. Bir vatandaş olarak öğrencilerimizin bu misyonu
unutmamalarını arzu ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
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Son yıl içinde yer aldığımız Erasmus Mundus projesiyle 15 uluslararası üniversiteyle
iş birliği yaptık. Bu üniversitelere de öğrenci
ve akademisyen düzeyinde geliş ve gidişler
olacak. Bu iş birliklerini güçlendirmek için
akademisyenlerimizden yeni projeler üretmelerini bekliyoruz. Çünkü dünya küçüldü
ve birbiriyle etkileşim hâlinde. Birbiriyle etkileşim ve iletişim hâlinde olan üniversitelerin daha öne çıkacağı görülüyor.”
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“Üniversitenize
takdim
edeceğimiz
belgenin
arkasında
çok ciddi
ve inanmış
bir takım
çalışmasının
olduğunu
biliyoruz.”
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TSE’nin görevleri, faaliyetleri ve teşkilat şeması hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Adem
Şahin iş birliği yaptığı ve kurucusu olduğu
uluslararası iş birlikleri hususunda da bilgiler paylaştı.
“Üniversitelerin kalite çalışmalarının
temelinde inanç ve lider var”
Kalite sürecinin herhangi bir alanın şeklini
belirleyen ve belirlenmiş şekle uygun faaliyet olduğuna işaret eden TSE Başkanı
Adem Şahin yükseköğretimde kalite standartları ile ilgili şunları söyledi: “Üniversiteler toplumun ortak kesişme alanıdır. Bu
bakımdan bu kurumların kaliteye ilişkin
standartlarını belirlemesi ve belirlenen
standartların uygulanmasına yönelik çalışmaları olmalıdır. Bu çalışmaların temelinde
ise inanç ve çalışmalara liderlik edecek kişi
vardır. Yani bir üniversitede kalite sürecine
inanmış bir lider ve onun oluşturduğu takım
yoksa orada kalite çalışması yapmak mümkün değildir. Bugün Üniversitenize takdim
edeceğimiz belgenin arkasında çok ciddi
ve inanmış bir takım çalışmasının olduğunu
biliyoruz. Bu nedenle Sayın Rektörümüzün
liderliğine çok teşekkür ediyorum.”
“Bu belge kalite sürecinizin bir
meyvesi”
OMÜ’yle kalite çalışmalarının 2017 senesinde başladığını kaydeden Başkan Adem
Şahin “İlk olarak kalite belgesini Mühen-

dislik Fakültesine verdik. Kalite sürecinize
ve bu süreci her birime yayarak sürekli hâle
getireceğinize inanıyoruz. Bugün bu belge
de kalite sürecinizin bir meyvesi. Kolay bir
süreç değildi. Biz kurum olarak Üniversitemize TSE belgesi vermekten mutluluk
duyuyoruz. Kalite sürecinde emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Sayın Baş-

Etkinlik Öncesi TSE Başkanı Prof. Dr.
Adem Şahin’den Rektör Bilgiç’e Ziyaret
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı
Prof. Dr. Adem Şahin, “TSE Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi Takdim Töreni” ve “Yükseköğretimde Kalite Standartları Konferansı”

öncesinde, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, standardizasyon ve kalite farkındalığına yönelik
bilincin yaygınlaştırılması hakkında fikir
alışverişinde bulundu.
Nazik ziyareti için teşekkürlerini sunan
Rektör Bilgiç, Üniversitede tüm hızıyla devam eden kalite yönetimi ve akreditasyon
faaliyetlerine yönelik, TSE paydaşlığında
geliştirilen iş birliği ve yürütülen çalışmalar
hakkında bilgiler verdi.

“Kalite
Belgesinin
alınmasında
pay sahibi
olan OMÜ
ailesinin
de her bir
ferdine ayrı
ayrı teşekkür
ediyorum.”

Son olarak Rektör Bilgiç, ziyaretin anısına
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’e tablo
hediye etti.
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kanımıza ve ekibine, kalite sürecimize olan
katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu belgenin alınmasında pay
sahibi olan OMÜ ailesinin de her bir ferdine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. “ dedi.
Konferansın ardından Rektör Bilgiç TSE
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’e fidan sertifikası takdim ederken, TSE Başkanı Prof. Dr.
Adem Şahin de TSE ‘TS EN ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi’ belgesini Rektör
Bilgiç’e teslim etti.
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TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal OMÜ’de
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde konferans vermek için Samsun’a gelen Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bir dizi ziyarette bulundu.
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Başkan Mandal, ilk olarak Medikal
Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) İstişare Toplantısı’na katıldı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıda konuşan Prof. Dr. Mandal,
Samsun’a geliş sebebinin özellikle biyomedikal cihaz kümelenme yapısı olduğunu söyledi.
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Toplantıya ayrıca; Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, MEDİKÜM
Başkanı Operatör Dr. Ahmet Aydemir,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen,
Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr.
Buğra Çolak, OMÜ Teknoloji Transfer
Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Mortaş ve iş insanları katıldı.

Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal, ziyaretinin ilk durağında MEDİKÜM İstişare
Toplantısı’na katıldı. Toplantıda TÜBİTAK
imkânlarıyla başlatılmış olan girişimi daha
kıymetli hâle getirmenin arayışı içinde
olduklarını kaydeden Mandal “Buradaki
duyduklarımızı daha anlamlı, kıymetli hâle
getirebilmek için bilim, teknoloji ve yenilik
ekosistemimizde bir model yapı noktasında konuştuğumuz sektör biyomedikal.
Katma değer noktasında oldukça önemli
bir alan. Bizim TÜBİTAK olarak da öncelikli
alanlarımız arasında yer alıyor.” dedi. Hasan Mandal ziyaretlerindeki amacın, buradaki kümelenmenin yapısı ile sürecin hangi
modelle yönetildiğini görmek olduğunu belirterek, TÜBİTAK’ın deneyimleriyle bu süreci daha değerli hâle nasıl getirilebileceklerinin çabası içinde olduklarını ifade etti.
“Araştırma yoksa TÜBİTAK’ın
fonksiyonu ortadan kalkıyor”
TÜBİTAK olarak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteklerinin olduğunu ifade eden Mandal,
araştırma yapmak için başvuran firmalara
tüm imkânları sağladıklarını dile getirdi.
Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasının devamında “KOSGEB olsun veya Bakanlığımızın diğer birimleri olsun, başka mekanizmalarla sürece katkıda bulunuyoruz ama

bizim mekanizmamızda araştırma yoksa
TÜBİTAK’ın fonksiyonu ortadan kalkıyor. O
yüzden TEYDEB desteğinin ötesinde bizim
birtakım yeni mekanizmalarımız var. 2018
yılı Haziran ayından bu yana, bizim ‘Sanayi İş Birliği Mekanizmaları Ağları’ adlı bir
programımız devrede. Ayrı ayrı bir şeyler
yapmak yerine, birlikte başarmak istiyoruz.
Bütün dünyanın yapmaya çalıştığı, değişik
isimler verdiği, açık inovasyon dediği ama
içine girdiğiniz zaman her kurum, her ülke
ve her bölgenin kendi modelini geliştirdiğine tanık olduğunuz bir sistem söz konusu.
Örneğin, hem insan kaynağında hem de
altyapıda ortak bir girişim olabilir mi? Yahut birlikte proje yapmak yerine birlikte iş
yapmak daha cazip değil mi?” sözlerine yer
verdi.

“Sanayi
İş Birliği
Mekanizmaları
Ağları adlı bir
programımızla
birlikte
başaracağız.”

Toplantı sonunda, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Vali Osman Kaymak ve Rektör
Bilgiç’e, MEDİKÜM Başkanı Op. Dr. Ahmet
Aydemir tarafından isimlerine özel hazırlanan cerrahi aletler hediye edildi.
Başkan Mandal, programının devamında,
Bahadır Tıbbi Aletler A.Ş. ile Aysam Ortopedi ve Tıbbi Aletler A.Ş. firmalarını ziyaret
edip, “beyin cerrahi, kulak-burun-boğaz,
göz ve mikro cerrahi ve kalp damar cerrahi”
alanlarında kullanılan aletleri ve üretim tesislerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret sırasında Başkan Mandal’a; Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları,
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“Biyomedikal; TÜBİTAK olarak öncelikli
alanlarımız arasında”
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“Türkiye’nin
gelişmesin
de önemli
rol üstlenmiş
böylesine
önemli bir
kurumumuzun
başkanının
bizlerle
birlikte olması
toplantımızı
anlamlandırdı.”
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Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol
Elevli, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı,
Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Mortaş eşlik etti.
TÜBİTAK Başkanı OMÜ
akademisyenlerine hitap etti
Ardından TÜBİTAK Başkanı Mandal, programında yer alan ve konuşmacı olduğu “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı
Yeni Süreçler” konulu konferans için OMÜ
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne geçti. Konferansı; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Selahattin Altunsoy, Rektör Yardımcıları,
dekanlar, akademisyenler ve araştırma görevlileri takip etti.

birlikte olması, toplantımızı anlamlandırdı. Çok kısa sürede davetimizi kabul edip
bugün aramızda olmasından duyduğum
mutluluğumu belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi Samsun’da medikal kümelenme,
Türkiye’de dikkat çekecek boyutta ve çok
önemli. Çünkü en çok ithalat yaptığımız
alanlardan birisi. Bu alanın olması gereken
noktaya çekilmesi için herkesin bir hassasiyeti ve gayreti var ama maalesef bu sektör
hâlâ istenilen noktada değil. Başkanımız
da bunun farkında olarak, o alanı yerinde
görmek istediler. Bu anlamda Başkanımızla beraber öğlen saatlerine kadar Organize
Sanayi Bölgesi’ndeydik ve üretim yapan
sanayicilerle bir araya geldik. Başkanımız
buraya gelirken tabii ki Üniversitemizin
fotoğrafını çekerek geldi. Neredeyiz, hangi noktadayız, olmamız gereken seviyede
miyiz? sorularının cevaplarını hep birlikte
göreceğiz.” şeklinde konuştu.

“Samsun’da medikal kümelenme
Türkiye’de dikkat çekecek boyutta”

“OMÜ’yü istenilen noktaya
taşıyabilmemiz, gayretle çalışmamıza
bağlı”

Konferans öncesinde söz alan Rektör Bilgiç
“Çok değerli dostum, arkadaşım, ülkemizde başarısıyla övündüğümüz TÜBİTAK’ın
Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’ın
aramızda olması bizler için gurur verici. Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yaktığı
Samsun’da ve ilk adımı attığı günün adını
taşıyan OMÜ’de, Türkiye’nin gelişmesinde önemli rol üstlenmiş böylesine önemli bir kurumumuzun başkanının bizlerle

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversitelerin
mevcut imkân ve kabiliyetleri ile araştırma geliştirme (AR-GE) potansiyellerine
değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:
“OMÜ’yü istenilen noktaya taşıyabilmemiz,
hep birlikte buna inanıp, gayretli bir şekilde
çalışmamızla mümkündür. Sınırsız bütçe
imkânlarımız yok, dünyanın hiçbir yerinde
de yok. Bizden daha fazla AR-GE bütçesine
sahip ülkeler dahi bu bütçeleri kullanırken

“Bilim, teknoloji ve yenilikler
Üniversitelerle değer kazanıyor”
Daha sonra konferansını veren TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise bilim,
teknoloji ve yeniliklerin üniversiteyle anlam kazandığını vurgulayarak, yapacağı
sunumu “Sabah ilk olarak MEDİKÜM yetkilileri ve sanayicilerle bir araya geldik. Samsun’daki bu yapılanmayı TÜBİTAK olarak
bilim, teknoloji ve yenilik açısından önemli ve kritik bir kitlenin oluştuğu bir nokta
olarak görüyoruz. Bunun da Üniversiteyle
anlam kazandığını ve sonraki aşamalarda
da yine Üniversiteyle değerleneceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ziyaretimizi planlamışken, değerli Hocamız Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e Üniversiteyi ziyaret etmek istedi-

ğimi ilettim. Sağ olsun çok dar bir zamanda bu organizasyonu gerçekleştirdi. Ben
bu yaz gününde katılımın bu denli yoğun
olacağını hiç düşünmemiştim, o nedenle
katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Umarım amaca uygun bir katkı
sağlamış olurum. Konuşmamın başlığı ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı
Yeni Süreçler’. Bu doğrultuda konferans,
kendimce ya da kurumumca bir durum
değerlendirmesi olacak. Bunu yaparken
öncelikle Türkiye’nin; dünyadaki mevcut
akımlar boyutuyla giriş-gelişme noktasındaki değerlendirmesini yapacağım.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde
oluşturulmuş 9 politik kuruldan birisi olan
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kuruluyla ilişkilendirilmiş bir şekilde ve biraz
daha makro boyutta Türkiye’deki durumun
değerlendirmesini yaparak, sonrasında
konuşma başlığında belirtildiği gibi TÜBİTAK’taki yeni süreçlerimizin neler olduğunu ele alacağız.” sözleriyle özetledi.

TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan
Mandal OMÜ
akademisyenleri
ne seslendi.
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çok hassas davranıyor. Kurumların gerçeklerini ve ihtiyaçlarını
hep birlikte düşünerek, bunları
en verimli alanlarda kullanma
planları yapmalıyız. Bizim sadece bir çalışma yapmak için veya
akademik fikirlerimizi tamamlamak adına yaptığımız her şey ve
attığımız her adım israf. Bunun
da ülkemizin yararına uzun vadeli sonuçlar getirmeyeceğinin
hepimiz farkındayız. Artık bunun
farkında olan bilim camiasının;
hakkı teslim etmesi, ülke sevgisinin, vatan sevgisinin buradan
geçtiğini bilmesi ve gereğini yerine getirmesi lazım. Belki rakamlara bakarak değil de en iyi ve en
yararlı sonucun öne çıktığı süreçlere geçmemiz gerekiyor. Fakat
adaletli değerlendirme sistemi kurabilmek
adına, rakamlarla belirlediğimiz bazı kriterlerin olduğunun ve bunun arasında kaldığımızın farkındayız. Bunları da değiştirecek
adımları hep birlikte atacağız.”
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“Etki
odaklı süreç ve
etki odaklı bir
süreci sosyoe
konomik
bir faydaya
dönüştürebil
meliyiz.”
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“Önceliklendirilmemiş bir süreç
yönetilememiş bir süreçtir”
Üniversitelerde hedef odaklı yaklaşımlar
kapsamında etki, çıktı ve süreç konusuna
değinen Başkan Mandal, bu sürece dair
“Anahtar kelimelerimizden bir tanesi ‘etki
odaklı süreç’ ve etki odaklı bir süreci sosyoekonomik bir faydaya dönüştürebilmeliyiz.
Bunu nasıl yapacağımıza dair yaklaşım ise;
sürecin girdi ve çıktı temelinde değil, tamamen etki odaklı, etkiye göre çıktı tasarımı
şeklinde olması. Bunu üniversiteye indirgediğimiz zaman şunu görüyoruz: Türkiye’de
üniversitelerimiz araştırma yapıyor fakat
çok sınırlı sayıda üniversitelerimiz araştırmayı yönetiyor. Etkiden çıktıya doğru bir
süreci yönetebilmek için araştırmayı yapmaktan daha çok, araştırmayı yönetmek
gerekiyor. Araştırmayı yönetmekten kastımız; bazı şeyleri önceliklendirmek. Önceliklendirilmemiş bir süreç yönetilememiş
bir süreç demektir. O yüzden mutlaka beklenen çıktıyı etkiye dönüştürebilmek için
üniversitelerimizin araştırma yönetim sürecini geliştirmeleri gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
“27 farklı teknoloji alanını
değerlendirmeye aldık”
TÜBİTAK’ın çalışma aşamalarının detaylarının altını çizen Prof. Dr. Hakan Mandal,
devamında “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu olarak, dünyadaki bütün ge-

lişmeleri takip ederek Dünya Ekonomik Forumu gibi birçok göstergeye bakan 27 farklı
teknoloji alanını değerlendirmeye aldık. Bu
çalışma bizim için kendi ekosistemimizin
ihtiyaçları noktasında yapıldı. Çalışma, iki
ana eksende ilerledi; biri az önce de açıkladığım etki boyutundaydı. Etkiyi; ekonomik
etki, toplumsal fayda etkisi ve ulusal güvenlik etkisi olarak gruplandırıyoruz. Güvenlik
çok önemli, ulusal güvenlik sadece savunma sanayii ile ilgili değil, dijitalleşmesinin
beraberinde getirdiği risklerden oluşan
güvenlikle de bağlantılı. Evet, bu teknolojileri buluyoruz, 27 farklı teknolojiyi etki anlamında önceliklendirmeye çalışıyoruz. Bu
süreçte aynı zamanda, etkisi yüksek olanın
yapılabilirliğini de değerlendiriyoruz. Yapılabilirlikte, akademik bilgi birikimi birinci
sırada, sonrasında özel sektörlerin yetkinliği, araştırma altyapıları, patent yönetimi,
insan kaynağı ve finansmana erişim gibi
pek çok neden var ama en önemlisi; belirli bir aşamaya gelinip gelinmediğini doğru
bir şekilde tespit edebilmektir.” ifadelerini
kullandı.
TÜBİTAK, Samsun Bilim Merkezine
desteğini çekti
Konferansta daha sonra soru-cevap bölümüne geçildi. TÜBİTAK Başkanı bu bölümde bir soru üzerine çeşitle sebeplerle Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri
Samsun Bilim Merkezi projesine verdikleri
desteği çektikleri bilgisini paylaştı.

TÜBİTAK Başkanı Samsun
Teknopark’ta
Öte yandan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal; OMÜ’nün en önemli teknoloji ve inovasyon üslerinden biri olan
Samsun Teknoparktaki Teknoloji Transfer
Ofisi (TTO), AR-GE firmaları ile Kuluçka
Merkezi’ni ziyaret etti.
Samsun Teknopark ziyaretinde Genel Müdür Dr. Buğra Çolak’tan Teknopark hakkında bilgi alan Prof. Dr. Hasan Mandal, ardından Kuluçka ve Ön Kuluçka Merkezleri’ni
ziyaret ederek Samsun Teknopark Bilim
Atölyesi’nde etkinlik gerçekleştiren çocuklarla sohbet etti. Başkan Mandal, çocuklar
ve eğitmenden etkinlikler hakkında bilgi
aldıktan sonra BiggSamsun girişimcilerinin
eğitimine katılarak, girişimci adaylarla projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Ziyaretine Samsun Teknopark AR-GE firmaları Nibiru Teknoloji, Mikroliz Biyotekno-

loji, bulut AR-GE yazılım ve kuluçka firması
SDATAM ziyaretiyle devam eden Başkan
Mandal, firmaların geliştirdikleri ürün ve
faaliyetleri hakkında sorular sordu. Nibiru
Teknoloji yetkilileri, geliştirdikleri mobil ultrason cihazını; Mikroliz Biyoteknoloji yetkilileri de ilaç ve ürünlerini anlatırken Bulut
Ar-Ge ve SDATAM firmalarının temsilcileri
ise geliştirdikleri yazılımların ayrıntılarını
paylaştı.
Daha sonra OMÜ-TTO’ya geçen Prof. Dr.
Hasan Mandal, Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ve modül uzmanlarıyla
sohbet ederek, gerçekleştirilen çalışmalar
hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK
Başkanı,
Samsun
Teknoparkta
OMÜ-TTO,
AR-GE
firmaları
ile Kuluçka
Merkezini
ziyaret etti

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a
Samsun Teknopark ziyaretinde; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı,
Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak,
OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Teknopark ve TTO personeli
iştirak etti.
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Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, konuk TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal’a, bu yıl TÜBİTAK Bilim,
Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü almaya hak
kazanan Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve daha önce aynı ödülü alan emekli
öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Köksal ile birlikte hediyelerini sundu.
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Bir İhanetin Adı:

15 TEMMUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan “19 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Bağımsızlık Mücadelemiz” adlı
panel OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen panelde
Gazeteci-Yazar Nedim Şener ile emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok konuşmacı olarak
yer aldı.
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GSF öğretim elemanlarından
karma sergi
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15 Temmuz Darbe Girişimi ve
Milletin Zaferi’nin üçüncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen
panel öncesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi öğretim elemanları
tarafından hazırlanan ve yağlı
boya resim, seramik, afiş, poster çalışmalarından oluşan 15
Temmuz temalı karma sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.
Program, 15 Temmuz’la ilgili sinevizyon gösterimi ile başladı.
Daha sonra moderatörlüğünü

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in üstlendiği “19
Mayıs’tan 15 Temmuz’a Bağımsızlık Mücadelemiz” adlı panele geçildi.
“FETÖ, TSK içerisinde yapılanmak için
büyük bir çaba içerisindeydi”
Rektör Bilgiç, sözü ilk olarak emekli Hâkim
Albay Ahmet Zeki Üçok’a verdi. Sözlerine
Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Üçok “FETÖ,
1960’lı yıllardan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içerisinde yapılanmak için
büyük bir çaba içerisindeydi. FETÖ elebaşı;
askeriye, mülkiye ve adliye üzerinde duracaklarını beyan etmişti. Bunlar arasında da
en güçlü olan TSK’ya ayrı bir önem vermiştir. Biz bunun en büyük örneğini, 1986’daki
Kuleli Askerî Lisesi sınavlarına giren öğrencilerin bir kısmının Türkçe sorularını hatasız
cevaplamasıyla gördük. Bugüne kadar hiç
olmamış bir durum, tabii ki dikkati çekiyor. İdari soruşturma sonunda olayda
FETÖ’nün parmağı olduğu ortaya çıkıyor ve bunların bir kısmının sınavı iptal
ediliyor. Bir kısmını da tekrar kazanabiliriz refleksiyle tutuyorlar. İşte bu kişiler FETÖ’nün TSK’daki ‘altın nesli’dir.
Bu kişiler 4 yıl lise, 4 yıl da Harp Akademisi okuyup 1994’te mezun oldular.
Bu 94 devresinden 19 subay mezun
oldu ve 17’si fiilen darbeye katıldı.
Bunu tabii ki sadece 94 nesliyle sınırlamamak lazım.” diye konuştu.

süreç böyle ilerledi ve bizi 15 Temmuz akşamına getirdi.” ifadelerini kullandı.
“Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz, ortak
özellikler taşımaktadır”
Üçok’un ardından söz alan Gazeteci Yazar
Nedim Şener de “Samsun, özellikle Mustafa
Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının
ve kurtuluşun başlangıcının 100. yılı olması
hasebiyle mutlaka gelmek istediğim ve bu
havayı teneffüs etmek istediğim bir yerdi.
100. yıl ile ilgili yazdığım yazıda; Atatürk’ün,
‘Samsun’a hangi duygularla çıktım’ diye
Afet İnan’a 1937’de yazdırdığı bir açıklaması var. ‘Ben 1919 senesinde Samsun’a
çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet
yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran
yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben
bu millî kuvvete ve Türk milletine güvenerek işe başladım.’ İşte Kurtuluş Savaşı’nı ve

“FETÖ TSK’nın
deniz, hava,
kara ve
jandarma
kuvvetlerindeki
ilk 20’de olan
subaylarını
hedef aldılar.”

Ahmet Zeki Üçok

“Kendilerinden olmayan herkesi
tasfiye ettiler”

Nedim Şener
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Türkiye’yi 15 Temmuz’a götüren süreci de katılımcılarla paylaşan emekli
Hâkim Albay Üçok “FETÖ, belirli kademelere getirmeyi düşündüğü kişiler
için Askerî Lise sorularını ele geçirme
planı yapmış, bunda da başarılı olmuştur. Bugünkü FETÖ soruşturmalarında
kişilerin ‘soruları aldım, sınava girdim’
gibi ifadeleri var. Sonra Balyoz Kumpası kuruldu. Burada da amaç; TSK’nın,
FETÖ üyesi olmayan albay ve üzerindeki general ve amiral rütbelerindeki
mensuplarını tasfiye etmekti. TSK’nın
deniz, hava, kara ve jandarma kuvvetlerindeki ilk 20’de olan subaylarını hedef aldılar. Bu kumpası düzenleyerek
kendi arkalarından gelen kişileri bunların yerine geçirdiler. TSK içerisindeki
terfi mekanizmasını bozdular; kendilerinden olmayan herkesi tasfiye ettiler.
Sonra yine karalama kampanyalarıyla
da bu tasfiyeler tamamlandı. Sonra
terfileri 4 yıldan 3 yıla düşürdüler. Bu
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“15 Temmuz,
yüksek duygunun yaşandığı
ve manevi
ağırlığı olan bir
olaydır.
Bu olayı doğru
anlamalı”

15 Temmuz’u en iyi tarif eden cümle budur.
Çünkü her ikisi de ortak özellikler taşımaktadır. O günkü Osmanlı Devleti nasıl çökmüş, emperyalistlerin elindeki haritalarda
parçalanmışsa 15 Temmuz’da da TSK’nın
kurmay subay düzeyinde yüzde 87’si FETÖ’cülerin eline geçmiş, kuvvet komutanları etkisizleştirilmiştir. Her iki mücadele
de bu asil milletin her seferinde nasıl ayağa kaldırıldığının destanıdır. O yüzden daha
ilk yılında ‘15 Temmuz senin için neyi ifade
ediyor’ diye sorduklarında ben hep 1919’u
ve Türk milletini ifade ediyor demiştim. Bu
vesileyle Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı
ve Mustafa Kemal’i, 15 Temmuz’da ülkesi
için canını veren 251 şehidimizi ve tarihimizdeki tüm şehitlerimizin hepsini sevgi,
saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.
“Türk halkı sokağa çıkarak dünyaya
kimin ne olduğunu gösterdi”
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Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Şener, milletin darbe
girişimine gösterdiği direniş ve kararlılığa
ilişkin ise “Darbeciler eğer Türk tarihine biraz baksalardı bu ihanetin çok olağanüstü
olduğunu ama kahramanlığın Türkler için
çok sıradan olduğunu, devlet ne zaman
yere düşse milletin onu kaldıracak güçte
olduğunu görürlerdi. FETÖ’cüler darbe planına dair her şeyi hesaplamışlar, kim nereye kaçacak, kim nereye hapsedilecek; ama
tek hesap edemedikleri şey, halkın sokağa
çıkamayacağı idi. Türk halkı sokağa çıkarak dünyaya kimin ne olduğunu gösterdi.

30

Darbenin tiyatro olduğunu söyleyenlerin,
milletin o günkü mücadelesine büyük bir
saygısızlık yaptığını düşünüyorum. 15 Temmuz, yüksek duygunun yaşandığı ve manevi
ağırlığı olan bir olaydır. Bu olayı doğru anlamalı; akılla, bilinçle ve doğru okuyarak hareket etmeliyiz. Türkiye’yi ayakta tutan da
bu bilinçtir. Buna sahip çıkarsanız geleceğinize sahip çıkarsınız.” değerlendirmesinde
bulundu.
“15 Temmuz bu milletin yaşadığı çok
acı gecelerden birisidir”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise panelin kapanış konuşmasında “15 Temmuz hain kalkışmasının FETÖ tarafından gerçekleştirildiği
hiçbir şüpheye düşmeyecek kadar açıktır.
Ama toplum içerisinde vicdani ve samimi
duyguların istismar edilerek, birliğimizin
sağlanmasına mâni olmaya çalışma amaçlı girişimlerin olduğunu da biliyoruz. Şunu
net bir şekilde söyleyelim ki her şey milletin gözü önünde cereyan etti. 15 Temmuz,
bu milletin yaşadığı çok acı gecelerden birisidir; hain kalkışmanın bertaraf edilmesi
bakımından da tarihteki diğer kahramanlık
örnekleri arasındadır. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve
dirayetli duruşu; bu asil milletin, vatan deyince gül bahçesine koşarcasına sokaklara
çıkışının çok önemli bir dayanak noktasını
oluşturmuştur. O gün şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizin şu gerçeği çok iyi bilmesi gerekiyor:

Yanlış düşünebilirsiniz, yanlış tercih yapabilirsiniz ama doğru yapacağınızı düşünerek bir başkasının
eline kendi iradenizi ve aklınızı kim
olursa olsun teslim etmediğiniz
takdirde yeniden bu tür tuzaklara
düşme ihtimaliniz çok düşüktür.
Panelistlerimize, organizasyonda
emeği geçenlere ve katılımcılara
teşekkürlerimi sunuyorum.” sözlerine yer verdi.

Panelin ardından konuşan Samsun
Valisi Osman Kaymak da panelistler Nedim Şener ve Ahmet Zeki
Üçok’a, verdikleri değerli ve faydalı bilgiler için teşekkür ederek
şunları kaydetti: “Millî Mücadele
Samsun’da başladı ve kurtuluş
mücadelesi hâlâ devam ediyor.
PKK ile yıkmaya çalıştılar, yıkamadılar. Ardından FETÖ’yle yıkmaya
çalıştılar, yıkamadılar. Bizler çok
uyanık olmalı ve olayları iyi analiz
etmeliyiz. Şüphesiz bu ülke hepimizin. Millî şuuru ve bu birlikteliği
devam ettirmeliyiz. Farklı düşünenler olabilir ama ülkemiz tek.
Bu ülkenin birliği ve beraberliği
söz konusu olduğunda bir araya
gelebilmeliyiz. Bu anlamda 15
Temmuz’da da millet bu beraberliği gösterdi ve kahramanca davrandı, şehitlerimizin mekânı cennet
olsun.”

Panele; Samsun Valisi Osman Kaymak ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yanı sıra, Atakum
Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Emniyet
Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan V. Sg. Albay Ahmet Bahadır, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Kuran, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes
Kabadayı, genel sekreter yardımcıları, kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
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“Şüphesiz bu ülke hepimizin”
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Tarihî, Dinî-Sosyal ve Hukuki Boyutlarıyla

15 TEMMUZ

Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Doç. Dr. İbrahim Turan

OMÜ’de “Tarihî, Dinî-Sosyal ve Hukuki Boyutlarıyla 15 Temmuz” konulu panel düzenlendi.
OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta’nın yanı sıra akademisyenler ve davetliler katıldı.
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Rıza Karagöz,
Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil ve Doç. Dr. İbrahim Turan panelist olarak yer aldı.
“Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın demokrasi
inancıyla bu millet, küllerinden yeniden
doğmuştur”
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Panel öncesinde konuşan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yılmaz “Bizler geçmişte yıllarca savaşmış bir millet olarak bu vatan için birçok
fedakârlıkta bulunduk. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın gözündeki demokrasi inancı ile bu
millet, küllerinden yeniden doğmuştur ve büyük
bir demokrasi mücadelesi vermiştir. Türk milleti
yediden yetmişe asker bir millettir, bunu, eğer
dışarıya çıkarsanız çok daha net bir şekilde görebilir ve bana hak verebilirsiniz.” dedi.
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“15 Temmuz’da demokrasimize bir darbe
vurulmak istenmişti”
Kaymakam Yılmaz, demokrasinin önemine dikkat çektiği konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bu
ülkede hep belirli zamanlarda seçimler olmuştur

ve olmaya da devam edecektir. Mevcut iktidarlar, milletimizin iradesiyle bulunduğu konumlarda kalabilir veya bu konumlarını milletimizin
demokratik tercihi doğrultusunda en çok kim
isteniyor veya uygun görülüyorsa seçimle devredebilir, bu tercih bir demokrasi örneğidir ve
demokrasinin ülkemizde son derece güçlü bir
şekilde işlediğinin göstergesidir. Bazı güçler tarafından milletimizin demokratik hakları yok
sayılarak, seçilmiş insanları bulundukları konumlardan silah zoruyla uzaklaştırmak için 15
Temmuz’da demokrasimize bir darbe vurulmak
istenmişti ama milletimizin demokrasiye olan
bağlılığı ve kararlılığı karşısında bu güçler başarısız oldular.”
“15 Temmuz ile ilgili toplumsal hafızanın
diri tutulması son derece önemlidir”
İletişimin hedeflerine ulaşabilmesi için mesaj
tekrarının önemine değinen panel moderatörü

Darbeler serencamının arka planında
ne var ?
Türklerin ordu-asker-savaş kavramlarıyla
ilişkisini dile getiren bir diğer panelist İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve tarihçi Prof. Dr. Rıza Karagöz “Biz bir darbe geleneğinden geliyoruz. 15 Temmuz 2016’da
sonuncusunu yaşadığımız darbe geleneğinin kodlarını, darbeleri sözde meşru gösteren sebepleri biraz sonra hem kronolojik
hem de anatomik olarak sizlere açıklayacağım. ‘Darbeler serencamının arka planında
ne var’ diye baktığımızda Türklerin öz kimliğinde kendini gösteren ordu-millet anlayışını görebiliriz. Bazen hepimizin gururunu
okşayan bu anlayış, gerçekten de Türklerin
ordu-asker-savaş kavramlarına yakınlığı ve
yatkınlığı ile bağlantılıdır. Buradan hareketle Türklerde ve Osmanlı’dan Cumhuriyete
Türkiye’de ordu-siyaset ilişkisini ordu-millet anlayışıyla bağdaştırmak mümkündür.
Sadece bu bakış açısıyla irdelediğimizde
adına darbe dediğimiz olayları da sanki
meşru bir zemine çekmiş gibi oluyoruz. Ancak daha derinlemesine bir bakışla konuya eğildiğimizde darbelerin arka planında
yatan gayrimeşrulukları, hukuksuzlukları,
bencillikleri, sömürgeci zihniyeti, küçük
menfaatperestlikleri hemen görebiliriz.”
şeklinde konuştu.
Dekan Prof. Dr. Karagöz, konuşmasında 15
Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı Türk milletinin olağanüstü bir refleks gösterdiğini
ve korunması gereken değerler için o gün
üzerine düşeni yerine getirdiğini sözlerine
ekledi.

Doç. Dr. Şükrü Yılmaz

“FETÖ bir sebep değil, bir sonuçtur”
15 Temmuz’un dinî ve sosyal boyutunu paylaşmak üzere söz alan panelistlerden İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim
Turan da değerlendirmesinde “FETÖ bir sebep değil, bir sonuçtur. Gelişi güzel olmadı.
Bu bir şeyin sonucuysa onu ortaya çıkaran
nedenleri konuşmamız lazım. Bu yapılanma
ve örgüt, bu toplum içerisinden çıktı. Aslında toplumda aramızda yaşayıp, bahsettiğimiz yapıyla bağlantılı olan insanlar var ve
biz konuşurken toplum içerisinden çıkmış
bu yapıyı sanki başka bir yerden gelmiş gibi
anlamamalıyız. O yüzden ayakları yere basan ve gündelik hayatın içerisine uygun bir
tahlil lazım bize. O yüzden nedenlerini anlatmamız lazım. Birincisi bu yapı neye benziyor? Düşününce bu kadar olamaz diyoruz,
nedeni ise devlete sızmak; hele ki Türk tarihinin, yüzlerce yıllık geçmişe sahip kimliğine bu yapıyla sızmak bir vaiz ile yapılacak iş
değil.” sözlerine yer verdi.

“Darbelerin
arka planında
gayrimeşruluk,
hukuksuzluk,
bencillik,
sömürgecilik,
küçük
menfaatperestlik
var”

“FETÖ ulusal bir gerçeklik olarak
karşımızda duruyor”
Bu yapılanmanın kültürel arka planına değinen Doç. Dr. Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyelim ki üst akıl ile bu örgüt kendini
kurguladı, peki sonrasında ne oldu? Nasıl
bir zemin buldu bizde? Biz nasıl ve hangi
gerekçeyle teslim olduk? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bunun toplumsal, dinî ve kültürel temelleri var ve bu olgular ulusal bir
gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Hitler
sonrasında Almanlar, 30 yıl daha aynı düşünceyle yaşadılar. Bu sebepten FETÖ gibi
yapılanmalar maalesef ki bir veya iki yılda
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İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu da “İletişim biliminde etkili iletişimle
ilgili bir kural vardır. İletişimin hedeflerinize
ulaşabilmesi için konuyla ilgili bir noktaya
kadar mesaj tekrarı son derece önemlidir
ama bir noktadan sonra konuya ve konjonktüre bağlı olarak mesaj tekrarı, ivmeyi
düşürebilir. Ama mevzubahis 15 Temmuz
olunca, ülkemizin insan kaynağını âdeta
beyin infial şebekesi olarak öğütmeye, yok
etmeye çalışan FETÖ ve benzeri yapılar
olunca, mevzu bahis vatan olunca eski bir
deyim ile “Et tekraru ahsen, velev kane yüz
seksen” dememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani 15 Temmuz ile ilgili ne kadar konuşsak, ne kadar tekrar etsek azdır. Ayrıca
15 Temmuz ile ilgili anlatmak ve konuşmak;
15 Temmuz’a dair toplumsal hafızanın diri
tutulması ve o gece milletimizin topyekûn
biçimde sergilemiş olduğu refleksin teyakkuz hâlinde olması açısından da son derece
önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.
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“Kaynağını
millî iradeden
almayan, gayrimeşru olarak
devleti yönetme
iddiasında bulunan tüm yapı
ve örgütler bir
vesayet odağı
oluştururlar”
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ortadan kalkamıyor. On yıllar alacak bir süreç var önümüzde. Ana kadrosunun tasfiye
edilip edilmediği henüz belli olmadı. Çünkü
her gün bir çok kripto yapı ortaya çıkarılıyor
ve temizlik sürekli devam ediyor. Aynı zamanda bunların çocukları ve yakınları var.
Öte yandan devletle, milletle, toplumla ilgili
algılamaları var. Sadece kurumlardakini atmakla iş bitmiyor. Onlar toplum içerisinde
varlıklarını sürdürüyorlar; aileleri ve sosyal
çevreleriyle olan ilişkilerini bir şekilde idame ettiriyorlar. Onların çocuklarını, devleti
ve milletiyle barışık bireyler olarak yaşamaya yönlendirmek zorundasınız. Çünkü 5
yaşındaki bir çocuğun devletle olan problemini tüm toplum taşıyamaz.”
“Teşkilat yapısı ve gizliliği açısından bu
yapılanma Haşhaşiler’e benziyor”
FETÖ hareketinin tarihteki diğer hareketlerle benzerliğini vurgulayan Turan, konuşmasının devamında “FETÖ’yü bu isme evrilmeden önce, eski adıyla ‘hizmet hareketi’
olarak incelediğimizde karşımıza eğitim ve
din çıkıyordu. Bu iki kavram üzerinden hareket etmeye başladılar. O hâlde bir açık, bir
zaaf var; bu da devlet olarak eğitim alanında sorunlusunuz demektir ki bu okullar bu
kadar yaygınlık gösterdi. İkincisi, dinle ilgili
problemler var. Çünkü bu okullara çocuklarını gönderen insanlarla, iş adamlarıyla, bürokratlarla kuvvetli bağlantılar kurulması,
devletin ortaya koyduğu performansta geçmişten gelen süreçte eksiklikleri olduğunu
gösteriyor. Bunları yaparken stratejilerini
nasıl kurguladılar? Literatürde araştırdığınızda karşımıza, geçmişten günümüze yeni
din hareketleri kavramları çıkıyor. Teşkilat
yapısı ve gizliliği açısından düşünüldüğünde
bu yapılanma Haşhaşiler’e benziyor. Eğitim
ve itaat bakımından ise Cizvit tarikatını andırıyor. Kaos ortamlarından faydalanma
hususunda Opus Dei hareketiyle benzerlikler taşıyor. Geniş kitlelere kendini kabul
ettirme ve lobicilik faaliyetleri açısından da
Moonculuk hareketiyle paralellik gösteri-

yor. Hepsinden biraz faydalanarak bu akımları kendi bünyesinde birleştirdiği için bu tür
teşkilatlanmalara sentetik yapılar diyoruz.”
ifadelerini kullandı.
“FETÖ operasyonları milletle beraber
daha kararlılıkla yürütülmüştür”
Millî iradenin önemini vurgulayan Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin
Keçeligil ise “Kaynağını millî iradeden almayan, gayrimeşru olarak devleti yönetme
iddiasında bulunan tüm yapı ve örgütler bir
vesayet odağı oluştururlar. Millî iradeden
kaynak almazlar, vesayet odağı oluştururlar. FETÖ de vesayet odağı oluşturmak
istemiştir ve en son 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunmuştur. 17 - 25 Aralık’taki darbe girişimleri başarısız olmuş
ve FETÖ’ye karşı daha hızlı bir operasyon
başlatılmış ve FETÖ operasyonları millet ile
beraber daha kararlılıkla yürütülmüştür.”
diye konuştu.
“Darbeciler direnen halka karşı
orantısız bir saldırıya giriştiler”
Keçeligil, konuşmasının sonraki bölümlerinde de Türkiye’deki darbelerin tarihine odaklanırken sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk tarihinde darbeler konusunda Yazar
Mehmet Kemal’in şöyle bir sözü vardır:
‘Demokrasiyi kökünden kazıyan her askerî
hareketin lideri, demokrasiyi getireceğini
ya da getirdiğini söyler.’ Başarılı ya da başarısız askerî darbeler, Cumhuriyet Dönemi
Türkiyesi’nde tahmin edilebilir bir model takip etmekteydiler. 15 Temmuz’da darbeciler, ülke demokrasisini temsil eden kurumsal yapılara ve darbeye direnen halka karşı
orantısız bir saldırıya giriştiler. Türkiye’nin
demokratikleşme ve çağdaşlaşma adına
katedeceği çok uzun bir yol vardır, darbeler
ne yazık ki bu yolu uzatmaktadır.”
Panelistlere fidan sertifikası takdiminin ardından etkinlik sona erdi.

15 TEMMUZ: Direnişten Dirilişe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Eğitim Bir-Sen ve Sağlık-Sen paydaşlığında “15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Günü” kapsamında 15 Temmuz “Direnişten
Dirilişe” isimli panel düzenlendi.
OMÜ Eğitim Fakültesi A Blok Seminer Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte; OMÜ Rektörü
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Adnan İpekdal, İl Millî Eğitim
Müdür Yardımcısı Mehmet Değermenci, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, OMÜ
Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, OMÜ Genel Sekreter Yardımcıları
Serap Sivrioğlu Sezer ve Mustafa Kemal Çayıroğlu, daire başkanları, Üniversitenin akademik ve idari kadrosundan birçok kişi yer aldı.

Açılış konuşmasında Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkan Yardımcısı Dr. Saadettin Bayçelebi
“Üzerimizde asırlık planlar yapılıyor. Gittikçe
yaşlanan bir milletin yerine gençler gelmedikçe
bir toplum, birkaç kuşak sonra silinip gidecektir.
Ama bu gençliğin de tarihine, vatanına ve inançlarına sahip çıkan bir gençlik olması gerekiyor.
Bizim ülke olarak her daim uyanık kalmamız;

bilgili, ilgili ve çalışkan olmamız gerekmektedir.
Başka türlü çocuklarımıza gelecek sağlamamız
mümkün değildir.” sözlerine yer verdi.
Panelistlerden OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Duman
ise Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemi’ne kadarki
süreçte darbe geleneği hakkında katılımcıları
bilgilendirirken, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ömer İdris Akdin ise 15 Temmuz ve
yakın tarih açısından darbe konularında düşünce
ve izlenimlerini aktardı.
Yapılan etkinlikte aynı zamanda, 15 Temmuz
Belgeseli ve 15 Temmuz şehitlerinden Demet
Sezen’in annesiyle yapılmış röportajın gösterimi
izleyenleri duygulandırdı.
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OMÜ Eğitim Fakültesi Sekreteri ve Eğitim Bir-Sen
Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Demir’in
moderatörlüğündeki panelde; OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Önder Duman ve Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneği Başkanı Ömer İdris Akdin, katılımcılarla
15 Temmuz’a dair değerlendirmelerini paylaştı.
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15 Temmuz Özel

15 TEMMUZ Şehitleri için Yürüdüler ve
Nöbet Tuttular

Samsun’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ dolayısıyla binlerce vatandaş, şehitler için Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, Samsun’da çeşitli programlara yer
verildi. Samsun Valiliği koordinasyonundaki programlar kapsamında Vali Osman Kaymak, protokol üyeleri ve binlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
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İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde
başlayan yürüyüş boyunca binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet
Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından etkinlikler çeşitli programlarla devam etti.
Yürüyüşe; Vali Osman Kaymak, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı
Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İlkadım Belediye Başkanı Necattin
Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim
Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kamu kurum müdürleri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Samsun’da demokrasi nöbeti

Samsun
Şehitleri
için yürüdü,
sabahın ilk
ışıklarına
kadar
demokrasi
nöbeti tuttu

15 Temmuz direnişinin 3. yılında Samsun halkı ve protokol üyeleri, Cumhuriyet
Meydanı’nda sabahın ilk ışıklarına kadar
demokrasi nöbeti tuttu.
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Cumhuriyet Meydanı’na kadar
yürüdüler
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TÜBİTAK’IN PDR ALANINDA
VERİLEN İLK TEŞVİK ÖDÜLÜ
Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ın
Söyleşi: Açelya Kaynar

Fotoğraf: Gökhan Çetin

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Psikolojik
Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında
verilen ilk teşvik ödülüne OMÜ Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde
görev yapan Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas değer bulundu.
TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik
alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri
ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”
ve “2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim Tarihi
Ödülü”ne ilişkin 2019 yılı değerlendirme sonucunda “Bilim Özel Hizmet
ve Teşvik Ödülleri” alanında Sosyal
Bilimler dalında OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas Teşvik Ödülü’ne layık
görüldü.
Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışma psikolojisi kuramı çerçevesinde kariyer uyumluluğu, çalışma iradesi ve sosyal bilişsel kariyer
kuramı çerçevesinde kariyer karar
verme öz yeterliği ve kariyer kararsızlığı konularındaki uluslararası düzeyde
üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle bu
önemli ödülü OMÜ’ye kazandıran Doç.
Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ı ziyaret
ederek ödülü konuştuk. Sizleri bu özel
söyleşiyle baş başa bırakıyorum.

Ödülün haberini Rektörümüzden aldım. Bu
da benim için hoş bir sürpriz oldu. Rektör
Hocamızdan haberi aldıktan sonra sevindim, heyecanlandım ve çok mutlu oldum.
Haberi aldığımda Bolu’da PDR Öğrenci
Kongresi’nde davetli konuşmacıydım. Aynı
misafirhanede alandaki diğer hocalarla
birlikte kalıyordum. Akşam haberi aldım,
sabah herkes öğrenmişti. Kahvaltıda herkes ayrı ayrı tebrik etti, çok mutlu oldum.
Türkiye’de PDR alanında ilk defa TÜBİTAK
teşvik ödülü alan bir akademisyen olduğum
için ayrıca gurur duydum. Çalışmalarımdan
dolayı takdir edilmiş olmak hoşuma gitti.

Çok değerli bilim insanlarının
çalışmalarının değerlendirilmeye
alındığı ödüllerde sizin de
projeniz ödüle layık görüldü. Sizin
çalışmalarınızı farklı kılan unsurlar
neler?
Birincisi; akademik çizgimi koruyarak ilerlemeyi tercih etmem olabilir çünkü doktora eğitimim ve tezim de dâhil olmak üzere
kariyer psikolojik danışmanlığı alanında
çalıştım. İkincisi; akademik ağımı ve iş birliklerimi sadece ulusal düzeyde tutmadım,
mümkün mertebe yurt dışından akademisyenlerle de çalıştım. Tek başıma da yayın
ve projeler yaptım ama yurt dışından birçok meslektaşımla da ortak çalışmalar ve
yayınlar yaptım. Hâlen bu çalışmalarımız
devam ediyor. Kişilik olarak ise kendimi
hâlâ doktora öğrencisi gibi hissediyorum.
Alanımla ilgili sürekli öğrenmem ve araştırmam lazım, bildiklerimin ötesine geçmem

“Ödülün
haberini
Rektörümüzden
aldım.
Bu da benim
için hoş bir
sürpriz oldu.”
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Değer bulunduğunuz “TÜBİTAK
Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü”,
Üniversitemizi gururlandırırken sizin
de bilim çevrelerinde isminizin daha
da çok tanınmasına, konuşulmasına
aracılık etti. Bu ödül açıklandığında ne
hissettiniz ve sizin için ne ifade ediyor?
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lazım diye düşünüyorum. Hayatta kimseyle
rekabet içerisine girmedim ama hep kendimle yarıştım. Hiçbir zaman, artık öğrenme sürecim bitti diye düşünmedim.
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“Ayırt edici
özellikleri ve
başarıları
vurgulamak
önemliydi.”
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Ödüllere başvuru sürecini anlatabilir
misiniz? OMÜ’nün bu sürece katkısı ne
oldu?
Ödüle
başvururken
Amerika’daydım.
TÜBİTAK’ın 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu’nu kazanmıştım. Şubat ayında
tüm başvuru belgelerini hazırladım ve gönderdim. Başvuru formlarında akademik öz
geçmiş sorularını ve neden bu ödüle layıksınız sorusunu onlar da sordu. Ayırt edici
özellikleri ve başarıları vurgulamak önemliydi. Bilimsel aktivitelerim ve etki değeri
yüksek dergilerdeki yayınlarım dışında Journal of Vocational Behavior ve Journal of
Career Assessment gibi Amerika’daki çok
prestijli dergilerin editörler kurulunda yer
alan ilk Türk araştırmacıyım. Bunun gibi
başarıları da vurguladım.
“OMÜ, çalışan herkesin yanında oluyor
ve destekliyor”
Eğer bir akademisyen -ben olayım ya da diğer hocalarımız olsun- çalışmayı seviyorsa
ve çaba gösteriyorsa mutlaka destek görüyor. Projelerle ya da farklı çalışmalarla ol-

sun, Üniversitemiz, çalışan herkesin yanında oluyor ve destekliyor. Yeter ki çalışsın ve
çalışabildiğini ürüne dönüştürsün; bu yayın
olur, tanınabilirlikle ilgili ödül olur, patent
olur, başka projeler olur. Bunu gösterdikten
sonra zaten destekleneceğine inanıyorum.
OMÜ’nün süreçteki desteği, özellikle projeler bazında oldu diyebilirim. Şimdiye kadar
OMÜ Proje Yönetim Ofisinden (OMÜ BAP)
birçok projem için destek aldım ve bunlar
da yayınlarıma yansıdı.
“Örnek başarılı kadın modelleri
arttıkça insanların zihnindeki
kalıplaşmış kadın rolleri değişecektir”
Toplumumuzda pek çok alanda olduğu
gibi kariyer basamaklarını tırmanırken
de kadınlara erkekler kadar fırsat
eşitliği tanınmadığını düşünüyoruz. Bu
konuda bir projeniz ya da kadınların
bu cam duvarları kırabilmeleri için
tavsiyeniz var mı?
Kadınların gerçekten yükü daha ağır oluyor. Evli ise eşler ‘işi paylaşıyorum, çocuk
bakımında yardımcı oluyorum’ dese de asıl
yük her zaman annelerde oluyor. Tabii ki
benim de yakındığım zamanlar oldu ama
işimi hiçbir zaman 9-5’e sıkıştırmadım,
çoğu zaman çocuklarım uyuduktan sonra
oturdum, çalıştım. Beni başarıya götüren

şeylerden biri de bu oldu. Bugün ben hâlâ
evime iş götüren bir insanım, bunu belki
bazı kişiler olumsuz görebilir ama ben mesleğimi sevdiğim için zevkle yapıyorum. Şu
da bir gerçek; özellikle idari pozisyonlarda
eşit olmayan dağılımı görüyoruz. İdari kadrolara atamalarda yönetimlere bu anlamda daha fazla iş düşüyor. Kadınların biraz
daha sesini çıkarması gerekiyor. Yapılan
çalışmalar daha görünür kılınabilir. Mesela
bir öğrencimle, kadın ve aile araştırmalarını yönettiğim bir tezde meslek seçiminde toplumsal cinsiyetin rolünü araştırdık.
Hatta bununla ilgili bir ölçüm aracı da geliştirmiştik. Bunun, daha ilkokulun ilk yıllarından itibaren toplumsal mesajlarla kadına ve erkeğe benimsetildiğini gördük. 5-6
yaşında aldığımız kodların üzerine bir 20
yılı koyduğumuzda bu mesajlar normalleşmiş oluyor. Çünkü bu kodları içselleştirmiş
oluyoruz. Bunu kırmak, rol model olmak ve
başarılı kadınları rol model olarak ortaya
koymak bu anlamda katkı sağlar diye düşünüyorum. Korkmamak lazım, kadınlar
kendini olduğundan daha küçük görme eğilimindeler. Türkiye’de bununla ilgili çalışma
yapıldı. Üniversite sınavında öğrencilerin
aldıkları puana göre tercihlerine bakıldı.
Erkek öğrenciler, aldığı puanın çok daha
üstünden başlıyor tercihlerini yapmaya, kız öğrencilerin ise aldığı puanla
tercih yapmaya başladıkları görüldü. Burada düşünmek gerekiyor; acaba
erkekler kadar kız öğrencilere çok şans vermiyor
muyuz? Ama zamanla bu
durumun; örnek başarılı
kadın modeller arttıkça ve
bizler çocuklarımıza daha
eşitlikçi mesajlar verdikçe
değişeceğine inanıyorum.

istiyorum, ne yapmaktan hoşlanıyorum,
ilgi alanlarım neler, hangi konularda daha
yetenekliyim, bir meslekte önem verdiğim
değerler neler diye düşünmüyor. Çocuk da
aile de çok düşünmüyor. Aslında kariyerle ilgili en önemli şey yaşantı zenginliğidir. Çocukluktan itibaren ne kadar yaşantı
zenginliği olursa, kişi kendisini o kadar iyi
tanıyabilir. Mesela iş yerinde gözlem, gölge-izlem dediğimiz çalışmalar yapılabilir.
Bu gözlem modelinde çocuk, herhangi bir
çalışanı bir gün boyunca hiç müdahale etmeden izliyor. Bunun gibi gözlemler bile
çocuklarda çok büyük farkındalıklar yaratıyor. Dolayısıyla en önemlisi en başta yaşantı zenginliği, sonrasında da çocuklara
baskı kurmamak gerekiyor. Cinsiyetlerle
ilgili kodlar varsa, mesleklerle de ilgili bu
kodlar oluyor. Prestij, unvan gibi unsurlar
özellikle günümüzde daha da ön planda
tutuluyor. Mesleki değerler son zamanlarda maalesef yüksek gelir ya da prestije
odaklanır hâle geldi. Bunlara odaklanmadan önce, çocuğun kendisini tanımasına
ve sonrasında da alternatiflerini bilmesine
yardımcı olmak gerekiyor. Unutulmaması
gereken bir şey de Konfüçyüs’ün dediği gibi
“Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız”.

“Çocuğun
kendisini
tanımasınave
sonrasında da
alternatiflerini
bilmesine
yardımcı
olmak
gerekiyor.”

“Kariyerle ilgili en
önemli şey yaşantı
zenginliğidir”

Bizim bazı sistemsel sınırlılıklarımız var. O kadar
çok sınav puanına ve sınavdaki netlere odaklanılıyor ki puan gelene kadar
öğrenciler; ben ne yapmak
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Kariyer sahibi olmak
ve kariyer planımızı
doğru belirlemek insan
hayatındaki en önemli
aşamalarından biri. Bu
süreç nasıl yönetilmeli?
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Haber ve fotoğraf: Sinan Akdoğan

OMÜ’nün Üniversite-Sanayi-Sektör
İş Birliğindeki Atardamarı:
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YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK
MESLEK YÜKSEKOKULU
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Bilginin, teknolojinin ve inovasyonun (yenilikçilik) hayata hükmettiği bir çağda yaşıyoruz. Üniversiteler söz konusu olunca da
bu kavramların içinin doldurulması, insan
kaynağına ve entelektüel sermayeye yatırım yapılması büyük bir önem taşıyor. Bu
anlamda liseden mezun olan gençler, üniversite sınavının ardından hayatlarının dönüm noktası olan bir periyotta geleceklerini tayin edecek kararlardan birini veriyor.
Türkiye’de bir dönem nitelikli meslek elemanı ve tekniker yetiştirmeye yönelik atılımlar; “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi”
şeklinde de dillerde sloganlaşmış, meslek
liselerinin tamamlayıcısı olan meslek yüksekokullarına (MYO), öğrenmeyi daha anlamlı ve hayati kılmak için kuram ve uygulama arasındaki boşluğu doldurma görevi
yüklemişti. Ülkemizde sayıları bine yaklaşan MYO’lardan özellikle organize sanayi
bölgelerinde kurulu olanları; mezunların,
iş hayatının zorluklarını ve çetin koşullarını göğüsleyebilecek adaptasyona ulaşabil-

meleri açısından deyim yerindeyse dinamo
etkisi yaratıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Yeşilyurt Demir Çelik MYO da
öğrenci, akademisyen ve sanayide çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayan ve hatta bu gelişim
için onları zorlayan üniversite-sanayi iş
birliği ve paydaşlığındaki fonksiyonuyla
dikkat çekiyor. Samsun Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki (OSB) Yeşilyurt Demir Çelik
MYO’nun Müdürü ve aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı,
Türkiye’deki “iyi örnek uygulamaları”nı
daima takip ederek ve “örnek sanayi
kuruluşları”nı gezip, gözlemleyerek başında bulunduğu MYO’ya bu uygulamaları
kazandırmaya çalışan, dolayısıyla da yenilikçi ve girişimci bir akademisyen profili
çiziyor. Müdür Yıldızlı ile bu bağlamda Yeşilyurt MYO’daki hazırlıkları, yatırımları ve
bu doğrultuda yapılan iş birliklerini yakın
plana aldık.

Yeşilyurt Demir Çelik MYO’da
“robotik devri” başlayacak
Röportaja, Yeşilyurt MYO’daki yeniliklerden başlıyoruz. Müdür Doç. Dr. Yıldızlı, MYO’da robotik uygulamaya geçişin olacağını vurgularken, sanayiye de
yansıyan bu ihtiyacı şu sözlerle anlatıyor:

öğrencilerimiz, mevcut sanayide kullanılan
sözünü ettiğim robotların kullanımını ve
programlanmasını öğrenecek.
“Cazibe Merkezleri Destek Programıyla
öğrencilerimizin profili daha da
yükselecek”
Hazırladıkları projeyle MYO’nun, mum kalıbı üretecek bir dökümhaneye kavuşacağına dikkat çeken Yıldızlı, bu dökümhanenin
avantajlarını şöyle dile getiriyor:

“Dijital Sanayi
Operatörlüğü”
adıyla 2 yıllık
bir program
açacağız.”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
kapsamında desteklenen “Cazibe Merkezleri Destek Programı”na bizim sunduğumuz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, “Dijital Sanayi Operatörü Yetiştirme Programı” kapsamında müfredat oluşturma
çalışmaları var. Dolayısıyla bu çerçevede organize sanayi bölgelerindeki
MYO’larda yakın dönemde “Dijital Sanayi Operatörü Programları” açılması
bekleniyor ki bu programların açılması
3 ya da 4 yıl içerisinde olabilir. Biz de
Yeşilyurt Demir Çelik MYO olarak bu
programa yönelik hazırlık yapmaya
başladık. Bizim bu durumdan şunu anlamamız gerekiyor: Dijital sanayi operatörü ne demek? Aslında robot kullanan
kişi demek; robotu yönlendirebilen,
robotik hareketleri programlayabilen
nitelikli eleman demek. Bu amaçla şu
an İstanbul, İzmir ve Ankara’daki fabrikalarda, artık vasıfsız işçilik yerine robotik uygulamalara geçişler olduğu için
endüstriyel robot kol olarak tabir ettiğimiz tezgâh yahut platformlarda, parçaları organize olarak belli bir yörüngede
taşıyabilen robotik operatörler kullanılmaya başlandı. Bu sebeple Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığının da bizlerden
bu yönde bir talebi oldu ve müfredatı
belirlemek için de kamu-üniversite-sanayi iş birliği (KÜSİ) kapsamında çeşitli
çalıştaylar düzenlenip değerlendirmeler yapıldı. O nedenle Yeşilyurt Demir
Çelik MYO olarak bizler de endüstriyel
robot kol alma aşamasındayız, hazırlık ve çalışmalarımız bu minvalde. Öğrencilerimizin böyle bir şansı olacak.
Yine aynı şekilde robot kullanmak isteyen sanayideki çalışanlara,
mühendislere de bu eğitimi
Sürekli Eğitim Merkezimiz üzerinden sunmak istiyoruz, böyle
programlar ve kurslar aracılığıyla onlara bu fırsatı vermek
niyetindeyiz. Kısacası yeni hedeflerimizden birisi de bu ve
muhtemelen MYO’muzda 2019
- 2020 akademik yılında bu eğitimlere başlayacağız. Yeni hedeflerimiz kapsamında “Dijital
Sanayi Operatörlüğü” adıyla 2
yıllık bir program açacağız. Bu
programda öğrenim görecek
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“MYO’muzda
Silah Sanayi
Teknikerliği
Programı
açıldı.”
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proje destek almaya çok yakın zira fizibilite
raporunu sunmamız hâlinde projemizin destekleneceği söylendi. O fizibilite doğrultusunda aşağı yukarı 200 metrekarelik bir alanı
kapsayacak bir dökümhanemiz olacak. Yalnız bu dökümhane ‘kum kalıbı’ değil, ‘mum
kalıbı’ bir döküm özelliğine sahip. Ülkemizde
yaklaşık 10 işletmenin yaptığı bir iş bu, mesela kum kalıbı dökümünü bin işletme yapıyorsa mum kalıbı dökümünü 10 işletme yapıyor. Mum kalıbı dökümünde, talaş imalatına
çok gerek kalmıyor ki kum kalıbı dökümünden ayrılan en önemli farkı da bu. Böylelikle
MYO’muzda, tasarımı yapılabilecek birçok
metal ya da metal harici parçaların daha az
işçilikle dökümü sağlanacak. Bu açıdan da
katma değeri daha yüksek ürünler çıkacak.
MYO’muzda Silah Sanayi Teknikerliği Programı açıldı. Bu programdaki öğrencilerimizi
hem tasarım hem de uygulama açısından
yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde döküm
teknikerliğinde de iddialı olmak istiyoruz.
Şunu da vurgulamalıyım: Bir diğer alanımız
da endüstriyel kalıpçılık, zaten Endüstriyel
Kalıpçılık Programımız var. Bu programımızda CNC (Computer Numerical Control / Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) makinesiyle endüstriyel kalıbın nasıl hazırlandığını ve yapıldığını
öğretiyoruz, üstelik bu sefer öğrencilerimiz
mum kalıbı yapma şansını da yakalayacak.
Nitekim bunlarla ilgili yazılımlar almayı planlıyoruz ve bu yazılımları hem tasarım için kullanacağız hem de üretim odaklı atölyemizde
öğrencilerimizi o yazılımlar rehberliğinde
eğitime tabi tutacağız. Ayrıca okulumuzda
öğrencilerimize atölye ve laboratuvar günleri
düzenlemeyi planlıyoruz. Nitekim YÖK de bu
uygulamaları ölçüyor; sizin müfredatınızdaki
uygulamalı ders saatiniz ne kadardır, teoriğin
pratiğe oranı ne derecede diye de soruyor.
Zaten bizde de pratik uygulama, teoriğin 2

katıdır yani uygulama ağırlıklı bir müfredatımız var.
“Öğrencilerimizin dışında sanayideki
teknikerlere ‘sınıf atlatmak’ istiyoruz”
Samsun OSB’nin aslında bir döküm alanı
olarak önemli bir potansiyeli barındırdığını
söyleyen Doç. Dr. Yıldızlı, buna ilişkin planlarını ve düşüncelerini şu cümlelerle paylaşıyor:
Hassas döküm, 3 programımıza hitap ediyor; Endüstriyel Kalıpçılık, Biyomedikal
Cihaz Teknolojisi ve Silah Sanayi Teknikerliği Programları. Bunları araştırdık ve
silah sanayi teknikerliğinde belli hizmet
alımları var. Burada bazı otomobil parçaları, hassas dökümle imal ediliyor. Ama
Türkiye’de genelde firmalar İstanbul (Gebze Bölgesi’nde), Ankara ve Konya’da toplanıyor ve bu firmaların sayısı da 10’u geçmiyor. Bizim bölgemizdeki planımız ise şu:
Samsun OSB aslında döküm alanı olarak da
göze çarpıyor, nitekim 10 büyük döküm tesisi var burada ve bünyesinde döküm teknikerlerini barındırıyor. Bu çalışanlardan
bazıları döküm tecrübesine sahip ama bu
tekniği bilmiyor ve öğrenmek istiyor. Yani
öğrencilerimiz dışında sanayideki bu teknikerlere deyim yerindeyse sınıf atlatmak
istiyoruz. Ayrıca 2019 – 2020 akademik yılı
itibariyle 8 programımızın tamamı yüzde
95 ve üzeri doluluk oranına ulaştı. Özellikle vurgulamalıyım ki bu programların hepsi
‘teknik programlar’.
Üniversite-sanayi-sektör iş birliği ve
dirsek teması daha da sıklaşacak
Müdür Doç. Dr. Yıldızlı’ya mevcut üniversite-sanayi iş birliğinde itici gücün kim ol-

duğunu ve burada rollerin nasıl
dağıldığını sorduğumuzda bu
durumu şu şekilde özetliyor:

Türkiye’nin sanayi ile en çok protokol
yapan ve Karadeniz Bölgesi’nin OSB
içinde kurulu tek MYO’su
Yeşilyurt Demir Çelik MYO; danışma kurulu
toplantılarıyla mevcut programını sanayinin ve iş dünyasının ihtiyaçlarına göre güncelliyor, Müdür Yıldızlı da bu gerçeği teyit
ediyor:

Dediğiniz gibi Türkiye’de iyi örnek uygulamaları arasında yer alan dökümhane, tamirhane ve kaynakhaneleri sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız, OSB
ile aynı dili konuşmak ve ortak bir eksende
buluşmak. Biz, öğrencilerimizi iş dünyası
ile buluştururken, diğer
yandan da öğretim kadromuzu sanayiye yönlendirmeye çalışıyoruz.
Yani hem öğrencilerimizi
hem de akademisyenlerimizi endüstriyel yapıya
adapte etmek için çeşitli
mekanizmalar geliştiriyoruz. Bunlardan biri ‘İş
Yeri Eğitimi Uygulaması’
ki bu programla hocalarımızın, yönder pozisyonunda iş yeriyle bağlantı
kurmalarını sağlıyor ve
de iş dünyasıyla yakınlaşmalarına aracı oluyoruz. Samsun OSB’de
76 sanayi kuruluşu var
biz bu çerçevede 21
protokol imzaladık. Hedefimiz; bu kuruluşların
tamamıyla iş birliği geliştirmek. Şunun da altını
çizmem lazım ki imzalanan bu 21 protokol, Türkiye’deki MYO’lar içinde en yüksek
oran. Akademisyenlerimizin burada şöyle
bir avantajı da var: Akademisyenlerimiz sanayi kuruluşlarıyla projeler yürütürken YÖK
tarafından ayrılan ödeneğin yüzde 20’si
kullanılıyor ama bu projelerde OSB ile iş
birliği projesi şartı koşuluyor ki proje, söz
konusu işletmenin ürününü iyileştirip geliştirmeye dönük olsun. Bununla ilgili okul
yönergemiz de hazır zaten.

Türkiye’nin
sanayi ile en
çok protokol
yapan ve
Karadeniz
Bölgesi’nin OSB
içinde kurulu
tek MYO’su
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Tabii üniversite-sanayi-sektör
iş birliği kapsamında insan kaynağını birlikte değerlendirerek
öğrencilerimizin mesleki tecrübe ve birikimini üst düzeye
çıkarmak ana hedeflerimizden
biri. Biz aslında bu iş birliğinde
MYO olarak deyim yerindeyse araya girmeye çalışıyoruz;
bu anlamda zorlayıcı güç biziz,
diğer taraftan da bizi zorlayan YÖK. Bizim OSB’de bulunmamız çok büyük bir avantaj.
YÖK’ün uyguladığı bu sistem,
performansa dayalı. Bizler de bu bağlamda akademik bilgi ve birikimin; sanayi kuruluşlarında ve teknoloji tabanlı başlangıç
firmalarında ekonomik değere dönüşmesi
amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz.
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İş Yeri Eğitimi
“Türkiye’deki OSB’lerde kurulu diğer
MYO’lar ile yarış hâlindeyiz”
Müdür Yıldızlı, öğrencilerin diplomalarını
alıp iş hayatına atıldıklarında yabancılık ve
acemilik yaşamamalarında büyük payı olacak iş yeri eğitimi uygulamasının vazgeçilmezliğini ise şu ifadelerle aktarıyor:
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Hem üniversiteye
hem de YÖK’e
hesap verilen
bir sistemle
performans
değerlendiriliyor
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İş yeri eğitimi, bir sömestir boyunca yapılan ve yaklaşık 3 buçuk ay süren bir eğitim.
Günlük 8 saat, haftalık 40 saat çalışmayı
gerektiriyor ve bu süre zarfında yüzde 80
devam şartı var. MYO’muzda iş yeri eğitimi
üçüncü ve dördüncü dönemde uygulanıyor; 3 programımızda (Otomotiv Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Kimya Teknolojisi)
üçüncü dönemde, 5 programımızda (Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Biyomedikal
Cihaz Teknolojisi, yeni açılan Mekatronik,
Gıda Teknolojisi) ise dördüncü dönemde
başlıyor. Öğrencinin bu eğitimi alabilmesi
için genel not ortalamasının 2.50 olması zorunlu. İş yeri uygulaması, öğrencinin
kendini takım oyuncusu olarak hissettiği bir
eğitim-öğretim sistemi. Amacı nedir? Öğrenciye tecrübe ve cesaret kazandırmak ve
ayrıca öğrencinin kendini çalıştığı fabrikaya ait hissetmesini sağlamak. İş yeri eğitimi; her hafta öğrencilerimizin, MYO’muzun
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen bir
hocamız -ki kendisi yönder olarak adlandırılıyor- tarafından takip edildiği, performanslarının anketlendiği ve notlarının verildiği 30 AKTS’lik (Avrupa Kredi transfer
Sistemi) bir sistem. Çünkü bir dönem, 30
AKTS’yi kapsıyor, 120 AKTS ile de öğrenci
mezun oluyor. Bu sistemle öğrenci, iş birliği

hâlinde olduğumuz işletmelerde bir dönem
boyunca full-time (tam gün) çalışıyor. Buradaki temel amacımız; öğrencilerimizi donanımlı mezun ederek aranan kalifiye eleman
olmalarının yolunu açmak. Bu da zaten
7033 nolu Kanun’da belirtiliyor, bu Kanun
OSB’lerde nitelikli insan kaynağı yetiştirme
hedefini kapsıyor. Özellikle OSB bünyesindeki MYO’lara, YÖK tarafından verilen bir
görev bu, bizlerin de tabii ödevi aynı zamanda. Bu arada yönetim modelimiz artık
değişti, önceki modelde bizim performansımızı sadece Üniversite ölçüyordu; artık
Üniversiteyle birlikte YÖK ölçmeye başladı.
Yani bundan sonra hem üniversiteye hem
de YÖK’e hesap verilen bir sistemle performans değerlendiriliyor. Öyle ki Türkiye’deki
OSB içerisinde kurulu diğer MYO’larla da
yarışıyoruz bu anlamda. Bu MYO’ların performansları sayısal olarak ölçülüyor. Yıl sonunda bu MYO’ların performans kriterleri
belirleniyor ve buna göre bir değerlendirme yapılıyor. Bu performans kriterlerinde
ise esas olarak; öğrenci ve işveren anketi,
iş yerine gönderilen öğrenci miktarı, okulunuzdaki danışma kurulunun varlığı, usta
öğretici kontenjanı, sanayiden okulunuza
ders vermeye gelen firma yetkilisi sayısı,
iş yeri protokol sayısı, sanayi kuruluşlarıyla
yaptığınız ortak proje adedi, eğitimcilerin
eğitimi, okul olarak gittiğiniz teknik gezi ve
katıldığınız fuar sayısı gibi etkenler baz alınıyor. Kısacası MYO’lar, bu kriterlere göre
bir nevi hesap veriyor. Kaldı ki üniversiteler
de artık performansa göre yönetiliyor, bizler de bu sistemin parçasıyız.
Yeşilyurt Demir Çelik MYO’daki Telekom
Laboratuvarı’nın ayırt edici özelliğine ilişkin
ise Doç. Dr. Yıldızlı şunları söylüyor:

Telekom Laboratuvarı Fark
Yaratıyor
Bu laboratuvarımız, 2 yıl önce
Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz protokol doğrultusunda faaliyete geçti. Telekomdan gelen
usta öğreticiler, 2 sezon boyunca
Elektronik Programındaki öğrencilerimize dersler verdi. Burada,
telefon direğinin modelinden
tutun, alıcı-verici istasyonlarına
kadar farklı materyal ve sistemlerin özellikleri ve nasıl kullanıldığı, usta öğreticilerimiz tarafından
uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarılıyor. Laboratuvarımız
site ve sanayiye yönelik çağrılarda da bulunuyor:
Otomotiv Programı Tamirhanesi,
geçen sene Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) gelen destekle
MYO’muza kazandırıldı.

ayrıca fiber optik kaynak makinesine sahip. Örneğin, cam malzemeden olan 2 fiber optik kaynağı lehimleyebiliyorsunuz ki bu
parçalar farklı çaplarda oluyor ve
herkesin vâkıf olduğu bir iş değil.
Ama Türk Telekom bunu yapabiliyor.

Tamirhane eğitim-öğretimin yanı
sıra Üniversitemizin Araç İşletme
Müdürlüğü envanterinde bulunan
araçların; küçük çaplı bakım-onarım işlemlerinin, lastik değişimi
ve hava basımının, arıza tespitinin
de yapılacağı bir yer. Yani dışarıdan hizmet alınmasını gerektiren
problemler, tamirhanede de çözülebilecek. Böyle bir yeri hizmete açtık ve dolayısıyla Araç İşletme Müdürlüğünün tamirhaneden
faydalanmasını planlıyoruz.

Sanayi ve Üniversiteden
Beklentiler

Otomotiv Teknolojisi Programı
Tamirhanesi
Röportajımızda Doç. Dr. Yıldızlı,
MYO’nun mevcut kapasite ve kabiliyetleri doğrultusunda Üniver-
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Doç. Dr. Kemal Yıldızlı: “Üniversitemizin Araç İşletme Müdürlüğündeki araçların bakım-onarım
işini üstlenmek istiyoruz”
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“Sanayi
kuruluşlarının
ürün geliştirme
projelerini
okulumuzda
yürütebiliriz.”
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“MYO’muz ‘tasarım merkezi’ gibi
çalışabilir”
Sanayi kuruluşlarının ürün geliştirme projelerini okulumuzda yürütebiliriz. Okulumuz bir eğitim kurumu ve bunun yanı sıra
bir tasarım merkezi gibi de işlev görebilir.
27 çalışanımızdan 25’i mühendis ve bu
arkadaşlarımız; biyomedikalden mekatroniğe, makineden elektrik ve elektroniğe
kadar farklı alanlarda faaliyet gösteriyor,
yani hem öğretim elemanı hem de mühendis unvanına sahip kişiler. Mühendis ne yapar? Mühendis tasarım yapar, yanı sıra bir

Telekominikasyon Teknolojileri Uygulama Laboratuvarı

projenin mekanik yahut elektronik tesisatını kurar. Tabii bu kadromuz, kalifiye insan
kaynağı olarak sanayi kuruluşlarının bir
projesini çizmek veya ürününü geliştirmek
için de elbette çalışabilir. Mesela TÜBİTAK
bünyesindeki Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığının (TEYDEB) ortak
projelerinde görev alabilir. Yine bununla
beraber, OKA veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) projeleriyle
en yakın insan kaynağını, sanayi kuruluşlarının projelerine ortak edebiliriz. Sahip
olduğumuz beyin gücünü kullanmalıyız
çünkü Üniversitemizin vizyon ve misyonu

Tamir-Bakım-Onarım
Araç İşletme Müdürlüğünün buradaki tamirhane imkânlarından yararlanmasını
umuyoruz çünkü biz de OSB’yiz. Üniversitemizin idari birimleri ile çalışanlarının okulumuzdan mevcut olanaklar dâhilinde faydalanmasını arzu ediyoruz. Tamam, aracın
motorunu indiremeyiz ama motor yağını ya
da lastiğini değiştirebileceğiz veya araçtaki
problemi tespit edebileceğiz. OMÜ bu hizmetleri dışarıdan alıyor, Üniversitemizin bu
servisi ve hizmeti buradan almasını istiyoruz açıkçası. Bunları neden anlatıyorum?
Çünkü mesela Otomotiv Teknolojisindeki
öğrencimiz arabayı görmeden mezun olmasın, dahası bir aracı değil, birçok araç
modelini görsün. Sözün özü, ağır vasıta dı-

şındaki araçların tamir ve bakımını yahut
arıza tespitini yapabileceğiz.
Yeşilyurt Demir Çelik MYO’da altyapı
yatırımları sürüyor
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu
MYO’da uygulanan “Trimester Eğitim Sistemi” Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Planı’na
girmişti ve ülkemizde eğitim sisteminde
model olarak kabul edildi. Bu minvalde
Yeşilyurt Demir Çelik MYO da mevcut sistemiyle model yaratabilir mi diye merakımı
Hocamla paylaşıyorum...

“OMÜ
çalışanlarının
araç
bakımına
talibiz.”

Şimdi şunu da unutmadan söylemem lazım;
iş yeri eğitimleri sadece Yeşilyurt Demir
Çelik MYO’nun müfredatına değil, Üniversitemizin diğer MYO’larının da müfredatına girdi ve bu iş yeri eğitimleri son 2 yıldır
aktif durumda. Gaziantep OSB’de bulunan
Naci Topçuoğlu MYO’daki uygulamalar,
Türkiye’de ‘iyi örnek model’ olduğu için bizler de ilerleyen dönemde iş yeri eğitimlerini
2 ya da 3 döneme çıkarmayı hedefliyoruz.
Yani öğrencilerimizin daha çok tecrübe kazanması için bu trimester eğitim sistemini
kuvvetle muhtemel uygulayacağız.
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var, işte vizyondaki üst nokta budur. Bu anlamda MYO’umuzun ulaşması gereken üst
noktayı kastediyorum. Ayrıca burası, gelir
elde eden bir kuruma da dönüşebilir, zaten
hedeflerimizden biri de okulumuzda döner
sermayenin açılması. Döner sermayenin
açılması yönünde talebimiz var zira bahsettiğim gibi Araç İşletmenin bakım onarım
işlemlerini üstlenmek istiyoruz.
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OMÜ; Mezunlarıyla Buluştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunları
ve öğretim üyeleri, geleneksel mezunlar gününde bir araya geldi. OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından bu
yıl 5.’si düzenlenen “OMÜ Mezunlar
Günü” etkinliğinde buluşma, tanışma
ve kaynaşmanın mutluluğu yaşandı.
Farklı kurum ve kuruluşlarda görev
yapan her yaştan OMÜ mezunlarının
katıldığı OMTEL Otel’deki buluşmada;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Kırşehir
Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.
Dr. Ergin Kariptaş, FBM Tıp Merkezinin
kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri de yer aldı.
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Buluşmada Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, gelen konuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.
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Gecenin sunuculuğunu üstlenen OMÜ mezunlarından Merve Aydın, ilk sözü OMÜ Mezunlar
Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya’ya verdi.
Topkaya, konuşmasında “Bu yılki mezunlar günü
programımızın bizim için ayrı bir önemi ve anlamı bulunuyor. Bildiğiniz gibi bu yıl, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
ayak basmasıyla başlayan Millî Mücadele sürecinin 100. yılı. Bu yılki mezunlar programımızın,
100. yıl anısına Samsun’da düzenlenen etkinlikler kapsamına dâhil edilmiş olmasının gururunu
ve onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önder

Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkenin bağımsızlığı için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve
minnetle anıyorum. Cumhuriyet’imizin kurulmasının ilk adımı olan bu tarihî olayın adını taşıyan
OMÜ’den mezun olan siz değerli mezunlarımızla
beşinci kez bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum.” dedi.
“Mezun olsak da beraberiz”
OMÜ ile öğrencileri arasında kurulan kalıcı bağın ilk aşamasının Mezunlar Koordinatörlüğü
olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nursel Topkaya,
devamında “OMÜ ve öğrencileri arasındaki bağ,
yükseköğretim ile başlayıp mezuniyetle biten bir
zaman dilimiyle sınırlı değildir. Bu düşünceyle
OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü olarak mezunlarımızla iletişim ve iş birliği sağlamak, ilişkilerimi-

zi daha etkin kılmak ve sizlerle
bir araya gelmek için etkinlikler
düzenliyoruz. ‘Mezun Olsak da
Beraberiz’ anlayışıyla yaptığımız çalışmalarımızı, her gün
yenilikler katarak ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Şu anda
sisteme kayıtlı 19 binden fazla
aktif mezunumuz bulunmakta.
Mevcut üye sayısını arttırmak
ve kayıtlı mezunların bilgilerini
güncel tutmak ilk hedefimizdir.” sözlerine yer verdi.
Mezunlar Koordinatörü Doç.
Dr. Nursel Topkaya, konuşmasını, başta Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç olmak üzere “Mezunlar
Günü” programının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ederek bitirdi.

Mezunlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade
eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
ise OMÜ camiasının her geçen
yıl çoğalarak büyüdüğüne işaret ederek “2018 – 2019 mezunlarımızla birlikte yaklaşık
170 bine ulaşan çok büyük bir
aile olduk. Her yıl yaklaşık olarak 9 bin mezun vermekteyiz
ve bu aile, gücünü mezunlarının başarılarından almakta.
Biz de sizlerin bu başarılarınızla, toplum içerisindeki saygınlı-
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“170 bine ulaşan çok büyük
bir aile olduk”
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Samsun’da, o müstesna günün adını
taşıyan Üniversitemizin 5’inci mezuniyet töreni bu sebeple ayrı bir anlam ve
önem taşıyor. Biz de her toplantıda o
günü ve bize bu toprakları ebedî yurt
yapan kahramanlarımızı hatırlıyor ve
anıyoruz. Bu vesileyle başta Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımıza ve şehitlerimize minnet,
şükran ve rahmet duygularımı ifade
etmek istiyorum.” dedi.

ğınızla ve iyi örnek olmanızla gurur duymaktayız.” şeklinde konuştu.
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“Millî Mücadele’nin 100. yılı kapsamında
Mezunlar Günü daha da anlamlı”
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Bu yılki mezunlar gününün önemini vurgulayan
Rektör Bilgiç “Bu yılki mezunlar günümüz, 19 Mayıs 1919’da meşalesi yakılan Millî Mücadele’nin
100. yılını kutlamamızdan ötürü ayrıca anlam
taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı ve ilk adımı attığı yer olan

“Bütün birimlere ulaşım sağlayan
raylı sistem bugün OMÜ’de
faaliyete geçti”
Hafif raylı sistemin yolcu taşımaya başladığının
müjdesini veren Rektör Bilgiç sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yıl 44’üncü yaşını kutlayan
Üniversitemiz her geçen gün fark edilen bir gelişim göstermektedir. Bugün kampüsümüzde,
Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan, bütün
birimlere ulaşabilecek şekilde tasarlanan hafif
raylı sistemin hizmeti başladı. Bu sayede Üniversitemiz, günümüzün modern bir ulaşım ağıyla ulaşılabilir hâle geldi.

Rektör Bilgiç bunların yanı sıra, yeni kurulan Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün önemini vurgulayarak son bir yıl içeresinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Rektör Bilgiç, konuşmasını “Bu güzel buluşmanın sponsoru olan FBM Tıp Merkezinin kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş’a, katılım sağlayan ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” sözleriyle tamamladı.
Gecenin ilerleyen bölümünde ise mezunlar söz
alarak duygularını, düşüncelerini ve anılarını
paylaştı.
OMÜ mezunu olan; FBM Tıp Merkezinin kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş ve Kırşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş ile
diğer mezunlar da öğrencilik dönemlerinde iz
bırakan yaşanmışlıkları ve hatıraları paylaşarak
OMÜ mezunu olmaktan duydukları gururu ifade
ettiler.
Programın sonunda sahne alan OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşan müzik ekibi, icra ettikleri keyifli şarkılarla konukları eğlendirdiler.
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Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve Üniversitemizden istifade eden bütün vatandaşlarımız için
bu hizmetin önemli bir imkân olduğunu düşünüyorum. Hafif raylı sistemin Üniversitemize ve
Samsun’a sağlanmasında emeği geçen başta
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza,
projenin yapılmasında katkıda bulunanlara ve
sergiledikleri hoşgörü ve anlayış için Üniversitemiz ailesinin değerli mensuplarına şükranlarımı
sunuyorum. OMÜ dünyanın sayılı üniversiteleri
arasında yer almaktadır. Dünya sıralamasında
ilk 1001 üniversitesinden biri olan OMÜ, ulaşmış olduğu imkânlarla öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversitedir. Doluluk oranı yüzde
98’lerde olan Üniversitemiz, tercihlerde de kendisini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.”
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Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü
Eğitimde de Engelleri Aşıyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi ve aynı zamanda OMÜ Engelli
Öğrenci Birimi çalışanı Ahmet Tayfur Arslan,
yüksek lisans tezini başarıyla savunarak bilim
uzmanı olma hakkını elde etti.
Engellilik üzerine gerek yurt içi gerekse yurt dışında birçok çalışmaya katılan ve bu çalışmalarını akademik anlamda yüksek lisans derecesiyle
taçlandıran Arslan, kendisi için yapılan programda “Kadınlar konusunda pek çok farklı çalışmanın yapıldığı bu alanda, engelli kadınların
hayatına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına yürüttüğüm bu tez çalışmasını sonlandırmış olmanın sevincini yaşıyorum. Farklılıklara saygı duyarak toplumsal bütünleşme için
her yerde ve hep birlikte erişebilirlik mücadelesi
vermeye devam edeceğiz.” diyerek duygu ve
düşüncelerini dile getirdi.
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Sözlerine Ahmet Tayfur Arslan’ı kutlayıp ve başarılarının devamını dileyerek başlayan Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç
da “Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak lisansüstü
eğitimde de engellerin aşılmasına tanık olmak
gurur verici. Bundan sonraki süreçte de engelli
öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.
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“Engelli olmak yükseköğrenime devam
etmek için bir engel değildir”
Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kumcağız ise Ahmet Tay-

fur Arslan’ın emeği ve mücadelesinin takdiri
hak ettiğini vurgularken “Engelli olmak yükseköğrenime devam etmek için bir engel değildir.
Öğrencimizin şu anki başarısı bu durumun en
somut örneğidir. Arslan, eğitimine devam ettiği
süreçte Üniversitemizin Erasmus Personel Hareketliliği Programı kapsamında Çekya, Polonya
ve Avusturya’da çeşitli çalışmalarda bulundu.
Samsun Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu ve Engelli Hakları İzleme Grubu üyesi olan
Arslan, derslere devam etmede hiçbir sorun
yaşamamış, öğrencilikle ilgili sorumluluklarını
aksatmadan yerine getirmiştir. Ahmet Tayfur
Arslan, Anabilim Dalımızda yüksek lisansını tamamlayan ilk engelli öğrencimiz. Bu anlamda
kendisinin iyi bir model olduğunu düşünüyorum.
Bu kapsamda kendisini kutluyor ve başarılarının
devamını diliyorum. Kadın araştırmalarına ilgi
duyan, kendini geliştirmek ve dolayısıyla topluma katkı sunmayı arzu eden engelli öğrencilerimizi, yüksek lisans eğitimlerine devam etmek
üzere Anabilim Dalımıza davet ediyoruz.” diye
konuştu.
Lisans eğitiminden bu yana Arslan’ın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini belirten tez
danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Barut ise “Ahmet
Tayfur Arslan’ın bu kıymetli çalışmasında danışmanı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Özverileri ve çabalarından dolayı öğrencimizi
kutluyor ve gelecek çalışmalarında başarılarının
devamını diliyorum.” şeklinde duygularını paylaştı.

“Türkiye Tarımsal Yayım Stratejisi”
Tartışıldı
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Kürşat Demiryürek, FAO Program
Yetkilisi Sheik Ahaduzzaman, FAO
Operasyon Yetkilisi Şebnem Gürbüz, Proje Uzmanı Nevin Şenol,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim elemanı Dr. Özdal Köksal, OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim
elemanları Dr. Nur İlkay Abacı ve
Dr. Mehmet Aydoğan ile Tarım ve
Orman Bakanlığı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden
yayım bilim dalı uzmanları yer aldı.

2 gün süren çalıştayın katılımcıları arasında;
FAO Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık,
Proje Koordinatörü ve eski Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, OMÜ Ziraat

DOKAP Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cemal Taluğ’a
ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden katılımcılar; Tarımsal Ön Kuluçka Merkezini çok beğendiklerini ve burada verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgularken, ileride Tarım ve
Orman Bakanlığı ile BM-FAO’nun çalışmalarını
OMÜ’de düzenlemek istediklerini dile getirdiler.
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü
(Food and Agriculture Organization – FAO) ve
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen
“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, OMÜ Ziraat Fakültesi DOKAP Tarımsal Ön Kuluçka Merkezinde uzmanların katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Prof. Dr. Cemal Taluğ’un proje koordinatörlüğünde Türkiye Tarımsal Yayım Stratejisi taslak raporunun
tartışıldığı çalıştayda, ulusal yayım statejisi
taslağına ilişkin içerikler ve ileride belirlenecek
stratejinin ve projenin diğer aşamaları hakkında
değerlendirmelerde bulunuldu.
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‘Eğiticilerin Eğitimi’ne Devam Ediliyor
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat
Ceyhan’ın önerisiyle başlatılan ve yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Murat Gökalp’ın yaptığı
“Eğiticilerin Eğitimi” konulu proje kapsamında, OMTEL Otel’de üniversite
öğretim elemanlarına yönelik 5 günlük bir eğitim programı düzenlendi.
OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
(BAP) kapsamında yer alan ve 18 aylık
bir eğitimi kapsayan program ile toplam 150 üniversite öğretim elemanına
ulaşmak amaçlanıyor. Program, bir
öğretim elemanının sahip olması gereken bütün bilgi ve beceriler hakkındaki eğitimi kapsıyor.
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“40 saatlik eğitimlerde daha çok
uygulamalara yer verildi”
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Tören öncesi, proje hakkında detaylar aktaran
Doç. Dr. Murat Gökalp “Bu program; etkili öğrenme ve öğretme süreci, yeni öğretim yöntem
ve teknikleri, beden dili ve iletişim, iletişim becerileri, çatışma çözme becerileri, sınıf yönetimi,
ölçme ve değerlendirme, etkili sunum teknikleri,
beyin ve öğrenme gibi bir öğretim elemanının
sahip olması gereken bütün bilgi ve beceriler
hakkında bilgi veren 40 saatlik bir eğitimlerden
oluştu. Eğitimde sunu ve anlatım yerine, daha
çok uygulamaya ağırlık verildi. Bu eğitimlerimiz;
önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.”
bilgisini paylaştı.

“Fakültelerimiz, her yıl kendi birimlerinde
‘Eğiticilerin Eğitimi’ni kendileri
gerçekleştirsin”
Konuşmasına katılım sağlayan herkese teşekkür ederek başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Vedat Ceyhan ise “Ben, en kötü en verimsiz eğitimin bile mutlaka insana bir şeyler kattığını düşünenlerdenim. En azından birbirimizle tanıştık,
değerli hocalarımız geldi, değerli bilgiler paylaştılar ve en mutlu ana geldik. Sizlerden beklentim
şudur; fakültelerimiz her yıl kendi birimlerinde
Eğiticilerin Eğitimi’ni kendileri gerçekleştirsin.”
dedi.
Akademisyenlere katılım belgeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Proje yürütücüsü
Doç. Dr. Murat Gökalp ve Dr. Öğr. Üyesi Şener
Şentürk tarafından verildi.

Günde 2 Litre Su Tüketmek Migren
Tedavisinde Etkili

Samsun’da da Dünya Beyin Günü vesilesiyle
Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneğince “migren” ana temalı halka açık eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat
Merkezi’ndeki toplantıda; OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Fatih Özkan, Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Murat Terzi ve
Sinir Bilimleri Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi
Faruk Tan konuşmacı olarak yer aldı.
Beyinin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi aktaran Dr.
Öğr. Üyesi Faruk Tan, beyinde yaklaşık 100 milyar civarında nöron olduğunu ve her bir nöronun
bin ile 10 bin nöronla ilişki kurduğunu belirterek
“Ortada müthiş bir bilgi havuzu var. Bu akıl alır
gibi değil.” dedi.
Migrene karşı günde 2 litre su
Prof. Dr. Murat Terzi ise migrenin tedavisi hakkında ayrıntılar paylaştı. Migren tanısını koymak
için hastayı dinlemenin şart olduğunu ifade eden
Terzi şunları dile getirdi: “Bir erişkin hasta günde

2 litre su içmeli. Su içmeyle beraber tedavi ettiğimiz hasta var. Hasta diyor ki: ‘hocam benim
başım ağrıyor’. ‘Su tüketiyor musun’ diyorum,
‘yok’ diyor. ‘Günde 2 litre su iç, gel’ diyoruz. 1 ay
sonra geldiğinde ise başının ağrımadığını söylüyor. Bu ve buna benzer şeyleri önemsemeden,
isterseniz bir kutu ilaç için bunun hiçbir faydası
yok. Migren belki tamamen ortadan kaldırılan
bir hastalık değil, ama tedavi edilebilir bir hastalık. ‘Beslenmene dikkat et. Çok su tüket. Açık
havada yürüyüş yap. Cep telefonu ve bilgisayardan uzak dur’ gibi önerilerimiz oluyor. Bunun yanında tabii bazı ilaçlar da veriyoruz.”
“Migren acil olarak önlem alınması gereken
10 hastalık içinde”
Prof. Dr. Fatih Özkan da baş ağrılarının nedenlerine dikkat çekerek 290 tip baş ağrısı olduğunu,
migrenin ise 27 alt başlığa ayrılabildiğini aktardı.
Ağrının vücutta uyarı verici bir sinyal olduğunu,
söz konusu bölgede sıkıntıya işaret ettiğini belirten Özkan, devamında “Migren hayatı tehdit
eden bir hastalık değil ama Dünya Sağlık Teşkilatı, bu rahatsızlığı acil önlem alınması gereken
10 hastalıktan biri olarak kabul ediyor. İnsanların bilinçlenmesi ve bu rahatsızlığı tetikleyen
konulardan uzak durulması hâlinde, migren
korkulu bir hastalık olmaktan çıkacaktır.” diye
konuştu.
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22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nün ana teması,
bu yıl Dünya Nöroloji Federasyonu ve Dünya Baş
Ağrısı Cemiyeti tarafından “migren” olarak belirlendi. Ülkemizde Türk Nöroloji Derneği ve Türk
Algoloji Derneği tarafından ortak olarak ilk kez
aynı mesajlarla tüm Türkiye’de halka açık yapılan eğitim toplantılarında, konuya ait farkındalığın artırılması hedeflendi.
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Hayatımızı Kuşatan Değişimin Adı:
Sayısal Dönüşüm
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde,
Türkiye ve farklı ülke üniversitelerinden gelen
akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisleri Konferansı (UBMK ‘19), birçok akademisyen ve uzmanı Samsun’da buluşturdu.
Millî Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezinde (UZEM)
düzenlenen konferansın açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli,
OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç, Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ile çok sayıda
akademisyen ve öğrenci katıldı.
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“Konferansın bu yılki ana temasını sayısal
dönüşüm olarak belirledik”
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4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisleri Konferansının bu yılki temasını “sayısal dönüşüm” olarak belirlediklerini
ifade eden OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç “Ancak konferans süresince bilim insanları, sayısal dönüşümden siber güvenliğe kadar çok farklı konuları
da konuşacaklar. Bilgi toplumuna geçiş süreci
içinde, bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarına geç-

miş yılların çözümleriyle cevap vermek mümkün
değil. Bildiklerimiz, beklentilerimize cevap vermediğinde biz de değişmek zorundayız. Ayak
seslerini şiddetli duyduğumuz bu değişimin adı
da sayısal dönüşüm.”
“Sayısal dönüşümün 2016 – 2026 yılları
arasındaki ekonomik getirisi 100 trilyon
dolar”
Ekonomiden eğitime kadar pek çok alanda kullanılan sayısallaşmanın büyük bir hızla hayatımızı
etkilediğine dikkat çeken Erdal Kılıç “Son yıllarda
gerek dünyada gerekse ülkemizde teknoloji, inovasyon ve sayısallaşma konuları özel bir önemle
ele alınıyor. Sayısal dönüşümün ekonomik açıdan yaratacağı katma değerin, 2016 ile 2026
yılları arasındaki 10 yıllık dönemde 100 trilyon
doları aşması öngörülüyor. Eğer sanayiciler, politikacılar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler
iş birliği yapmazsa, ülke olarak sayısal dönüşümün potansiyelinden yararlanmamız mümkün
olmayacak. Ayrıca sayısal dönüşümün getireceği zenginlikten faydalanmak için genç nesillerin
eğitimi önem taşıyor. Onlara analitik ve eleştirel
düşünme yeteneği kazandırmak, aynı şekilde
onların problem çözme becerilerini geliştirmek
ve girişimcilik ruhlarını ortaya çıkarmak; biz bilim insanlarının temel sorumluluğu olup ülkemizi
bambaşka bir noktaya taşıyabilir.” dedi.

“OMÜ Türkiye’nin büyük ve iddialı bir
üniversitesi”
Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz “son 3 yılda Üniversitemizin dünya sıralamasındaki yeri,
kalite süreci ve öğrencilerimizin eğitim-öğretimdeki başarılarıyla ivme kazandık. Bu konferans
da Üniversitemizin çabalarına anlam katıyor. Bu
bakımdan bu tür konferansları çok önemsiyoruz.
Misafirlerimize katılımları için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerimi kullandı.
Rektör Bilgiç “Burada verdiğiniz emeğin,
ileride yapacağınız çalışmalara kaynaklık
etmesini umuyorum”
Türkiye ve farklı ülke üniversitelerinden gelen
akademisyenlerin katılımıyla 11 Eylül’de başlayan Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisleri Konferansı (UBMK ‘19), yapılan oturumların ardından 15 Eylül’de sona erdi. Konferansın
kapanışına OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de
katıldı.
Konferansın kapanışında teşekkür konuşması yapan Rektör Bilgiç “Sizleri Üniversitemizde
görmekten çok mutlu oldum. OMÜ, Türkiye’nin
önemli bir Üniversitesi ki bu öneminin bir sebebi de adından geliyor. Atatürk, 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a adım atarak Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurtuluşuna ve kuruluşuna giden yolu açtı. Bugün bağımsız bir devletin bayrağı altında yaşıyorsak bunu o gün Samsun’da başlayan Millî
Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasına borçluyuz. Bu sebeple başta Atatürk olmak üzere tüm
şehitlerimiz ve kahramanlarımızı minnetle yâd
ediyorum. Allah onlardan razı olsun.” dedi.

“İleri teknoloji üretiminde söz sahibi
olabilmek için dayanağımız sizlersiniz”
Bağımsız bir devlet olarak yolumuza devam etmenin en önemli gereklerinden birinin ekonomi
olduğunu vurgulayan Rektör Sait Bilgiç şöyle
devam etti: “Bir diğer önemli unsur da üretim.
Özellikle ileri teknoloji ürünlerinin üretiminde
söz sahibi olabilmek. Bunu sağlamak için de en
önemli dayanağımız iyi beyinler yani sizlersiniz.
Sizlerin üreteceği bilgi ve teknoloji sayesinde
bunu başaracağız. Bu sebeple bu tür konferans
ve kongreleri fazlasıyla önemsiyoruz. Geleceğe
daha güvenli yürümek için bilimin gücüne inanmak ve onun gereğini yerine getirmek gerekiyor.
Üniversiteler de bu açıdan en büyük rolü üstlenmiş kurumlardır. Baktığınızda, gelişmiş tüm ülkelerin istisnasız çok güçlü üniversiteleri ve bu
üniversitelerin yetiştirdiği ileri teknoloji üreten
uzmanları var. Sizlerin de iyi bildiği gibi bizim de
bu süreci çok iyi yönetmemiz gerek. Azıcık geri
kalmamız ulaşılamayacak mesafelerin açılmasına sebep oluyor. Bunun farkında olan akademisyenler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz de
inşallah çalışmalarını daha üst düzeye çıkararak
bu alanda Türkiye’de ve dünyada ses getirecek
çalışmaların merkezi olacaktır.”
OMÜ’nün Samsun’un iyi imkânlara sahip bir üniversitesi olduğuna vurgu yapan Rektör Bilgiç
“Umarım konferans süresince Samsun’da iyi vakit geçirmişsinizdir. Sizleri yeniden şehrimizde ve
OMÜ’de ağırlamayı çok isteriz. Burada verdiğiniz
emeğin, ileride yapacağınız çalışmalara kaynaklık etmesini umuyorum. Hepinize katılımınız ve
çabanız için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Rektör Sait Bilgiç’in konuşmasının ardından 5
uzman konuşmacının yer aldığı ve 153 bildirinin
sunulduğu Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisleri Konferansı’nın (UBMK ‘19) kapanışı gerçekleşti.
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Endüstri 4.0’ı yakalamak için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Kılıç, konferansın; Türkiye’nin
sayısal dönüşüm süreci için ufuk açıcı olmasını
dileyerek düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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Rektör Bilgiç Akademik Aşama
Kaydeden Akademisyenlerle Buluştu
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrolarına
yeni atanan akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonu’nda ağırlayarak tebrik etti.
Gösterdikleri emek ve başarı sayesinde unvanlarını yükselten her bir akademisyeni
kutlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, öğretim
üyelerine başarılarının devamı temennisinde
bulundu.
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“Aramıza yeni katılan her
akademisyenimizin OMÜ ailesine yeni
bir heyecan, yeni bir değer katacağından
eminiz”
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Akademisyenlerin aldıkları yeni unvanlarla ve
yapacakları çalışmalarla OMÜ ailesine değer
katacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç “Rektörlük görevine atandığım günden
itibaren yeni göreve başlayan akademisyenlerle bir araya gelmek; bana onları tanıma ve
tebrik etme, beklentilerimizi kendileriyle paylaşma ve onların da fikirlerini dinleme fırsatı
veriyor. Aramıza yeni katılan her akademisyenimizin OMÜ ailesine yeni bir heyecan, yeni bir
değer katacağından eminiz. Sizler, bulunduğunuz alanlarda verdiğiniz emekler ve bu zamana
kadar yaptığınız çalışmaların sonucunda, hak
ettiğiniz yerdesiniz. Katkılarının yüksek olacağını
düşündüğümüz arkadaşlarımızın bu aileyi güçlendireceğini ve yücelteceğini kabul ediyoruz.
Hak ettiğiniz yerde olmanın gururuyla sizler de
inşallah bu kuruma değer katmanın heyecanını

ve çabasını göstereceksiniz. Bu toplantının amacı sizlerle tanışmak ve sizleri tanıştırmaktır. Bu
vesileyle birlikte çalışarak güçlü dostluklar kurabileceksiniz. Hepiniz OMÜ ailesine hoş geldiniz.”
şeklinde konuştu.
Akademisyenlerle tek tek tanışan Rektör Sait
Bilgiç’in beklenti, dilek ve görüşlerini paylaşmasının ardından toplantı sona erdi.

OMÜ’de profesör, doçent ve doktor öğretim üyeliği kadrolarına yeni atanan akademisyenler şu isimlerden oluştu:
Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Dr. Öğr. Üyesi Selime CANAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Ziraat Fakültesi / Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serbülent YİĞİT

Dr. Öğr. Üyesi Muammer CENGİZ

Dr. Öğr. Üyesi Sultan ÇALIŞKAN
Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Salih AKAR
Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZDİN

Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURÇALOĞLU

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Enes ABANOZ

İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve İletişim Tasarımı
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HIRA

Fen-Edebiyat Fakültesi / Uygulamalı Matematik Anabilim
Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÇEVİK KANSU

Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zehra ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Emre PINARBAŞI

Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAN

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Yakınçağ
Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Erman KENT

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Devlet Konservatuvarı / Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat
Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZCAN DOST

Yabancı Diller Yüksekokulu / Mütercim Tercümanlık
(İngilizce) Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İdris SANCAKTAR

Yeşilyurt Demir Çelik MYO / Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı
OMÜBÜLTEN
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Veteriner Fakültesi / Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Veteriner Genetiği Anabilim Dalı
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“6. Ulusal Üzümsü Meyveler”
Sempozyumu OMÜ’de Gerçekleştirildi
tör temsilcileri ve Türkiye’nin birçok yerinden
akademisyenler katıldı.
“Güçlü Türkiye anlamında sizler bizlerin
gerçekten yol göstericisisiniz”
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Millî Mücadele’nin 100. yılı anısına Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen “6. Ulusal Üzümsü Meyveler
Sempozyumu”nun açılışı, OMÜ Uzaktan Eğitim
Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
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Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Leyla Demirsoy tarafından düzenlenen sempozyumun açılış programına; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü
Demirsoy, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Daire
Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı, Samsun İl Tarım ve
Orman Müdürü Bayram Ay, üzümsü meyve sek-

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı Millî Mücadele’nin 100. yılı
kapsamında düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine
başlayan Samsun Valisi Osman Kaymak “Millî
Mücadele’nin 100. yılı kapsamında yapılan
çalışmalarda OMÜ hep yanımızda oldu ve bizlere rehberlik etti. Bu vesileyle Rektör hocama ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum.
Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.
Kurumlar ve üniversite iş birliğiyle yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmaların önemini vurgulayan Vali Kaymak “Güçlü Türkiye anlamında sizler
bizlerin gerçekten yol göstericisisiniz. Dünyada
tarım ve gıda ürünleri kritik bir öneme sahip.
Türkiye de önemli bir tarım ülkesi. Samsun’da
bulunan 3 önemli ova olan Bafra, Çarşamba ve
Vezirköprü ovası, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerindendir. Bu ovalar toplam 1 milyon 200 bin
dekara yakın bir alanı kapsıyor ve bu ovalarda
yüzbinlerce ton sebze üretiliyor. Aynı zamanda
fındık ve çeltikte Türkiye’de önemli derecelerde

Türkiye’nin gelişmesine, ilerlemesine ve güçlenmesine katkı sunan herkese minnettar olduğunu dile getiren Rektör Bilgiç, Ziraat Fakültesinin
projeleriyle öne çıktığını ifade etti.
“Üzümsü meyveler grubunun çekirdek
kadrosu aramızda”

“100. yıl etkinliklerinin içinde olmak OMÜ
olarak bizi çok mutlu ediyor”
Sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de üzümsü meyvelerin ekonomik değerleri yüksek olsa
da toplanmasının ve taşınmasının zor olması, bu
ürünlerin çok geniş bir üretim alanına dönüşmesine engel oluyor. Ancak üzümsü meyvelerin bir
kısmının, Türkiye’de yaygınlaşması için çalışan
Ziraat Fakültemizin çok değerli akademisyenleri
var. Başta Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve ekibi olmak
üzere akademisyenlerimiz hiçbir karşılık beklemeden, sadece ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyorlar.”

“OMÜ Ziraat Fakültesi çilek üretimine
öncülük ediyor”
Sempozyumum açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Leyla Demirsoy; çilek, böğürtlen, ahududu gibi
mor meyveleri kapsayan üzümsü meyve türleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Bu
türler lezzetleri ve sağlığa olumlu etkileri nedeniyle tüketiciden rağbet görürken çabuk meyve
vermeleri ve yüksek gelir sağlamaları nedeniyle
de üreticinin ilgisini çekmekte. Örneğin üzümsü
meyve türlerinin ana grubunu oluşturan çilek
üretimi, ülkemizde sürekli artış göstermekte.
Türkiye; Çin, ABD, Meksika ve Mısır’ın ardından
dünyanın 5. çilek üreticisi. Çilek üretimi; yıl boyu
üretime büyük katkılar sağlayan topraksız üretim tekniğiyle de Bölgemizde ilgi çeken bir konu.
Samsun’da çilek seraları hızla artmakta. OMÜ
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü de çilek
yetiştiriciliğindeki gelişmelere tarım koşullarını
iyileştirerek ve üreticiyle iş birlikleri sağlayarak
öncülük ediyor.”
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üretimimiz mevcut. Merkezi hükümet ve Tarım
Bakanlığı da Samsun’daki bu üretimlerin önemini
görerek araştırma laboratuvarlarını, kurumları,
ziraat ve veteriner fakültesi gibi bütün birimleri
bu şehirde kurgulayarak bölgedeki tarımı doğru
bir şekilde yönlendirmiştir. 2 yıldır Samsun Valisi olarak görev yapıyorum. Bu kurumların gerçekten bölgemize büyük katkılarını her alanda
görüyoruz. Bugün yapılan bu organizasyonun
gerçekleşmesini sağlayan Rektörümüzü, Sempozyum Başkanını ve Ziraat Fakültesi Dekanını
tebrik ediyorum. Bu çalışmalar çiftçimizin önünü
açacaktır.” diye konuştu.

Üzümsü meyvelerin sağlıkta ve ekonomideki
önemine değinen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hüsnü Demirsoy “Bu sebeple Ziraat Fakültesi
olarak uzun yıllar çilek üzerinde çalışmalar yaptık. Daha sonra ülkemizde üzümsü meyveler grubu kuruldu ve bu grubun çekirdek kadrosu burada. Dolayısıyla üzümsü meyveleri Türkiye’de
yaygınlaştırmak için çok çalıştık ve epey yol aldık. Bu sempozyumda da üzümsü meyvelerin
geleceğini tartışarak yön vermeye çalışacağız.”
şeklinde konuşarak sempozyumun ülkemize ve
bilim dünyasına katkı sağlamasını diledi.
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“Son yıllarda maviyemişin yıldızı
parlamakta”
Üzümsü meyveler grubunda yer alan maviyemişin de son yıllarda yıldızının parladığına dikkati
çeken Prof. Dr. Leyla Demirsoy “Bunda Bölümümüzün üstlendiği öncü rolün önemli bir payı var.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim
üyemiz Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in özverili çalışmaları sayesinde maviyemiş, tüm Türkiye’de tanınmış ve bu türün yetiştiriciliğinde gelişmeler
sağlanmıştır.” dedi.
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Çilek dışındaki üzümsü meyvelerin yetiştirilmesinin ihmal edildiğini de sözlerine ekleyen Prof.
Dr. Demirsoy, farkındalığın artması için bu konuda düzenlenen sempozyumların devam etmesi
gerektiğini belirtti.
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Açılış konuşmalarının ardından Samsun Valisi
Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve
katılımcılar, Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in türleri tanıtmak amaçlı hazırladığı fotoğraf sergisini gezdi. Sergi gezisinin ardından üzümsü meyvelerden hazırlanan ikramlar katılımcılara tanıtıldı.
Sempozyumda; “çilek, maviyemiş, ahududu,
böğürtlen, frenküzümü, bektaşi üzümü, kuşburnu, dut, diğer minör meyveler (mersin meyvesi,
güzyemişi, turnayemişi, gelebor, kurtüzümü,
aronya, altın çilek, çayüzümü, çobanüzümü, balyemişi) gibi türlerde; ıslah-genetik-biyoteknoloji,
adaptasyon, çoğaltma ve yetiştirme teknikleri,
fizyoloji, bitki besleme ve sulama, hasat, hasat
sonrası işlemler ve pazarlama, hastalık ve zararlılar, mekanizasyon, ekoloji, beslenme, sağlık ve
farmakoloji” konuları detaylı şekilde ele alındı.

TÜBİTAK Destekli Proje Hazırlama
Kursu Başarıyla Tamamlandı

3-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun Konaks
Otel’de düzenlenen projede; alan eğitiminin ve
eğitim bilimlerinin farklı dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine, proje hazırlama
yöntem ve teknikleri 6 farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda teorik
ve uygulamalı olarak aktarıldı.
20 farklı üniversiteden katılımcı
20 farklı üniversiteden öğrencinin yer aldığı proje eğiminde bir yandan “yaratıcı drama yoluyla
tanışma”, “fikir üretme atölyesi” etkinliği ve “sorun analizi ve çözümlenmesi” eğitimiyle problem çözme becerileri test edildi. Eğitimlerde öte
taraftan “Ulusal projeler ile bilimsel araştırma
projeleri (BAP) ve proje kodları”, OKA, KOSGEP,

DOKAP, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı destekleri ve diğer kamu/özel kuruluşlar ile yürütülen projelerin tanıtımı yapıldı.
Bunların yanı sıra uluslararası projeler ve proje
kodları, eğitim bilimleri alanlarından proje örnekleri gösterilip, proje fikrinin yazım sürecinde ve araştırmanın planlanmasında etik ilkeler
hakkında bilgiler verildi. Ayrıca “proje formları ve projeler için araştırma yapma” konusu ve
de “veri tabanlarının kullanımı” başlıklı eğitim
de kursun içeriği arasında yer aldı. Bir hafta
süren kursta, proje bütçelerinin oluşturulması
eğitimi ile TÜBİTAK ARDEP (1001-1002-3501)
Projeleri’ne yönelik bilgilendirici sunumlar ve
“TÜBİTAK projelerine yönelik proje yazma” eğitimiyle de kursiyer lisansüstü öğrenciler aydınlatıldı.
“Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu”, katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle
tamamlandı.
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TÜBİTAK BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamındaki “Eğitim
Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu” OMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman yürütücülüğünde gerçekleştirildi.
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Gelecek; İnovatif Üretimde
İnovasyon (yenileşim, yenilikçilik) kültürünü,
tüm akademik birimlerinde yaygınlaştırmaya
çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yenilikçi ve
girişimci adımlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda OMÜ Proje ve İnovasyon Gençlik Grubunca hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB)
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen
“Either Innovate or Disappear” (Ya İnovasyon
Yap ya da Yok Ol) adlı gençlik çalışanlarının hareketliliği projesinde görev alan gençlik liderleri
ve çalışanları ile proje ekibi Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç tarafından Senato Salonu’nda ağırlandı.
8 ülkeden 27 gençlik lideri ve çalışanı
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Projenin detaylarının paylaşıldığı buluşmada;
Almanya, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Makedonya, Portekiz, İspanya ve Türkiye’den 27
gençlik lideri ve çalışanı, Rektörlük Üst Yönetimi
ile bir araya gelirken OMÜ’yü de yakından tanıdılar.
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Bilgi ekonomisinin temeli olan inovasyon konusunda gençlerin ve gençlik çalışanlarının bilgi,
beceri ve yetkinliklerini arttırarak, yaratıcı ve
yenilikçi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan projenin yürütücülüğünü OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Yavuz üstlenirken; proje eğitmenleri ise Prof. Dr. Sadettin Kapucu, Prof. Dr.
Kürşat Demiryürek, Prof. Dr. İlker Eryılmaz, Doç.
Dr. Deniz Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Melda Genç, Öğr.
Gör. Hiroko Kawamorita, Mustafa Yıldız ve Bojan
Kocevski’den oluştu.

Programın başlangıcında Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran, uluslararası konuklara,
OMÜ’ye ilişkin bilgiler verdi.
Projede inovatif yöntemler kullanıldı
Proje hakkında konuşan Proje Yürütücüsü Prof.
Dr. Metin Yavuz, ev sahipliğini Türkiye’nin yaptığı projeye, 2018 Ekim ayında başvurduklarını
belirterek projenin ortaya çıkışı ve nasıl şekillendiğine dair bilgiler sundu. Prof. Dr. Yavuz inovasyon temalı projelerinde; beyin fırtınası, altı
şapkalı düşünme, morfolojik analiz, biyomimikri
(biyotaklit), TRIZ [Teorya Resheniya Izobreatatelskik Zadatch - Theory of Inventive Problem
Solving / Yaratıcı Problem Çözme Teorisi], balık
kılçığı, sosyal ağ analizi, zihin haritalama gibi
inovatif teknik ve yöntemleri kullandıklarını vurguladı.
“Uluslararası iş birliklerimizin her düzeyde
olması için irade ortaya koyuyoruz”
Konuklarını selamlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de kendilerini OMÜ’de görmekten duydukları
memnuniyeti ifade ederek “Şu an Türkiye’nin
önemli üniversitelerinden birindesiniz. Günümüz konjonktüründe uluslararası iş birliklerinin
önemi elbette yadsınamaz. Bu anlamda gerek
öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz gerekse de
diğer çalışanlarımız açısından bu iş birliklerinin
ve ortaklıkların her düzeyde gerçekleşmesi yönünde irade ortaya koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Gençlik liderleri ve çalışanlarını OMÜ’nün uluslararası öğrenci profili ve ilişkileri hakkında bilgilendiren Rektör Bilgiç devamında şunları dile
getirdi: “Üniversitemiz, hâlihazırda 5 bin uluslararası öğrenciye sahip. Dünyanın 104 ülkesinden öğrenciler OMÜ’yü tercih etmiş durumda.
Üniversitemizde toplamda 55 bin öğrenci eğitim görmekte ve lisans öğrencileri içerisindeki
uluslararası öğrenci sayısı oransal olarak yüzde
15 civarında ki bu gerçekten önemli bir rakam.
Şunu da vurgulamam gerekir ki uluslararasılaşma konusundaki iş birliklerimizi AB projeleriyle
de sürdürmekteyiz. Nitekim toprak bilimiyle ilgili 3 milyon avroluk bir AB projemiz mevcut.
Dünyanın farklı ülkelerinden yüksek lisans öğrencileri, eğer seçilirlerse bu projede yer alabilecekler ve onların bütün giderleri bu bütçeden
karşılanacak. Söz konusu projede Avrupa, Orta
Asya ve Japonya’dan paydaşlarımız olacak ve
projenin yürütücülüğünü biz üstlendik.”

Rektör Bilgiç mavi şapkayı taktı
Programda, altı şapkalı düşünme tekniğinde
kullanılan farklı renkteki şapkalarıyla dikkat çeken gençlik lideri ve çalışanları, bu teknikte düşünce sürecinin yönetilmesini ve liderliği temsil
eden mavi şapkayı Rektör Bilgiç’e takdim etti.
Mavi şapkayı takan Rektör Bilgiç de konuklar tarafından; OMÜ’deki inovasyon süreci, geliştirilen
projeler, kültür ve sanat etkinlikleri, uluslararası
ilişkiler ve girişimler vb. konularda yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Samsun’da 19-23 Ağustos arasında gerçekleştirilen “Ya İnovasyon Yap ya da Yok Ol” projesindeki 27 kişilik ekipten 12’si imkânı kısıtlı bireylerden seçildi.
Ziyaretin sonunda Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Kuran, gençlik lideri ve çalışanlarına
Üniversitenin hediyesini takdim etti.
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“OMÜ, dünyanın 104 ülkesinden öğrencinin
tercihi”
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Eğitim Kalitesini Arttırmak için
Hazırlanan Proje TÜBİTAK Desteği Aldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin öncülüğünde
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacılarca hazırlanan AR-GE Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumunca (TÜBİTAK) kabul edildi.
TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Araştırma Geliştirme (AR-GE) Projeleri Destekleme Programı
kapsamında yer alan ve OMÜ Eğitim Fakültesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman’ın yürütücüsü olduğu “Eğitim Niteliğinin Artırılmasında
Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve
Yaygınlaştırılması” başlıklı proje; tüm aşamaları
başarıyla geçerek TÜBİTAK’tan 500 bin liralık
destek almaya hak kazandı.
Projenin toplam süresinin 24 ay; bütçesinin ise
yaklaşık 500 bin TL olması öngörülüyor. Projede; 1 proje yürütücüsü, 3 araştırmacı ve 8 danışman ile 2 bursiyer görev alacak.
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Temel amaç; eğitimin kalitesini arttırmak
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TÜBİTAK ile protokol imzalanmasının ardından
başlayacak 2 yıllık “Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması” başlıklı projenin, fen
eğitimi yanında genel olarak eğitim niteliğinin
artırılmasında olumlu katkılar sunması bekleniyor. Proje boyunca ayrıca, Samsun Millî Eğitim
Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışılıp, elde edilecek tüm birikim ve kazanımlar ilgililerle paylaşılacak.

Projenin farklı aşamalarında görev yapacak
araştırmacı ve bursiyerleri; Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. Süleyman Yaman, Dr. Öğr.
Üyesi Şener Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah
Gül, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak, Arş. Gör.
Aslı Sarışan Tungaç ve Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesinden Doç. Dr. Yavuz Saka’dan oluşuyor. Projenin danışmanlığını ise Amasya Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Kara, OMÜ’den
Prof. Dr. Murat Taş ve Prof. Dr. Yavuz Bayram,
Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Dede,
Sakarya Üniversitesiden Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan, yine OMÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Dilek Büyükahıska, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yanar ile Dr. Öğr.
Üyesi Sinan Kaya üstlenecek.
153 proje arasından kabul edilen 4 projeden
biri oldu
1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı’nın, 2018 yılı “Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin
İyileştirilmesi” çağrıları kapsamında 153 proje
arasından kabul edilen 4 projeden biri “Eğitim
Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması”
projesi oldu.
Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Süleyman Yaman, “Bu
projeye destek veren TÜBİTAK’a ve projenin
tüm aşamalarında yanımızda olan Rektörlüğümüz ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisine teşekkür
ederim.” diye konuştu.

TÜBİTAK’ta BİGGSamsun’dan İlk İmza
demisyeni Doç. Dr. Gürbüz’e, imza töreninde
TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı yetkililerinin yanı sıra Samsun Teknopark
Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak da eşlik etti.
Örnek bir akademik girişimcilik öyküsü

“Sanayi Uygulamalarına Yönelik Atık Alüminyumdan Yeni Nesil Hibrit Kompozit Köpük Üretimi” adlı projesiyle almaya hak kazandığı 200 bin
TL’lik hibenin sözleşmesi için Ankara merkezli
TÜBİTAK’ta hazır bulunan başarılı OMÜ aka-

Uygulayıcı kuruluşlar tarafından hayata geçirilen TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim
Programı’nın uygulayıcılarından biri olan Samsun Teknopark’ın yürütmüş olduğu BiggSamsun, girişimcilere sunduğu eğitim programları
ve her aşamada verdiği desteklerle girişimcilerin sermaye desteğini alma şanslarını artırarak
teknolojik ve yenilik odaklı fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmaya devam ediyor.
OMÜBÜLTEN
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BiggSamsun birinci dönem girişimcisi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt
Gürbüz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1512 Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında 200 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.

BiggSamsun’a başvuru sürecinden sonra ön
eleme aşamalarını geçerek proje fikrine hazırlanan Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, BiggSamsun ile
TÜBİTAK panellerine katıldı. Panellerde TÜBİTAK değerlendirmesini de geçen Gürbüz,
200 bin TL hibe alarak Samsun Teknopark’ta
firmasını kurdu ve Samsun’daki akademik girişimciliğe örnek teşkil edecek bir başarıya imza
attı.
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Başkan Demir, Samsun Teknoloji
Geliştirme Bölgesinde
Samsun Büyükşehir Belelediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in eşliğinde
OMÜ’nün; inovasyon (yenilikçilik), girişimcilik ve
teknoloji konusunda ilham ve başlangıç merkezlerinden olan Samsun Teknopark’ı ziyaret etti.
Teknopark ziyareti öncesi Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir’i Rektörlük makamında ağırladı. Makamdaki ziyarete ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan da iştirak etti.
Kurumlar arası iş birliğinin, iletişim ve dinamizmin öneminin farkında olduklarını belirten
Rektör Bilgiç, Başkan Demir’i Üniversitede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek
gösterdiği ilgi ve teveccüh için teşekkür etti. Görüşmede, yeni dönemde Üniversite ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki muhtemel iş birlikleri
ve geleceğe dönük çalışmalara ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı.
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Teknopark ekibi ve akademisyenleriyle
tanıştı
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Rektörlükteki ziyaretin ardından Başkan Demir,
kendisine eşlik eden Rektör Bilgiç ve beraberindekilerle Samsun Teknopark’a geçti. Girişimci

fikirlerin, teknoloji ve inovasyonun hayata geçirilmesinde OMÜ’nün en önemli merkezlerinden
biri olan Samsun Teknopark’ta Başkan Demir,
Rektör Bilgiç ve diğer yetkilileri Teknopark Genel
Müdürü Dr. Buğra Çolak ve çalışanlar karşıladı.
Teknoparktaki etkinliğe ayrıca, Samsun Gençlik
ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu da katıldı.
Verilen yemekte Teknopark ekibi, akademisyen
ve araştırmacılarla tek tek tanışan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Demir, Teknopark’ın,
inovasyon kültürünün kökleşmesi ve yeşermesi
için Üniversite ve şehir adına hayati ve değerli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak her bir
akademisyen ve çalışanla tanışmaktan duyduğu
mutluluğu dile getirdi.

İnovasyon kültürünün gelişip serpilmesiyle
ilgili bilgi paylaşımı
Heyet, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkıp olgunlaştığı Teknopark Kuluçka Merkezinde, Genel Müdür
Dr. Buğra Çolak’ın; merkezin şimdiye kadarki
katettiği mesafe, yürütülen proje ve faaliyetler,
geleceğe ilişkin yol haritası, kurumsal ve akademik iş birlikleri vb. konuları içeren sunumunu
takip etti. İnteraktif bir şekilde ilerleyen sunumda, akademisyen ve araştırmacıların teknoloji ve
inovasyon hakkındaki girişim, paydaşlık ve taleplerine kulak veren Başkan Demir, Samsun’u
geleceğe taşıyacak projeler ve yatırımlarla ilgili
düşüncelerini Teknopark ekibiyle paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de OMÜ’nün teknolojik ve inovatif ekosisteminin gittikçe güçlendiğine işaret ederek bu kültürün yansımaları olacak
yeni fikir ve girişimlerle rekabet gücünü arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Üniversitenin
yenilikçilik potansiyelinin çeşitliliğini ve zenginliğini büyütmek için yeni fırsatların, yenilikçi yaklaşımların, çözümlerin ve ortaklıkların peşinde
olduklarını söyleyen Rektör Bilgiç, heyecan verici bu sürecin önemli bir aktörü olmak istediklerinin altını çizdi. Samsun Teknoparkın yenilikçi
fikir ve gelişmelerin hızlıca test edildiği önemli
bir üs olduğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine değer katmak istediklerini de sözlerine ekledi.

OMÜ-TTO’dan TÜSEB Çağrı Programları
Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (OMÜ-TTO); Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından
açıklanan proje çağrılarına yönelik tanıtım,
bilgilendirme ve iş birliği toplantısı düzenledi.

Toplantıda, OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Beylihan, TÜSEB çağrıları
ve ödülleri hakkında genel bilgiler verdikten sonra çağrılarla ilgili amaç, başvuru, kapsam, özel şartlar ve desteklenecek çalışma alanlarını
anlatarak akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı.
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Samsun Teknopark Kuluçka Merkezinde
gerçekleştirilen toplantıya; Tıp, Veteriner,
Fen-Edebiyat ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri akademisyenleri katılım sağladı.
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Rektör Bilgiç’ten Üniversite-Sanayi İş
Birliği Ziyaretleri
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Samsun sanayisindeki gelişmeleri yakından takip etmek ve üniversite-sanayi iş
birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapmak amacıyla Samsun Teknopark ve OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkilileriyle birlikte
Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan kuruluşlara bir dizi ziyarette bulundu.
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Ziyarette Rektör Bilgiç’e; Rektör Yardımcısı ve
Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Yeşilyurt Demir Çe-

lik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal
Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr.
Buğra Çolak, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ve
OMÜ-TTO Uzmanı Yaman Şeker de eşlik etti.
Üniversite ve sanayi ortak paydada buluştu
İlk ziyaretini Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’ye yapan
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindekileri,
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün
ve Genel Müdürü Hüseyin Taner karşılayarak
şirketin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İkinci ziyareti ise RESMAN Cam PVC Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’ye yapan Rektör Bilgiç ve
ekibi, burada Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Tüfekçi ile Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi
tarafından ağırlandı. Isı cam sanayisi ve ihracatı
hususunda bilgi alan Rektör Bilgiç ve beraberindekiler, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin mezun olmadan iş tecrübesi
kazanması amacıyla OMÜ’de başlatılan iş yeri
eğitimiyle ilgili görüşmelerin de yapıldığı ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçi,
OMÜ’nün farklı bölümlerinden öğrencilerle çalışmak istediklerini belirtti.
Daha sonra Borsan Grubun OSB’deki tesisini
ziyaret eden Rektör Bilgiç ve ekibi, Borsan Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Öz ve
ekibiyle görüştü. 2018 yılında Araştırma Geliştirme (AR-GE) Merkezini kurduklarını ifade eden
Başkan Yardımcısı Öz, 72 ülkeye ihracat yapan
Borsan Grup bünyesinde 2 binin üzerinde çalışanları bulunduğunu belirterek OMÜ ile iş birliğine her zaman açık olduklarını kaydetti. Görüşme sonrası Rektör Bilgiç ve kendisine eşlik eden
heyet, Borsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Öz’ün rehberliğinde fabrikayı gezerek
incelemelerde bulundu.
Ziyaretin son durağında ise Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu
Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Kuran ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile birlikte
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansını (OKA) ziyaret
etti. Ziyarette OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen,
destek programları ve projeleri, Rektör Bilgiç ve
beraberindekilerle paylaştı.
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Buluşmada aynı zamanda Başkan Aygün ve Genel Müdür Taner, fabrikada tıbbi operasyonlarda
kullanılmak üzere üretilen cerrahi aletleri tanıttı.
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OMÜ ve TOGÜ arasında Teknoloji
Transfer Ofisi İş Birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği protokolü imzalandı.
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) çerçevesinde gerçekleşen protokol ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
(TOGÜ) arasında; OMÜ-TTO vasıtasıyla diyalog
ve güven ortamının oluşturularak iş birliğinin
güçlendirilmesi, sahip olunan teknoloji transfer
ofisi yönetimine ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerin karşılıklı olarak OMÜ-TTO ile TOGÜ-TTO
arasında paylaşılması, yeni teknoloji ve süreç
geliştirme aşamalarında katkı sağlanarak kalite
ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınması, ortak
araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının
gerçekleştirilmesi ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesi amaçlanıyor.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

TOGÜ Rektörlük makamında gerçekleşen imza
törenine; TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Cemil Alkan ile Genel Müdür Yardımcısı ve TOGÜTTO Koordinatörü Doç. Dr. Rüştü Yayar, Samsun
Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak ve
OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Mortaş katıldı.
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Protokol çok boyutlu iş birliğini içeriyor
OMÜ ve TOGÜ arasında imzalanan protokolde;
Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme Eğitim Hizmetleri Birimi aracılığıyla araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve iş dünyasındaki
kişilerin arasında AR-GE kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak organizasyonlar ve
etkinliklerin düzenlenmesi, duyurulması, yayımlanması, haberleştirilmesi konusunda iş birliği
yapılması, Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri
Üniversite Sanayi İş Birliği Faaliyetleri Birimi
vasıtasıyla Samsun ve Tokat’taki akademisyen
ve sanayiciler arasında karşılıklı faydaya dayalı
sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, ortaya çıkan üniversite-sanayi iş birliklerinin teknoloji hazırlık seviyelerinin artırılması, sanayi
kuruluşlarının taleplerinin, alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmesi ve bu aşamada
danışmanlık alınması, üniversite-sanayi buluşma etkinliklerinin düzenlenmesi, yenilik ve proje geliştirme konularında sanayici ve firmaların
bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitimlerin
verilmesi konusunda yapılacak anlaşmalar çerçevesinde iş birliği içinde olma kararları alındı.

Etkinlikler Kültür-Sanat

GSF Sanat Galerisinde “Türcü
Enteriyör” Resim Sergisi Açıldı

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)
“Türcü Enteriyör” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Serginin açılışında düzenlenen törene;
GSF Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, Dekan
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yazar ve
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Pekşen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Müge Akçakoca ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gök’ün “Türcü Enteriyör” isimli kişisel resim sergisi
23-30 Eylül tarihleri arasında OMÜ GSF
Sanat Galerisi’nde sergilendi.
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Etkinlikler Kültür-Sanat

“YÜZDE 100” Sergisi Sivas’ta

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Eker’in; Millî
Mücadele’nin 100. yılı için hazırlamış
olduğu 45 eserden oluşan YÜZDE
100 adlı kişisel resim sergisi, ulusal
kurtuluş mücadelesinin başlangıç
güzergâhının bir diğer durağı olan
Sivas’ta Kongre Müzesi binasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
16 Eylül Pazartesi günü Kongre Müzesi’ndeki serginin açılışını; Sivas Valisi
Salih Ayhan, Sivas İl Kültür ve Turizm
Müdürü Teoman Karaca ve şehir protokolü gerçekleştirdi.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

“YÜZDE 100” sergisi gelecek ay TBMM’de
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Serginin açılış konuşmasında Prof. Dr. Metin
Eker “Millî Mücadele’nin ilk adımının atıldığı
şehrin mensubuyum. 19 Mayıs 1919’un 100.
yılı benim sanatımda önemli bir yıl olmaktadır.
Burada sergilenen kişisel sergi projemin içeriği; Millî Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin destansı kahramanlıkları, Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları ile Millî Mücadele
şehirleridir. Böyle bir kapsam ile mahiyetini de
biçimlendiren serginin en önemli özelliği, Millî
Mücadele’nin başlangıç şehirlerini ve Mustafa
Kemal Atatürk’ün güzergâhını takip etmesidir.
Ekim 2018’de İtalya-Ostuni, Aralık 2018’de İstanbul, Nisan 2019’da Samsun, Haziran 2019’da
Amasya, Temmuz 2019’da Erzurum ve bugün 16
Eylül 2019’da Sivas’ta açılan “YÜZDE 100”, inşallah gelecek ay Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) binasında finalini yapacaktır. Vatana,
millete, mukaddesata, millî iradeye, kahraman

şüheda ve gazilere bağlılığımızın simgesi ve
yüzyıl sonra bile değişmeyen oranı olan YÜZDE
100, bu serginin başlığı ve sloganı olarak belirlenmiştir. Serginin bir başka özelliği de ilk adım,
kongre, tamim tarihlerinde ve mekânlarında açılarak ayrıca bir empatiyi işlemesidir. Sivas sergimizi sahiplenen ve katkı sunan Sivas Valimiz
Sayın Salih Ayhan’a, İl Kültür ve Turizm Müdürü
Sayın Teoman Karaca’ya burada tekrar teşekkür
ediyorum.” dedi.
Sergi açılışını gerçekleştiren Sivas Valisi Salih
Ayhan ise “Nisan ayında ziyaretime gelip sergi
projesinden bahseden Prof. Dr. Metin Eker Hocaya bir kez daha teşekkür ediyorum. Sanatçılarımızın bu gayreti ve niyetine destek olmaktan
çok mutluyum. Sivas Kongresi’nin 100. yılı için
bu serginin çok anlamlı olduğuna inanıyorum.
Bu sergiyi Sivas’ta halkımıza takdim etmek mutluluk verici. Kongre Müzesi’nde açılmış olması
da ayrıca önemli olmuştur. Bu vesileyle Metin
Hocama şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Metin Eker’in “YÜZDE 100” Sergisi
Erzurum’da

Mücadele, İlkadım ve Samsun, Kurtuluş Savaşı,
1. Dünya Savaşı, Türk Milletinin Destansı Savaş
Hatıraları ve Mustafa Kemal Atatürk” üzerine
kurgulandı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
öğretim üyesi ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Metin Eker’in hazırlamış olduğu “YÜZDE 100”
isimli kişisel resim sergisi Millî Mücadele’nin
başlangıç güzergâhının bir diğer şehri olan
Erzurum’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli adımlarından biri
olan ve 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşen Erzurum Kongresi’nin
100. yılında, kongrenin yapıldığı binada, Erzurum Valisi Okay Memiş ve il protokolünün katılımıyla açılışı yapılan sergide, farklı ebatlarda
yağlı boya resimlerden oluşan 45 adet eser yer
aldı.
2 yıllık çalışmanın ürünü
Prof. Dr. Eker’in 2 yıllık çalışmasının ürünü olan
ve Millî Mücadele’nin 100. yılı kapsamında hazırladığı “YÜZDE 100” adlı serginin içeriği; “Millî

İtalya, İstanbul, Samsun ve Amasya’dan sonra
Erzurum’da açılan sergiyle ilgili bilgi veren Prof.
Dr. Metin Eker “YÜZDE 100 isimli bu sergi; yüzyıl
öncesine ait kurtuluş mücadelesi ile millî irade ve
mukavemet gücünü simgeleyen oran olan yüzde
100 hâlinde, yüzyıl sonra bugün bu mücadeleye
vefanın oranı, aynı zamanda millî duruş ve şuurun oranı, vatan ve millet sevgisinin oranı, tarihimize, ecdadımıza, şühedamıza ve varlığımızın
daim kılınmasına vesile olan/olacak tüm iradi
kapsamın oranı olarak simgeselleşmiştir. Bu
sergi, Millî Mücadele’yi ve Atatürk’ün Kurtuluş
Savaşı’nı filizlendirdiği güzergâhı takip etmektedir. Bu maksatla Ekim 2018’de İtalya’da açılan
YÜZDE 100 sergisi; Aralık 2018’de İstanbul’da,
Nisan 2019’da Samsun’da ve Haziran 2019’da
ise Amasya’da açılmıştır. Güzergâhın beşinci
durağı olan Erzurum’da açılan sergi daha sonra
eylül’de Sivas’ta ve ekim’de Ankara’da açılarak
rotasını tamamlayacaktır. Serginin bir önemli
özelliği de Erzurum Kongresi binasında 100 yıl
önce gerçekleştirilen kongrenin yıl dönümünde
sergilenirken ortaya çıkan bir empati ve atmosfer hissiyatını da ayrıca şekillendirmiş olmasıdır.
Bu vesileyle Erzurum’daki sergiyi büyük bir özveri ile sahiplenen ve bu organizasyonu destekleyen Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş’e şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

Erzurum’dan sonra Sivas ve Ankara’da
açılacak
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Etkinlikler Kültür-Sanat

“İlkadım Karma Sergisi” Millî Mücadele’nin Işığını
Farklı Şehirlere Ulaştırıyor

Erzurum’da 5 günde 2 binden fazla
ziyaretçi
OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinin,
daha önce Samsun ve Amasya’da açtığı sergi, Atatürk’ün izinde Erzurum
Kongresi’nin yapıldığı bina olan Resim-Heykel Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Millî Mücadele’nin 100. yılında “Kurtuluş Yolu
Projesi” kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi akademik
kadrosu; “İlkadım” isimli birinci karma sergiyle
Samsun’da yakılan meşalenin ışığını çoğaltarak
Türkiye’nin farklı şehirlerine taşımaya devam
ediyor.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

OMÜ’nün Samsun Valiliği iş birliğiyle yürüttüğü “Millî Mücadele’nin 100. Yılı Kurtuluş Yolu”
projesi kapsamında gerçekleştirdiği “İlkadım”
isimli karma sergi; Samsun, Amasya, Erzurum
ve Sivas’ın ardından Afyonkarahisar’da açıldı.
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Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği
Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile ortak
bir çalışma sonucu ortaya çıkan sergiyi, 5 gün
boyunca yaklaşık 2 binden fazla sanatsever ziyaret etti.
OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü temsilen Öğr.
Gör. Ramazan Tilki ve Arş. Gör. Neslihan Dilşad
Dinç’in katıldığı, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız
Büyüker ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat eşliğinde açılışı yapılan sergi, son gün TRT Belgesel ekibi tarafından ziyaret edildi ve “Erzurum
Kongresi” temalı belgesel çalışmasının da bir
parçası oldu.

İlkadım Sergisi Sivas’ta
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eski Kültür Merkezi 2 Nolu Sanat Galerisi’nde 5 Ağustos tarihinde açılan karma sergi; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut,
OMÜ’yü temsilen Prof. Dr. Halil Türker ve Öğr.
Gör. Murat Ağçiçek, akademisyenler ve sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleşti.
Değişik tekniklerde üretilen toplam 34 yapıtın yer aldığı karma sergi hakkında konuşan
OMÜ Öğr. Gör. Murat Ağçiçek, amaçlarını “Yedi
bölge, yedi iklim aşar misali, yedi şehri yani
Samsun’dan başlayarak Amasya, Erzurum, Sivas, Afyon, İzmir ve Ankara’yı dolaşacak olan
sergimizle ilk adımın izlerini, gideceğimiz yerlerdeki izlerle buluşturma ve bütünleştirmek niyetindeyiz.” sözleriyle dile getirdi.
Millî Mücadele’nin 100. Yılında Kurtuluş
Yolu Karma Sergisi

AKÜ Atatürk Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda
düzenlenen ‘Millî Mücadele’ temalı karma serginin açılışı; Afyonkarahisar protokolünün geniş
katılımıyla gerçekleşti. Açılışa OMÜ’yü temsilen
ise Öğr. Gör. Atanur Sevim ve Öğr. Gör. Murat
Ağçiçek katıldı.
6 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalan sergide,
AKÜ ve OMÜ’den 18 öğretim elemanının farklı
tekniklerde ürettikleri toplam 27 yapıt yer aldı.

“İlkadım” isimli birinci karma sergiyle Samsun’da
yakılan meşalenin ışığı çoğaltılarak Türkiye’nin
farklı şehirlerine taşınmaya devam edilecek. Bir
sonraki durağı İzmir olan serginin, 2019 yılı Kasım ayı içerisinde de tüm katılımcılarla birlikte
Ankara’da final yapması planlanıyor.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
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OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının yapıtlarından oluşan
“Millî Mücadele’nin 100. Yılında Kurtuluş Yolu
Karma Sergisi”, 26 Ağustos 2019 tarihinde
Afyonkarahisar’da açıldı.
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Etkinlikler Sosyal Spor

OKTAM, STK’lar ile Bir Araya Geldi

Konuşmasına katılımcılara teşekkür
ederek başlayan OKTAM Müdürü Doç.
Dr. Hatice Kumcağız, OMÜ OKTAM
olarak kadını temel alan çalışmalarının devam etiklerini, dernek, STK,
kamu kurum ve kuruluşlarından birçok
temsilci ile birlikte neler yapabileceğimizle ilgili fikir alışverişinde bulunmak
için bir araya geldiklerini söyledi.
“Kadın yaşadığı şiddetle değil,
neler yaptığı ile gündeme gelmeli”

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma
Merkezi (OKTAM), şehir ve Üniversite iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli kurum ve sivil
toplum kuruluşlarından (STK) gelen temsilcilerle bir araya geldi.
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OMÜ Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya; OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice
Kumcağız, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Oya
Sevcan Orak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi, İŞKUR, İl Sağlık
Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Samsun
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Samsun İş Kadınları Derneği
(SAMİKAD), Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür
Derneği (HANDER), Kadından Topluma Eğitim
Derneği, El Veren İnsan Derneği, Kadın Girişimcileri Destekleme ve Kültür Derneği, Çarşamba
Ev Hanımları Derneği, İlk İş Babalık Platformu
ile Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneğinden birçok
temsilci katıldı.

Doç. Dr. Kumcağız “Yaptığınız çalışmalarda siz sahadasınız. Daha çok kadına, dolayısıyla aileye dokunuyorsunuz. Bu yüzden de
sizlerle iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Kadının;
yaşadığı şiddetle değil, neler yaptığı ile gündeme gelmesi için birlikte çalışmalıyız.” ifadelerini
kullandı.
Dr. Öğr. Üyesi Demet Özmen Yılmaz ise yerel ölçekte kadın konulu çalışmalar yapıldığını ancak
bu çalışmaların ortaklaştırılması ve genişletilmesi gerektiği üzerine konuştu.
OKTAM’a verdiği desteklerden ötürü teşekkür
eden ve bu bağlamda da Üniversite ile her türlü
iş birliğine açık olduklarını belirten katılımcılar
kendilerini tanıtarak, şehir ve Üniversite arasında böyle bir ortaklaşmanın olmasından duydukları mutluluk ve memnuniyeti dile getirdiler.
Toplantı, katılımcıların fikir ve görüşlerini paylaşıp değerlendirmelerini sunmalarıyla sona erdi.

16. Türkiye Avukat Spor Oyunları
Kuraları OMÜ’de Çekildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 16. Türkiye Avukat Spor Oyunları, Millî
Mücadele’nin 100. yılı kapsamında Samsun’un
ev sahipliğinde gerçekleşti. Oyunlar öncesinde
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde kura çekimi ve müsabakalar
öncesi genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kura öncesinde sporun dostluk ve kardeşliğe
hizmet ettiğini dile getiren Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz “Samsun halkının misafirlerimizi en iyi şeklide ağırlayacaklarını biliyoruz.
19 Mayıs’ın; ülkemizin kurucusu Cumhurbaşkanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın yanı sıra
gençliğe armağan edilerek Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanıyor olması nedeniyle Türkiye Avukat Spor Oyunları’nın 100. yıl etkinlikleri arasında yer alması çok yerinde ve anlamlı
olmuştur. Bu nedenle gösterdikleri anlayış, duyarlılık ve oyunlara verdikleri destek nedeniyle
Valiliğimize minnettar ve müteşekkiriz. Oyunlar,
avukatlık gibi çok stresli ve çok çekişmeli bir
mesleğin mensuplarının arasındaki dayanışmanın pekişmesi için yapılıyor. Bu oyunların da bu
anlayış ve kapsam içinde gerçekleşeceğine yönelik hiçbir şüphem yok.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Avukat Spor Oyunları’nın geleneksel
hâle geldiğini ve ilk kez Valilik organizasyonu içine alındığını belirten TBB Genel Saymanı Sabri
Erdal Güngör de “Spor organizasyonları, mesleki dayanışmanın bir diğer boyutu olan sosyal
dayanışmayı da geliştiren etkinlikler. Buna çok
önem veriyoruz çünkü bu tür girişimler, bölgeler
arası sosyal akıcılığı hızlandırıyor; kültür alışverişini geliştiriyor.” dedi.

Konuşmaların ardından, Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir ve Ordu Baro Başkanı Haluk
Murat Poyraz tarafından Rektör Bilgiç’e plaket
takdim edildi.
Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa
tenisi ve satranç olmak üzere 7 farklı branştaki
müsabakalar 23 - 31 Ağustos tarihleri arasında
oynandı ve bin 300 sporcu mücadelelerde yer
aldı.
Toplantıya; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Atakum
Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran, TBB Yönetim Kurulu
Üyeleri, TBB Denetleme Kurulu Üyeleri ve Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İsmail
Hakkı Kasapoğlu’nun yanı sıra çevre illerden çok
sayıda baro başkanı ve sporcu katıldı.

OMÜBÜLTEN
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“Oyunlar, avukatlar arasındaki
dayanışmanın pekişmesi için yapılıyor”

81

Etkinlikler Sosyal Spor

OMÜ Akademik ve İdari Personeli ile
Samsun Adliyesi Hâkim ve Savcılarının
Futbol Keyfi

Samsun Valisi Osman Kaymak ile OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in de forma giydiği futbol maçında Üniversitenin
akademik ve idari personeli ile Samsun
Adliyesi hâkim ve savcıları karşı karşıya
geldi.
Zemini yenilenen Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığının futbol sahasında
kozlarını paylaşan takımlar, futbolun
heyecanı ve coşkusuna ortak oldu.
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OMÜ ekibi, Vali Kaymak ve Rektör
Bilgiç’le beraber Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Vedat Ceyhan, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, akademik ve idari personelden kuruluyken,
Samsun Adliyesi kadrosu ise Adalet Komisyonu
Başkanı Kemal Alver ile kurumun hâkim ve savcılarından oluştu.
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Açılış seremonisi ve İstiklal Marşı’nın ardından
başlayan ve 30’ar dakikalık 2 devreyi kapsayan
futbol maçı, yüksek bir tempoyla oynanırken,
Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç de OMÜ ekibinde
bir süre birlikte yan yana mücadele etti.

Güzel futbol skora da yansıdı
Seyir zevkiyle de dikkat çeken maç, 4-4 berabere tamamlanırken, Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç,
hakem üçlüsü ve maçta ter döken her iki kurum

personeline teşekkür ederek kurumlar arası ilişkileri, bu tür sportif faaliyetlerle güçlendirme ve
üst düzeyde tutma arzusunda olduklarını dile
getirdiler. OMÜ ekibi, maç sonunda objektiflere
de birlik ve beraberlik pozu verdi.

OMÜ’de Aşure İkramı

Gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, içinde bulunduğumuz mübarek Muharrem Ayı’nı kutlayıp birlik, kardeşlik ve dostluk
temennisinde bulunurken bir süre aşure dağıtımına eşlik etti.
Üniversitenin geleneksel hâle getirdiği ve Kampüs Camii’nde cuma namazından sonra gerçek-

leştirilen aşure ikramına; Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük ile akademik ve idari personel katıldı.
OMÜ Vakfının OMKAN İktisadi İşletmesi
Mutfağı’nda 2 bin kişilik olarak hazırlanan aşure,
katılımcılara OMKAN personeli tarafından dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu aşure etkinliğinde
organizasyonun aksamadan işlemesi katılımcıları memnun etti.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, Muharrem
Ayı’nın başlaması nedeniyle aşure günü etkinliği
düzenleyerek akademik ve idari personele aşure ikramında bulundu.
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Samsun Valisi’nden OMÜ’ye 100. Yıl
Teşekkürü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Valiliği
iş birliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı kapsamında Samsun’da düzenlenen etkinliklerin
koordinasyonunda görev alan OMÜ öğretim elemanları ve çalışanlarına, Samsun Valiliği tarafından başarı belgesi verildi. Başarı belgeleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından takdim edildi.
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OMÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törende Rektör Bilgiç “100. yıl etkinliklerine katılan
öğretim üyeleri ve çalışanlarımıza, Samsun Valiliği tarafından layık görülen başarı belgelerini
Senato toplantısı öncesi takdim etmek istedik.
Bu süreci başarıyla tamamlamamızı sağlayan
ve gösterdikleri fedakârca çalışma için ekibimize Üniversite Senatosu adına şükranlarımızı
sunuyoruz. Bu gayreti gördüğü için Valimize de
teşekkür ediyoruz.” dedi.
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Etkinliklerin koordinasyonunda ve yürütülmesinde üstün özveri, gayret ve fedakârca çalışmaları nedeniyle başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
olmak üzere OMÜ mensupları Vali Osman Kaymak tarafından başarı belgeleriyle ödüllendirildi.

Senato toplantısı öncesi yapılan törende Samsun Valiliğinin verdiği başarı belgeleri; 100. yıl
koordinatörleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Yusuf Demir, Prof. Dr. Kaya
Tuncer Çağlayan, Prof. Dr. Metin Eker, Koordinasyon Sorumlusu OMÜ Genel Sekreteri Doç.
Dr. Menderes Kabadayı, 100. yıl destek hizmetlerinden ötürü OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanı Güngör Kural, grafik tasarım ve iletişim
çalışmalarını yürüten ekip adına 100. yıl Basın
Sorumlusu ve OMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan ile ulaştırma hizmetleri için OMÜ Araç İşletme Müdürü İsa Bayram’a
Rektör Bilgiç tarafından takdim edildi.
Mazeretleri sebebiyle törende yer alamayan
100. yıl Koordinasyon Sorumlusu OMÜ Genel
Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, OMÜ
Grafik Tasarım Sorumlusu Hilal Hazinedar, Valilik koordinasyon görevlileri Arş. Gör. Ahmet Faruk Çeçen ile Grafiker ve Web Tasarımcı Serhat
Kaya’nın isimleri de törende tek tek okundu ve
başarı belgeleri kendilerine iletildi.

Samsun Sağlık için ‘Beraber’ Yürüdü
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak
başlatılan “Beraber Yürüyelim” etkinliği, 22 Eylül Pazar günü Samsun’un
Atakum ilçesinde gerçekleştirildi.

Yol boyunca 19 Mayıs İzcilik Kulübü izcileri de
marşlar söyleyerek yürüyüşe eşlik etti.
Yapılan yürüyüşün farkındalık oluşturduğunu
ifade eden Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü
İsmail Hakkı Kasapoğlu “Tüm Türkiye’de başlatılan ‘Beraber Yürüyelim’ etkinliği kapsamında;
halkımızda farkındalık oluşsun, vatandaşımız
spor yapsın diye, yaşamlarıyla alakalı sporu ve
sağlığı gündeme almak adına Samsun’da bir yü-

rüyüş planladık. Etkinlikte, 3 yaşından 90 yaşına
kadar vatandaşlarla beraber yürüdük. Samsun
inanılmaz bir sahil bandının olduğu bir şehir. Bu
aktivitenin; sabah akşam yürüyüş yapmak ve
sağlıklı kalmak için ‘Egzersiz ilaçtır’ sloganı ile
vatandaşlarımızı hareketli olmaya, sağlıklı yaşamaya teşvik ettiğini düşünüyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Çobanlı İskelesi’nde hatıra fotoğrafı çekimi ile
yürüyüş tamamlandı.
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Atakum Gençlik Merkezi önünden
başlayıp Çobanlı İskelesi önünde son
bulan yürüyüşe; Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait
Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü
Mahmut Aydın, Samsun Gençlik ve
Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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OMÜ Pelitköy Aile Sağlığı
Merkezi Açıldı
Açılışa; Vali Osman Kaymak, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Vali Yardımcısı
Hasan Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Kuran, Samsun İl Sağlık
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali
Oruç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, OMÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici,
diğer kamu kuruluşları temsilcileri,
öğrenciler ve bölge sakinleri katıldı.
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OMÜ Tıp Fakültesi Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı
Merkezi, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi’nde hizmete açıldı.
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OMÜ ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle
hizmete giren ve OMÜ Tıp Fakültesindeki öğrenci ve asistan eğitimi konusunda önemli bir uygulama alanı olacak Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı
Merkezi, katılımın yoğun olduğu bir törenle hizmet vermeye başladı.

“Bu hizmeti şehrimize taşımanın
gururunu yaşıyoruz”
Açılış öncesi söz alan Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici “Devlet üniversitesi olarak, bölgemizde ilk
olan Eğitim Aile Sağlığı Merkezimiz, ülkemiz için
de yeni bir kavramdır. Böyle bir durumda bu hizmeti şehrimize taşımanın gururunu yaşıyoruz.
Farklı yapılanmasıyla, Üniversite ve Sağlık Bakanlığını bir araya getirmesinin yanı sıra, hizmet
sunarken kaliteyi ön plana çıkarmasıyla öncü bir
sağlık merkezi olacağını düşündüğümüz Eğitim
Aile Sağlığı Merkezi, aynı zamanda da OMÜ Tıp

“Şehrimizde bulunan aile hekimliği merkezi
sayısını arttıracağız”
Samsun’da bulunan aile sağlık merkezlerinin
artışından duyduğu memnuniyeti dile getiren
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali
Oruç da ”Bölgemizde ve şehrimizde böyle bir
merkezin açılmasının; hem Üniversitemiz açısından hem de aile hekimliğinin gelecek dönemlerdeki çalışmaları anlamında çok önemli bir yere
sahip olacağını düşünüyorum.” dedi.
“Sağlık ve eğitim hizmeti anlamında en
iyisini yapmaya çalışacağız”
Merkezin, sağlık ve eğitim hizmetini bir arada
sunacak olmasının önemini vurgulayan Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Bugün birlikte güzel bir
anı yaşıyoruz. Sağlıklı birey olabilmek, sağlıklı bir toplum hâline gelebilmek için eğitim çok
önemli bir yere sahip. Bugün eğitim ve sağlığı
birleştirdiğimiz Eğitim Aile Sağlığı Merkezimizin
açılışı için bir aradayız. Bu merkezimizin açılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu merkez; koruyucu, tedavi edici ve
düzenleyici hizmet verecek. Bununla birlikte,
hekimlerimizin yetişmesine çok önemli bir katkı sağlayacak. OMÜ olarak iyi olduğunu düşündüğümüz, memleketimize ve milletimize yararlı
olacağına inandığımız her şeyin içerisinde, her
şeyimizle bulunmaya gayret ediyoruz. Burada

da tüm arkadaşlarımızla birlikte hem sağlık hem
de eğitim hizmeti anlamında en iyisini yapmaya
çalışacağız. Bölgemize ve şehrimize önemli yansımalarının yanı sıra, Üniversitemize hekim ve
uzman anlamında da ciddi katkıları olacaktır.”
ifadelerini kullandı.
“Samsun bir sağlık kenti”
Samsun’un, sağlık alanında her geçen gün daha
iyi bir duruma geldiğinin altını çizen Vali Osman Kaymak da “Eğitim Aile Sağlığı Merkezini
Samsun’da açmaktan mutluluk duyuyoruz. Her
fırsatta dile getirdiğim gibi Samsun, 27 hastanesi bulunan bir sağlık kenti. OMÜ Tıp Fakültemiz,
yıllardır bölgede şifa dağıtan gurur verici bir kurum. Bunun yanı sıra kamu ve özel hastaneleriyle Samsun, sağlıkta hizmet kalitesini her geçen
gün artırıyor. Bu anlamda, Samsun ve bölgenin
dışında tüm ülkeye örnek teşkil edilebilecek
bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Diliyorum
ki vatandaşlarımız, ihtiyaçlarını ve tedavilerini
başka bir yere gitmeye gerek kalmadan buradan
sağlayacaktır.” sözlerine yer verdi.
Açılışın ardından, Vali Osman Kaymak, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç ve diğer protokol üyeleri, Eğitim Aile Sağlığı Merkeziyle aynı binada olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde de incelemelerde
bulunup, çalışanlardan bilgi edindi.
Ziyaret sonunda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
danışanlarının ortaya koyduğu eserler, protokol
üyelerine hediye edildi.
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Fakültesinin öğrenci ve asistan eğitimi konusunda büyük bir öneme sahip.” diye konuştu.
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OMÜ Yönetimi, Şehit Yakınları ve
Gazileri Kahvaltıda Ağırladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimi; kurumda
görev yapan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile kahvaltıda bir araya geldi.
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OMÜ Yaşam Merkezi’nde düzenlenen geleneksel kahvaltıya; şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz,
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Özgür Bostancı, Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun
Şube Başkanı Necati Yılmaz, Muharip Gaziler
Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril katıldı.
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“OMÜ; bünyesinde en fazla şehit ve gazi
yakını çalıştıran kurumlardan biri”
Kahvaltı öncesi kısa bir konuşma yapan Genel
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı “Öncelik-

le bizleri kırmayıp geldiğiniz
için teşekkür ederim. OMÜ,
Samsun’da bünyesinde en
fazla şehit ve gazi yakını çalıştıran kurumlardan biri. Zaman
zaman sizlerle bir araya geliyor ve istişare yapıyoruz ama
birbirini tanımayanlar var.
Herkes birbirini görüp tanısın
diye geleneksel hâle getirdiğimiz kahvaltımızı tekrarlayalım
istedik. Milletimizin en güzel
hasletlerinin başında birlik ve
beraberlik gelmekte. Memleketimizin neresine gidersek
gidelim karşılaştığımız tüm
insanların gönlü geniş, ruhu geniş. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Başka bir millette
bu duyguların olduğunu düşünmüyorum. Biz, bir
ve beraber olursak varız. Olmadığımız takdirde
bizi yok etmek isteyen güçler başarılı olacaktır. Biz bugün bu konuşmayı rahat bir şekilde
yapabiliyorsak şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun, şehitlerimizin
mekânları cennet olsun.” sözlerine yer verdi.
“Bu ülke ayaktaysa şehitlerimiz ve
gazilerimiz sayesindedir”
Ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmenin çok
değerli olduğunu vurgulayarak “Geçmiş yıllarda
da yine şehit ve gazi yakınlarıyla buluşmuştuk.
Bugün de sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Eğer biz bugün kahvaltıda bir araya gele-

“Şehitlik ve gazilik dinimiz ve millî
değerlerimiz açısından çok önemli”
Şehitlik ve gaziliğin milletimiz açısından öneminin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de “Burada bulunduğunuz için
hepinize teşekkür ederim. Şehitlik ve gazilik,
hem dinimizde hem de millî değerlerimiz açısından çok önemli. Şehit olanlarımız zaten makamlarını buldular. Onlardan Allah razı olsun.
Önemli olan vatan için canını feda eden şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ülkemizde onlara
layık bir şekilde yaşamak. Bu anlamda ülkemiz
15 Temmuz’da bunu gösterdi. Öyle gençler gördük ki vatanı için kendisini tankın altına attılar.
Vatan için kendini feda etmek, necip milletimizin
asli unsurlarından. Gazilerimize Allah uzun ömür
versin.” ifadelerini kullandı.

sun Şube Başkanı Ahmet Diril ise “Malumunuz
olduğu gibi dünyada hiçbir toprak parçası bizim
topraklarımız kadar vatan olmayı hak etmemiştir. Cennet vatan topraklarımızın her karışı, aziz
şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Gölgesinde hür ve bağımsız
olarak yaşadığımız bu güzel ülkenin kıymetini
bilmek zorundayız. Dolayısıyla aziz şehitlerimiz
ve kahraman gazilerimize; yüce Türk milletinin,
yüksek ahlaki özelliklerini gösteren vefa duygusuyla sadakat göstermeliyiz.” dedi.
“Bizi bir araya getiren OMÜ yönetimine
sonsuz teşekkür ederim”

“Hiçbir toprak parçası bizim topraklarımız
kadar vatan olmayı hak etmemiştir”

Son olarak söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Samsun Şube
Başkanı Necati Yılmaz, günün anlam ve önemine binaen duyduğu memnuniyeti ifade ederken
sözlerine şöyle devam etti: “Bugün bizleri nimetlerin etrafında bir araya getiren Rabb’imize
hamdolsun. 1071’de Malazgirt’te başlayan
ve 15 Temmuz 2016’ya kadar devam eden bir
mücadele süreciydi bu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz maalesef ki bu toprakların bedeli. İnşallah Rabb’im bizleri şehitlerimizin şefaatine nail
eyler ve cennette bizleri buluşturur. Bu anlamlı
günde bizleri bir araya getiren başta Rektörümüz olmak üzere OMÜ yönetimine sonsuz teşekkür ederim.”

Ülke topraklarının bütünlüğü için verilen mücadelelere değinen Muharip Gaziler Derneği Sam-

Dilek ve isteklerin de konuşulduğu buluşma,
toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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biliyorsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu ülke ayaktaysa bunu yine şehitlerimiz ve
gazilerimize borçluyuz; bunun farkındayız. Biz,
‘Allah’ım bana şahadeti nasip et’ diye dua eden
askerlere sahip bir milletiz. Vatanı için seve seve
canını verebilen bir milletiz. Biz de onlara layık
olabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.
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“Gücümüze İnandık” Projesiyle
Birinciliğe Uzandılar
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı danışmanlığında; Arş. Gör. Özge Öz
Yıldırım, Arş. Gör. Dilek Çelik Eren
ve Arş. Gör. Mehmet Korkmaz tarafından hazırlanan “Gücümüze
İnandık” proje fikri birincilik ödülüne layık görüldü.
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)
Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezinin düzenlediği “2. Gençlik
Farkında Tema Fikri Proje Yarışması”ndaSağlık
Bilimleri Fakültesi araştırma görevlileri birincilik
ödülünün sahibi oldu.
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“Kadın, demokrasi ve örgütlülük”
temasında hazırlanan proje fikri ile
Roman kadınların kendi sosyal yaşamlarında bir araya gelip örgütlenerek ekonomik bağımsızlıklarını
kazanmaları amaçlandı.
Ankara’da gerçekleştirilen ödül töreninde, proje
ekibi adına OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk
Sağlığı Hemşireliği Araştırma Görevlisi Özge Öz
Yıldırım’a birincilik ödülü, Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin
tarafından takdim edildi.

OMÜ Raylı Sistem Seferlere Başladı

Bir süredir test sürüşleri devam eden hafif raylı
sistemin OMÜ Kurupelit Kampüsü etabında yolcu taşınmaya başlanmasıyla tramvay hattına 7
durak daha eklenmiş oldu. Böylece tramvayın
3’üncü etabıyla birlikte raylı sistemin toplam hat
uzunluğu 35 kilometreye, durak sayısı ise 43’e
ulaştı.
Her fakültenin önünden tramvay geçiyor
OMÜ raylı sistem hattı 6 kilometre uzunluğunda
ve 7 duraktan oluşuyor. OMÜ hattı içerisindeki
istasyonlar ise; Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ya-

şam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Yurtlar olarak
adlandırıldı.
Rektör Bilgiç’ten emeği geçenlere teşekkür
Kampüs içinde çalışmaya başlayan raylı sistem
hattı ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve Samsun halkı
artık tek araçla daha konforlu bir şekilde kampüsümüze ulaşabilme imkânına kavuşmuştur.
Bu önemli hizmetin gerçekleşmesinde emeği
geçen Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan
başta Sayın Yusuf Ziya Yılmaz olmak üzere Sayın Zihni Şahin ve Sayın Mustafa Demir’e, projelendirilmesinde ve yapımında emeği geçen
herkese, projenin yapımı sürecinde gösterdikleri sabır ve özen için OMÜ ailesinin çok değerli
mensuplarına teşekkür eder, hafif raylı sistemin
Üniversitemiz ve Samsun’umuza hayırlı olmasını
dilerim.” ifadelerine yer verdi.
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım
İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ)
bünyesinde hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Tekkeköy arasındaki 29 kilometrelik
hafif raylı sistem hattı 5 Temmuz Cuma itibarıyla seferlere başladı.
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OMÜ Hizmet İçi Eğitimler ile Kalitesini
Arttırmaya Devam Ediyor

OMÜ Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Biriminin, Üniversite personeline yönelik
düzenlediği hizmet içi eğitim programı, Uzaktan
Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Program öncesinde personele; Elektronik Belge
Yönetim Sistemi’nin (EBYS) tanımı, kurum içinde oluşturulmuş belgelerin nasıl bulunacağı,
kurum dışından gelen belgenin nasıl bulunacağı
konularını kapsayan eğitim öncesi testi dağıtıldı. Programın ardından ise eğitim sonrası testi
ile memnuniyet düzeyini ölçmek için personele
eğitim anketi yapıldı.
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Akademik ve idari personelin katıldığı eğitimin
ilk gününde “Resmî Yazışmalarda Yazım Kuralları ve Uygulama Örnekleri” konulu eğitim,
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz
Bayram tarafından verildi. Prof. Dr. Bayram, çalışanlara Üniversitenin misyon ve vizyonu, hizmetlerin tam ve zamanında ulaşımını sağlayan
yazım kuralları ve kurum içi yazışmalarda kullanılabilecek kısa yolların işlevleri hakkında bilgi
verdi.
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İkinci günkü eğitimin devamında ise program
öncesi konuşan Personel Daire Başkanlığı Şube
Müdürü Minenur Sunter “Düzenlenen bu hizmet
içi eğitimin amacı, bir konuyu sizlere öğretmekten ziyade, yaptığımız işin inceliklerini, hassas

noktalarını göstermek ve konu hakkında farkındalığı artırmaktır.” ifadelerini kullandı.
EBYS Birimi personeli Hüseyin Erişgin ve Gökhan Göçmez’in konuşmacı olarak katıldığı programda, “EBYS ve Uygulama Örnekleri” de anlatıldı.
Programda; Belge Klasör Taşıma, Kişisel Kategori Listeleri, Belge Klasör Toplu Taşıma, Klasörde Belge Açma, Klasörler Arası Belge Taşıma
gibi konulara değinildi.
Soru ve cevaplarla interaktif bir şekilde devam
eden program, konuşmacılara Minenur Sunter
tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle sona
erdi.

OMÜSEM İstatistik Yaz Kursları Verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) yaz döneminde “İstatistik
Yaz Kursları” verildi.
Bilimsel çalışmaların büyük bir kısmında yararlanılan istatistiksel yöntemlere dair bilgisayar
uygulamaları ile desteklenmiş 8 farklı modüldeki kurslara; akademik çalışma yapan kişiler,
araştırmacılar, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin katıldı.
Uygulamalı eğitimler
Program dâhilinde, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz
“SPSS Uygulamalı İstatistiksel Analiz – I ve II”;
Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat “Gpower Uygulamaları

ile Güç Analizi (Power Analysis)” ve “SPSS Amos
ile Yapısal Eşitlik Modellemesi”; Dr. Öğr. Üyesi
Hasan Bulut “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli
İstatistiksel Analiz” ve “R Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz”; Dr. Öğr. Üyesi Emre
Dünder de “SPSS Programı ile Veri Madenciliği
Uygulamaları” ve “R Project Yazılımı ile İstatistiksel Veri Analizi ve Görselleştirme Uygulamaları” konularında uygulamalı eğitim verdi.
Her bir modülün 2 gün ve 16 saat süreyle verildiği, OMÜ ve diğer üniversitelerden de akademisyenlerin katıldığı kurslar; Ziraat Fakültesi
DOKAP Bilişim Merkezi Bilgisayar Salonu’nda
14 Eylül 2019 tarihine kadar devam etti.

OMÜ Ailesi, Kurban Bayramı öncesi, Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Mehmet Ali
Cengiz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Ka-

badayı törene yoğun ilgi gösteren akademik ve
idari personel ile bayramlaştı.
OMÜ Ailesi mensupları da bayramın özüne yaraşır şekilde tören boyunca birbirleriyle Kurban
Bayramı öncesi bayramlaşarak sohbet etti.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
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OMÜ Ailesi Bayramlaştı
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Kamu, Üniversite ve Sanayi; İş Birliği
için Toplandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de katılımcıları arasında yer aldığı Kamu-Üniversite-Sanayi
İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu
Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Teşvikleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının teknik sunumları eşliğinde
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında (OKA) düzenlendi.
Toplantıda söz alan Samsun Valisi Osman Kaymak, konuşmasında “Türkiye’nin kalkınma hamlesinde bu çok önemli bir süreç. Hep konuştuğumuz bilimsel çalışmaların sahaya yansıması ve
o yönüyle üniversite-sanayi iş birliği, kamunun
da desteğiyle önemli bir gelişmedir. Bunu tespit
edip sürdürebilmemiz çok anlamlı. Samsun’da
2 yıldır görev yapıyorum, bu süre içerisinde güzel işler yapıldığına şahit oldum. Bu faaliyetlere
destek olan Rektör Hocamıza ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
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“AR-GE’ye dayalı gelişim süreçleri
sürdürülebilir olmalı”
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Üniversite olarak iş birliğinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Sait
Bilgiç ise “Bu yapı içerisinde potansiyelimiz ve
kabiliyetimizi ortaya koymak için gösterilen çabadan mutlu olduğumuzu söylemeliyim… AR-

GE’ye dayalı bir gelişim sürecinin sürdürülebilir olabilmesi için bütçe imkânlarının verimli
kullanılması, insan kaynaklarının iyi bir şekilde
değerlendirilmesi ve iş birliklerinin sağlam zeminler üzerinde yürütülmesi gerekmekte. Bunu
en doğru bir şekilde uygulayan ülkeler, çalışmalarının üzerine odaklanıp, bütçe imkânlarını belli
noktalara yoğunlaştırarak gelişmelerini devamlı
hâle getiriyor. Dünyadaki bu hızlı yarışta, bunun
dışında bir yöntemle ilerlemek mümkün değildir.” diye konuştu.
“Dünyadaki diğer üniversitelerle iş birliği
hâlinde olmalıyız”
Rektör Bilgiç konuşmasında Türkiye’nin gelişebilmesi adına tüm üniversitelerin iş birliği içinde
çalışmasının yanı sıra dünyadaki diğer üniversitelerle de iş birliği hâlinde olunması gerektiğinin
altını çizdi. KÜSİ iş birliğinin de verimli çalıştığını söyleyen Bilgiç, Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 8 meslek yüksekokulunun
bulunduğunu ve bunlardan birinin de OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu olduğunu ifade ederek bunun önemi üzerinde durdu.
Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: “Teknopark,
TTO ve buradaki uzmanlarımız aracılığıyla da
bu iş birliğini sağlıklı bir şekilde ve artırarak sürdürebilmenin yollarını geliştirmeye çalışıyoruz.

uzmanlarımız sunumlarını yapacaklar, bizlerin
de önemli ve hassas noktaları paylaşabilme ve
buna dair soruların cevaplarını kendilerinden
dinleyebilme imkânımız olacak.” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları
bilgilendirdi

Son yıllarda da bu açıdan önemli bir mesafe kat
ettiğimizi söyleyebilirim… AR-GE çalışmalarının,
önemini hissettirecek derecede yürüdüğünü
görmek bizleri mutlu ediyor.”
KÜSİ’nin çalışmalarına ve hedeflerine değinen
KÜSİ Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı “Üniversitenin ve sanayinin AR-GE yükü var ve
bu yükü paylaştırmak için insan kaynaklarımızı,
ortak kullanma programı doğrultusunda değerlendirmemiz gerekiyor. Bakanlığımız nezdinde
AR-GE İl Teşvikleri Genel Müdürlüğüne bağlı
olan birimler, yaklaşık 10 aydır tüm illeri ziyaret
ediyor. Bugün genel müdürlüklerimizden gelen

Paydaşları bir araya getiren toplantı; Samsun
Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, SAMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Selahattin Altunsoy, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, KÜSİ Samsun İl Temsilcisi ve Yeşilyurt Demir Çelik MYO Doç. Dr. Kemal Yıldızlı,
Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak,
OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Mortaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, KOSGEB temsilcileri, KÜSİ Planlama ve
Geliştirme Kurulu üyeleri, kamu kuruluşları, sanayi odaları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bakanlığın AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü katılımıyla gerçekleşti.
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Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğünden Uzman Recep Uzungil, Mehmet Emin
Doğan, Gülnur Sönmez, HORİZON 2020/UFUK
2020 TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası yetkilisi
Utku Çetin ve OKA Planlama Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin de alanlarıyla ilgili sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.
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OMÜSEM’den Unvan Değişikliği Sınavı
Hazırlık Kursu
Memur Sendikaları Konfederasyonuna (MEMURSEN) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları
Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Samsun Şube
Başkanlığının, Şehircilik Bakanlığınca 6 Ekim
2019 Pazar günü yapılacak olan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı”na yönelik
olarak Samsun Belediye çalışanları için talep etmiş olduğu eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) verildi.
8 gün devam eden eğitimin sonunda gerçekleştirilen törene; Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız,
BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ve sendika yöneticileri katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki
program kapsamında OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinden; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ha-
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san Tahsin Keçeligil ve öğretim üyeleri Doç. Dr.
Murat Batı, Dr. Metin Baykan, Dr. Zehra Karakuş
Işık ile Arş. Gör. Lokman Yeniay; İletişim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi M. Nur Erdem ve FenEdebiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Tatar Kırılmış eğitim verdi.

Rektör Bilgiç, Mustafa Kemal
Güneşdoğdu Kampüsü’nde
İncelemelerde Bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ziyaretine eşlik etmek için
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yerleşkede birtakım incelemelerde bulundu.

yapılan hazırlıkları yerinde gözlemleyen Rektör
Bilgiç, yeni eğitim- öğretim dönemine eksiksiz
başlanması ve bu süreçte öğrencilerin mağdur
olmaması için çalışmaların ivedi bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

Rektör Bilgiç’in ilk adresi bu yıl Tarih Bölümüne
öğrenci alarak eğitim-öğretim hayatına başlayacak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi oldu.
Rektör Bilgiç’in ziyaretine; Ali Fuad Başgil Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet Oktan ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya,
İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep
Yılmaz, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tan ve Fakülte
Sekreteri İsa Sağlam eşlik etti.

Rektör Bilgiç, beraberindekilerle İletişim Fakültesine geçti. Rektör Bilgiç burada, Bölümlerin
öğretim elemanlarıyla bir araya gelip Fakültedeki gelişmeler, projeler ve yürütülen faaliyetler
hakkında bilgi aldı. Yeni akademik yılın bütün
öğretim elemanları adına hayırlı olmasını temenni eden Rektör Bilgiç, Üniversitenin bütün
birimleriyle yeni döneme hazır olduğunu belirtti.
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Yeni akademik yılın arifesinde İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesinde yürütülen çalışmaları ve

Rektör Bilgiç, kampüs içerisinde incelemelerde
bulunmasının ardından, Ali Fuad Başgil Hukuk
Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileriyle
bir araya gelerek bir süre sohbet edip onların talep ve önerilerini dinledi.
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OMÜ Vakfı Kolejinin STEM Projesi
Ulusal Ajans Tarafından Kabul Edildi
OMÜ Vakfı Kolejinin “STEM Projesi” Ulusal Ajans
tarafından kabul edilerek 19 bin 024 avro hibe
desteği almaya hak kazandı.
Avrupa Birliği Başkanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 2019 yılı Erasmus+ Faaliyetleri
Teklif Çağrısı Dönemi Proje başvuruları sonuçları açıklandı.

Erasmus + Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında 2019 Yılı Teklif
çağrısı Dönemi’nde OMÜ Vakfı Koleji Özel Ortaokulu tarafından hazırlanan 2019-1-TR01667494 numaralı ve “Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik” başlıklı proje; içerik
değerlendirilmesi sonucunda 93 puan ile uygunluk kriterlerini karşılayarak 19 bin 024 avro hibe
desteğine değer bulundu.

Sendikalarla Yıllık İdari Kurul
Toplantısı Gerçekleşti
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Üniversite yönetimi ile Sağlık-Sen
Samsun Şubesi ve Eğitim-Bir-Sen
2 Nolu Şube yetkilileri, yıllık olağan
idari kurul toplantısını gerçekleştirdi.
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Rektörlükte düzenlenen toplantıya;
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat
Ceyhan, Genel Sekreter Yardımcıları
Serap Sivrioğlu Sezer ile Mustafa Kemal Çayıroğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay, SağlıkSen Samsun Şube Başkanı İlyas
Biçer ile sendika temsilcileri Remzi
Gül ve Tuncay Çoban, Eğitim-Bir-Sen
2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir ile Başkan Yardımcısı Ahmet Çakır katıldı.
Toplantıda; idari ve akademik personelin verimliliğinin arttırılması, çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesi, yasal çerçeve içerisinde sahip oldukları hakların gözetilmesi konularında görüş bildirilirken, ilgili
sendikaların yetkilileri de Üniversite yönetimine taleplerini iletti.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Devir Teslim

Sosyal Bilimler Enstitüsünün yeni Müdürü İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Bolat,
düzenlenen törenle görevini teslim aldı.

“Yöneticilik gayret ve sabır gerektiriyor. Önemli
olan, görev süresince de yıkıcı değil, yapıcı davranarak geride iyi izler bırakmak.”

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, enstitü müdürlüğü görevine
getirilen Prof. Dr. Ali Bolat’a görevini, başarı dilekleriyle teslim etti.

Görevi Prof. Dr. Ali Bolat’a devreden FenEdebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Koç da “3 yıl boyunca elimizden geldiği
kadarıyla Üniversitemiz ve ülkemiz adına gayret göstermeye çalıştık. Bu bir bayrak yarışı ve
bundan sonraki süreçte Ali Hocamın bu görevi
layıkıyla yapacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

Yöneticiliğin bir fedakârlık işi olduğuna dikkat
çeken Rektör Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Ali Bolat da yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bozkurt Koç Hocamızın Enstitü için çok güzel
işler yaptığını gördüm. Benim şansım, Bozkurt
Hocam gibi bu işin hakkını veren bir akademisyenden görevi devralmak. Bundan sonra bana
düşen, bu görevi hakkıyla yerine getirmek ve birimi daha öteye taşımaktır.”
Devir teslim törenine ayrıca Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran ve akademisyenler de
katıldı.
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Devir teslim töreni öncesi konuşan Rektör Sait
Bilgiç, eski Müdür Prof. Dr. Bozkurt Koç’a Enstitüye verdiği emekler için teşekkür ederek “Bozkurt Hocamız 3 yıldır büyük bir gayretle iyi çalışmalarda bulundu. Görev değişikliğinin sebebi,
Üniversitemizin Psikoloji Bölümünde kendisine
duyduğum ihtiyaçtan dolayıdır. Ancak ihtiyaç
duyduğumuz her zaman Enstitü için yardıma
koşacağını biliyorum. Ali Hocamızın da, Bozkurt
Hocamızdan sonra bu görevi en iyi şekilde yapabileceğine inanıyoruz. İnşallah o da Enstitü için
yapılan çalışmaları kaldığı yerden devam ettirecek.“ diye konuştu.
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OMÜ’lüler Başarılarıyla Teknofest’e
Damga Vurdu
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT)
tarafından 2016’dan bu yana düzenlenen ve
bu yıl Türkiye’nin uzay, havacılık ve teknoloji
festivali TEKNOFEST kapsamında açılan 4.
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda [4th
Istanbul International Inventions Fair (ISIF
2019)]; çalışmalarıyla altın ve bronz patent
ödüllerine layık görülen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri ile öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ödül sahiplerini
tek tek tebrik ederek kendilerine başarılarının devamını diledi.
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“Bizlerin de artık ‘nokta atışı’ yapması
gerekiyor”
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Rektör Bilgiç buluşmada dünyada üniversitelerin fonksiyonu ve hayatiliğine değinirken
“Ülkelerin gelişmesinde üniversitelerin rolü
oldukça önemli. Üniversiteler gelişen dünyayı çok daha hızlı ve yakından takip etmek
zorunda. Eskiden olduğu gibi ‘Kendi alanım
dışında, dünyada nelerin olduğu beni ilgilendirmez’ düşüncesi çoktan geçerliliğini yitirdi.
Artık yaptığımız çalışmaların; toplumsal yararı, ülkeye ve insanlığa katkısı ile maddi boyutu
dikkate alınmaktadır. O nedenle buluşlar büyük bir önem arz ediyor.” dedi.

Ziyarette Rektör Bilgiç, ödül alan akademisyenler ve öğrencilere teşekkür belgesi ve üniversitenin hediyelerini takdim etti.
Ödül alan projeler ve araştırmalar
• “Hibrit Redüktör Sistemi” başlıklı patent
başvurusu ile “Altın Patent Ödülü”nün
sahibi olan OMÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve
Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile doktora
öğrencisi Ahmed Elnour Muhammed Mozamel.
• “Atık Malzemelerle Oluşturulan Elektrot Sensör” çalışmalarıyla Bronz Patent Ödülü’ne değer bulunan OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Atiye Nur Onar ile Yüksek
Kimyager Ömer Kılıç.
• Tasarladığı “Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon

Kanülü” modeli ile Bronz Patent Ödülü’nü
kazanan OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can.
• Geliştirdikleri “Polar Markalaşma Sistemi”
ile Bronz Patent Ödülü’ne ulaşan OMÜ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Kalıpçılık Programı öğretim görevlileri Harun Çolak ile Yusuf Yakut.
• TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen “Üniversite Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması”nda Makine İmalatı ve
Otomotiv kategorisinde; “Sodyum Silikat
Esaslı Aerojel Toz Katkılı Yüksek Isı Yalıtımı Sağlayan İnce ve Hafif Kompozitlerin
Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin
İncelenmesi” başlıklı projesiyle ikincilik
ödülü alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Proje Danışmanı Arş.
Gör. Suna Avcıoğlu ile OMÜ öğrencisi Caner Çelik.
• BİDEB tarafından düzenlenen “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması”nın Bilgi ve İletişim Teknolojileri
kategorisinde; Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demirci
danışmanlığında hazırladıkları “Öğrenci Devam Sisteminin Zigbee Protokolü ile
Gerçeklenmesi” başlıklı projeleriyle üçüncülük ödülünün sahibi olan OMÜ öğrencileri Hasan Tok, Nur Sena Batur ile Halil
İbrahim Yıldırım.
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Prof. Dr. Bilgiç, konuşmasında gelişmiş ülkelerde özel şirketlerin AR-GE’ye büyük bütçeler
ayırdıklarını ve üniversitelere AR-GE siparişleri
verdiklerini söyledi. Bilgiç konuşmasının devamında “Araştırmacılar, sağlanan bu bütçeler ile
çalışıyor, söz konusu ürünleri böyle tasarlıyor ve
geliştiriyorlar. Bizim de artık deyim yerindeyse
‘nokta atışı’ yapmamız gerekiyor. Türkiye’de bu
konudaki farkındalığın artmasıyla birlikte Üniversite olarak projeler üzerine yoğunlaşma kararı aldık. Sizlerin de inşallah ciddi katkıları olacak. Sahip olduğumuz potansiyeli bu gelişmeler
doğrultusunda kullanmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.
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Tıp Fakültesinin Yeni Öğrencileri
Törenle Beyaz Önlüklerini Giydi
Tıp Fakültesinin 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı
açılış ve önlük giyme töreni Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği
törende, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Halil Kavaklı da “Biyolojik Saat”
konulu 2019 - 2020 eğitim-öğretim döneminin
açılış dersini verdi.
Törene; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı, OMÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir,
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, OMÜ Tıp Fakültesi dekan yardımcıları, akademisyenler, OMÜ ve Amasya Üniversitesinin birinci sınıf öğrencileri ile aileleri katıldı.
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“1978’den beri toplam 6 bin 227 mezun
verdik”
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Açılış konuşmalarıyla başlayan törende söz alan
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir,
Fakülte hakkında bilgi vererek şunları söyledi:
“1978 yılından beri eğitim veren Fakültemiz geçen yıl 41. dönem mezunlarını, halkımıza hizmet
sunmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerine
uğurladı. Bugüne kadar 6 bin 122’i Türkçe, 105’i

İngilizce programdan olmak üzere toplam 6 bin
227 mezun veren Fakültemizde, 2003 yılından
itibaren de öğrenme merkezli eğitim verilmeye
başlandı. Yani ezberden ziyade sorgulamaya ve
iletişime dayanan, klinik çalışmalarında ise disiplin yerine semptom temelli eğitim modeli izlemekteyiz. “
“Fakültemize bu yıl 290 öğrenci yerleşti”
2017 yılından beri Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1’inci, 2’inci ve 3’üncü sınıflarının
OMÜ’de eğitim gördüğünü hatırlatan Dekan
Dağdemir “Merkezî yerleştirme sonucu, taban
puanımızın biraz daha yükseldiğini görüyoruz.
Bu yıl Amasya Üniversitesi öğrencileri ve Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile kayıt yaptıran 22
öğrenci dâhil olmak üzere Fakültemize 290 öğrenci yerleşti. Fakültemizin toplam öğrenci sayısının yüzde 19’unu ise yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Toplam öğrenci sayımız ise 2
bin 215 olup akademisyen başına düşen öğrenci
sayısı 7,4’tür.” dedi.
Öğrencilerin, Tıp Fakültesine girmeye hak kazanarak çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade
eden Dekan Ayhan Dağdemir “Bize düşen görev
de sizleri en iyi şekilde yetiştirerek geleceğe hazırlamak. Sizlere düşen görev de rehavete kapılmadan çalışmaya devam etmeniz ve meslek

“Amasya Üniversitesi öğrencileri için OMÜ
gibi köklü bir üniversitede eğitim görmek
avantaj”
OMÜ ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci
sınıf öğrencilerini tebrik eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da “Özellikle Amasya Üniversitesi öğrencilerine, OMÜ
gibi köklü bir üniversitede, iyi bir fakültede ve
iyi bir akademik kadroyla eğitim görmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söylemek
istiyorum. Bu fırsatı sağlayan başta Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç olmak üzere OMÜ’nün yönetim
kadrosuna saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Geçen yıla göre Amasya Üniversitesi Tıp
Fakültesinin daha yüksek puanla öğrenci alması
da önemli bir gelişme oldu. Bu duygularla velilerimize ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyor,
mezuniyet törenlerinde de bir arada olmayı temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
“Beyaz önlük öğrencilerimizin hem mesleki
yeterliliklerini hem de insani meziyetlerini
temsil edecek”
Bu yıl 290 öğrencinin törenle beyaz önlük giyeceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise
“Bugün yeni gelen Tıp Fakültesi öğrencilerimize
tertemiz beyaz önlüklerini giydireceğiz. Beyaz
önlüğün bir anlamı var. Bu önlük, öğrencilerimizin; gelecekte insanlığa hizmet yolunda mesleklerini icra ederken hem mesleki yeterliliklerini
hem de insani meziyetlerini temsil edecek. Önlük; kanla, tozla kirlense bile önemli olan davranışlarla kirlenmemesi. Bizim beklentimiz, dok-

torluk gibi kutlu bir mesleğin mensupları olarak
ülkemize ve tüm insanlığa hizmet ederken buna
dikkat etmeleri. Çağımız çok hızlı değişirken birtakım değerlerimiz ihmal edilebiliyor. Meşru olmayan yollarla güç elde etmeyi tercih eden bir
toplumun sağlıklı kalabilmesi mümkün değil. Bu
nedenle dünyaya hükmetmeye çalışan ülkeler
tüm güçlere sahip olsalar da bu değerleri ihmal
ettiklerinden, kendi vatandaşlarını dahi mutlu
etmekten uzak kalmaktalar. Sizden ricam, değerlerimizi ihmal etmeden hayatınıza devam etmenizdir.” dedi.
“Hastanın güvenini sağlamak için iyi bir
hekim olarak yetişmelisiniz”
Hastanın doktora duyduğu güvenin oldukça
önemli olduğunu da vurgulayan Rektör Sait Bilgiç şöyle devam etti: “Hastalarınız kendi yakınlarına bile söyleyemeyeceği sıkıntılarını o güven
duygusuyla sizlerle paylaşacak. Bu güveni sağlamak için iyi bir hekim olarak yetişmelisiniz.
Bizler de iyi birer hekim olmanız için her yıl daha
iyi imkânlar sunarak sizi hayata hazırlamanın
çabası içerisindeyiz. Tabii ki şartlar ne olursa
olsun başrolde siz varsınız ve hiçbir mazerete
sığınmadan kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Ayrıca akademisyenlerimiz de çok önemli
bir rol üstleniyor. Tecrübelerini öğrencilerine aktarırken, onların mesleğe atıldıklarındaki eksikliklerden sorumlu olacaklarını unutmadan, hassasiyetle görevlerini yerine getiriyorlar. Hepsine
hizmetleri için teşekkür ediyorum.”
“Hastalarla iyi iletişim kurmalısınız”
Ailelere de çocukları için yaptıkları fedakâr
lıkların sonucunu sağlıkla görebilmeleri temennisinden bulunan Rektör Bilgiç “Öğrencilerimizin, ailelerinin fedakârlıklarını ne olursa olsun
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hayatınızın temelini oluşturacak eğitimi en iyi
şekilde almaktır. İlk yılın en zor yıl olduğunu hatırlatarak eğitim aktivitelerine eksiksiz katılmanızı tavsiye ederim.” diye konuştu.
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unutmamalarını diliyorum. Bu belki de insan olmanın temel şartı. Kendi ailesinin çabasını görmeyen bir kişinin diğer insanlara karşı iyi olması
mümkün değil. Ayrıca her ne kadar iyi bir hekim
olsanız da hastayla iyi bir iletişim kuramadığınız
sürece hastaya güven duygusu aşılayamazsınız.
Bu bakımdan insanlara doğru yaklaşarak, güler
yüzlü davranarak onlarla iyi ilişki kurabilmeniz
çok önemli. Yorgun ve uykusuz kalsanız da bir
insanın acısını dindirecek bir müdahalenin tüm
yorgunluğunuzu gidereceğini düşünüyorum.
Güzel bir yola girdiniz ve bu yolun sonunda inşallah çok güzel hizmetlerde bulunacaksınız.”
değerlendirmesinde bulundu.
44 yıllık bir geçmişe sahip olan Üniversitenin
mezun ettiği öğrencilerin sahadaki başarılarıyla
gurur duyduklarını ifade eden Rektör Sait Bilgiç
“Onların başarısı Üniversitemizin tercih edilebilirliğini arttırmakta. İnşallah sizler de OMÜ
ailesinin birer mensubu olarak bu ismi yukarıya
taşıyacak çalışmalar yapacaksınız. Uluslararası
düzeyde de çok sayıda öğrencimiz var. 104 farklı
ülkeden gelen arkadaşlarınız, farklı kültürleri tanımak açısından size faydalı olacaktır.” şeklinde
konuştu.
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“Hedefimiz Üniversitemizin başarılarını
yukarı taşımak”
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Kurtuluşa giden yolda atılan ilk adımın tarihinden ismini alan OMÜ’nün, bu adın sorumluluğunun farkında olarak çalışmalarını sürdürdüğüne
dikkat çeken Sait Bilgiç “Bunun gereği olarak da
hedefimiz Üniversitemizin başarılarını yukarı taşımak. Tabii ki bugün bağımsız bir ülkenin çatısı
altında yaşıyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakârlıklarına borçluyuz. Hepsine

ve tüm şehitlerimize rahmet diliyor, şükranlarımı sunmak istiyorum. Bunun farkında olmak,
hepimizin boynunun borcu. Devlete zarar verecek oluşumların oyunlarına gelerek bu ülkeye zarar veren gençlerimiz çıkıyor. Bu duruma
düşmek, bir insanın yaşayabileceği en kötü durumdur. Kendi ülkesine hainlik eden bir insanın
kimseye faydası olamaz. Gençlerimizden bu tür
oyunlara dikkat etmesini diliyorum. Bunun için
de Allah’ın size verdiği aklı, kimsenin iradesine
teslim etmemeniz gerek. 15 Temmuz 2016’da
yaşadığımız olayın temelinde hain dış güçlerin organizasyonu olmakla birlikte bu güçlerin
bazı gençlerimizin iradesini nasıl teslim aldığını
unutmayın. Bu yüzden yolunuz ne olursa olsun
vatan, devlet, millet sevgisini ve değerlerinizi bir
tarafa bırakmadan iradenize sahip çıkın.” tavsiyesinde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Kavaklı, “Biyolojik Saat” konulu 2019 - 2020
eğitim-öğretim döneminin açılış dersini verdi.
Öğrencilere sıkı çalışma temposunu hiçbir zaman bırakmamalarını tavsiye eden Prof. Dr. Halil Kavakçı, Tıp Fakültesinin yeni eğitim-öğretim
yılının ilk dersini vermenin gururunu yaşadığını
dile getirdi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç açılış dersinin sonunda konuğu Prof. Dr. Halil Kavakçı’ya Üniversiteyi
ve Samsun’u temsilen fidan sertifikasıyla Bandırma Vapuru’nun maketini takdim etti.
OMÜ ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’nci
sınıf öğrencilerine, beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle tören sona erdi.

Safra Yolu Tıkanıklığı “Mıknatıs” ile
Açıldı

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde daha önce
karaciğer nakli olmuş ve safra yolunda tıkanıklık gelişen bir hastada “magnetik kompresyon anastomoz” yöntemi başarıyla uygulandı.

Bu yöntemi Türkiye’de ilk kez uygulayan akademisyenlerle operasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Bektaş “Hastada
tıkanma olduğundan telle geçilememiş ve
tıkanıklık, ERKP ve PTK yöntemleri ile safra yoluna mıknatıs yerleştirilerek açılmıştır.
Bu yöntemi Türkiye’de ilk kez uygulayan ve
mıknatısları tasarlayan Hacettepe Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Parlak davet
edildi ve Radyoloji Anabilim Dalından öğretim
üyesi Uzm. Dr. Fatih Uzunkaya ile birlikte teda-

viyi başarıyla gerçekleştirdik. Safra yolu darlığı
karaciğer nakillerinden sonra nispeten sık görülmektedir. Bu yöntemle zor vakalarda tedavi
başarımız artmaktadır.” diye konuştu.

OMÜBÜLTEN
Temmuz-Eylül 2019
Sayı 77

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak
OMÜ Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Bektaş “Safra yolu darlıklarında standart tedavi yöntemleri endoskopik (ERKP; Endoskopik Retrograd Kolanjio
Pankreatografi) ve radyolojik (PTK; Perkütan
Transhepatik Kolanjiografi) girişimlerdir. Bu
yöntemler Hastanemizde rutin uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde darlık bölgesi, ince bir
telle geçilir ve bunun rehberliğinde balon, buji
ve stent uygulamaları yapılır.” dedi.
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OMÜ Üniversite Tercih Fuarlarında
Adaylarla Yüz Yüze İletişim Kurdu
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2019 – 2019 eğitim-öğretim dönemi için üniversite tercihleri sona erdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bu süreçte adaylarla yüz yüze iletişim
sağlamak, dolayısıyla da kurumsal kimliği ile
potansiyelini ve Samsun’u en iyi şekilde tanıtabilmek için çeşitli şehirlerde düzenlenen üniversite tercih fuarlarına katıldı.

106

OMÜ bu maksatla; üniversiteli olmak isteyen
adaylar ve aileleri, yanı sıra da eğitimcilerle buluşmak üzere 19-21 Temmuz’da İstanbul, 22-27

Temmuz’da Samsun, 23-24 Temmuz’da Ankara,
26-27 Temmuz’da ise İzmir’de Üniversite Tercih
Fuarları’nda kendini gösterdi.
Oldukça yoğun katılımın olduğu fuarlarda binlerce kişi, OMÜ standını ziyaret ederken üniversiteli adaylarla yüz yüze iletişim kuruldu. OMÜ’yü
temsil eden yetkililer, gençlerin merak ettiği
konu ve noktaları bütün detaylarıyla açıklarken,
Samsun ve kentin en önemli değerleri arasında
yer alan Üniversiteyi layıkıyla tanıtmış oldu.

Yeşilyurt Demir Çelik MYO akademisyenleri
İstanbul Fuarı’nda
İstanbul Uluslararası Kongre Merkezi’nde 1920-21 Temmuz 2019’da gerçekleşen İstanbul
Üniversite Tercih Fuarı’nda; devlet ve vakıf üniversiteleri başta olmak üzere, özel ve yurt dışındaki üniversiteler ile çeşitli eğitim kurumları da
stant açtı.
Fuarlar serisinin İstanbul ayağında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, fuarda aday öğrencilere OMÜ hakkında bilgiler sunarak “Kariyeriniz için Stratejik Karar: Üniversite Seçimi”
konulu bir de seminer verdi. Seminer sonrası
Eğitimci ve TV Programcısı Hayati Oktay, Prof.
Dr. Ceyhan’a teşekkür plaketi takdim etti.
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OMÜ standında ayrıca Samsun Organize Sanayi
Bölgesi’nde kurulu Yeşilyurt Demir Çelik Meslek
Yüksekokulunun (MYO) ön lisans programları ve
3+1 iş yeri eğitimi ve uygulaması modelinin tanıtımı, MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, akademisyenler ve Kurumsal İletişim Birimi personeli
tarafından yapılırken, aday öğrencilerin çeşitli
soruları cevaplandı.
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Rektör Bilgiç, OMÜ Ailesinin Yeni
Öğretim Üyelerini Ağırladı
OMÜ, akademik kariyerin önemli eşiklerinden
biri olan doktor öğretim üyeliği kadrosuna erişen 18 akademisyen ve nakille gelen bir doçent
doktorla akademisyen profilini daha da zenginleştirdi.
Bilimsel çalışmalarda ve topluma hizmet noktasında kurumsal kimliğiyle kendini gösteren ve
uluslararası düzeyde rekabet edebilen üniversitelerden biri olma yolunda ilerleyen OMÜ’de kurum içi terfilerle doktor öğretim üyeliği unvanını
hak eden 18 akademisyen ve nakille OMÜ ailesine katılan bir doçent doktor, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç tarafından ağırlandı.
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Rektörlük Toplantı Odası’nda gerçekleşen buluşmada Rektör Bilgiç; birikim ve tecrübeleri
ışığında Üniversiteye hizmet edecek öğretim
üyeleriyle hem tanışıp hem de OMÜ’nün gelecek
planlarını, kalite yönetim sürecini, misyon ve
stratejisini paylaştı.
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Yeni kadrolarına atanan akademisyenleri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Bilgiç “Göreve başladığım ilk günden beri Üniversitemizde göreve yeni başlayan, ilk defa akademisyen
kadrosuna atanan, dışarıdan Üniversitemize gelen bilim insanlarımızı makamda ağırlıyorum. Bu
toplantılar vesilesiyle, yeni kazanımlarımız olan
siz değerli akademisyenlerimizle hem tanışma

hem de birbirimizden beklentilerimiz hakkında
konuşma fırsatı bulacağız.” şeklinde konuştu.
“Üniversitemize güç katacaksınız”
Öğretim üyelerinin; akademik yeterlilikleri, duruş ve tavırları ile OMÜ’yü daha da saygın ve
gözde bir üniversite hâline getireceğini belirten
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “OMÜ’nün; sizin de
katkılarınızla birlikte, olduğundan çok daha iyi
bir noktaya ulaşacağına güvenim sonsuz. Sizlerle daha güçlü hâle geleceğiz. İnşallah Üniversitemize güzel şeyler katacaksınız; biz de sizlerin
başladığınız noktadan ileriye gitmenizde her
türlü desteği vereceğiz.” dedi.
“Tramvay ‘yeşil kampüs’ hedefimize destek
olacak”
Üniversitenin olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sait Bilgiç devamında
“Üniversitemiz, ulaşım bakımından çok önemli bir fırsatı yakaladı. Bugün tramvayın 3. etabı
faaliyete geçti. OMÜ, Türkiye’de kampüs içinde
tramvayın istasyonlarıyla bütün birimlere yakın olduğu tek üniversite olma özelliğini taşıyor.
Tramvay hattı ile araçların yaklaşık yüzde 20’lik
bir kısmının trafiğe girmelerini azaltmayı amaçlıyoruz. Bu büyük kampüsün temiz bir şekilde
kalmasını, yeşilini korumasını ve bakımlı kam-

püs olarak kalmasını istiyoruz. Tramvayın bu
noktada taşıt trafiğini azaltarak ‘yeşil kampüs’
anlayışımıza destek olacağını umut etmekteyiz.” sözlerine yer verdi.
Rektör Bilgiç, Üniversiteye hizmet edecek 19
akademisyene, Üniversiteye değer katacak pro-

jeler üretme, patent sayısını artırma hususunda
telkinde bulunurken onlardan ne olursa olsun
hakkaniyet ve adaletten ayrılmamalarını istedi.
Görüşmede öğretim üyeleri, kendilerini tek tek
tanıtarak Rektör Bilgiç’le fikir ve görüşlerini paylaşıp değerlendirmelerini dile getirdiler.

OMÜ’nün akademisyen profiline katkıda bulunacak öğretim üyeleri ve fakülteleri

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÜRZ
Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer GEDİKLİ

Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Demet YALÇIN KEHRİBAR

Dr. Öğr. Üyesi Ahad FURUGİ

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZÜDOĞRU

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit KURT

Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Burhan DOST

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÖZCAN

Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Samsun Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi Programı

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

Dr. Öğr. Üyesi Nursel BOLAT

Dr. Öğr. Üyesi Selim BIYIK

Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı
Ziraat Fakültesi / Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Sakine ÇETİN

Ziraat Fakültesi / Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Dilek SOYSAL
Ziraat Fakültesi / Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZAN

Veteriner Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü Laboratuvar
Hayvanları Anabilim Dalı

İletişim Fakültesi / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim
Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit MEMİŞ
Eğitim Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERKEN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi
Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Suna KOŞUN

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Anabilim Dalı
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Doç. Dr. Fethiye Çakmak ÖZLÜ
Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Anabilim Dalı
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Merhum Dekan Taşmektepligil
Gözyaşlarıyla Sonsuzluğa Uğurlandı

Allah’tan rahmet; ailesi, komşuları, mesai arkadaşları, öğrencileri ve sevenlerine sabırlar diliyorum.” dedi.
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Hayatını kaybeden OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, Fakülte önünde düzenlenen törenle
ebediyete uğurlandı.
Törene; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık
Kemal Nazlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte dekanları, akademik ve
idari personel ile merhumun ailesi katıldı.
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“Son ana kadar görevinin başında bulunması
takdire şayandır”
Törende konuşan OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soner Çankaya “Kendisiyle 22 yıla yakın bir dostluğumuz,
kardeşliğimiz var. Camiaya kazandırdığı birçok
bilim insanı ve bilimsel eseri bulunmaktadır. Ülkemizde spor alanında eğitim veren tüm akademik camia tarafından saygı duyulan ağabeyimin,
hastalığı süresince son ana kadar görevinin başında bulunması takdire şayandır. Dolayısıyla
kendisinin Hakk’a yürümesi sevenlerini derinden
üzmüştür. Adalete, liyakata, söze, arkadaşlığa,
dostluğa son derece önem veren ağabeyimize

“30 yıllık arkadaşımı kaybettim”
Yaşadığı acı dolayısıyla zaman zaman konuşmakta zorlanan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise duygularını “30 yıllık arkadaşımı kaybettim. Mertti, açık
sözlüydü, güvenilirdi, çalışkandı. Hastalığı döneminde son ana kadar görevinin başında kaldı. O
hâliyle bile çok çalıştı. Günlük yaşamın koşuşturmacası içerisinde gözümüzden kaçan ihmallerimiz de olabiliyor. Bu durum, bundan sonraki
hayatımızı tanzim etmek için bizim için en büyük
ders. Pırıl pırıl evlatlar yetiştirdi, onlar bizlere emanet. Allah Yalçın Hocamızdan razı olsun.
Hepinize katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Kendisine Mevla’dan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.” sözleriyle ifade etti.
Konuşmaların ardından Rektör Danışmanı ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar
edildi. 60 yaşında hayatını kaybeden merhum
Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna
uğurlandı.

Üniversite Güvenliği Koordinasyon
Toplantısı Yapıldı

Yeni akademik yılın başlangıcı öncesi yapılan
toplantıya; Vali Osman Kaymak, OMÜ Rektörü
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl
Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Ali Cengiz, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan
Bayram, OMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Serap
Sivrioğlu Sezer ile ilgili kamu kurumları yetkilileri
iştirak etti.
Vali Osman Kaymak’ın başkanlık ettiği toplantının gündem maddelerini; “Samsun’da Bulunan
Yükseköğretim Öğrenci ve Yurt Sayıları”, “2018
– 2019 Eğitim-Öğretim Döneminin Değerlendirilmesi” ile “2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Döne-

minin Değerlendirilmesi ve Alınacak İlave Tedbirler” oluşturdu.
Samsun’daki yükseköğretim kurumlarında emniyetin üst düzeyde sağlanması, öğrencilerin
barınma ve ulaşım sorunlarının tespiti ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, öğrenimlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını temin edecek genel güvenlik önlemleri vb. konular
hakkındaki değerlendirme, görüş ve önerilerin
paylaşıldığı toplantıda Vali Kaymak, herhangi
bir probleme mahal vermeden bütün kurum ve
kuruluşların, iş birliği ve koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.
Vali Kaymak, sorunsuz bir akademik yıl temennisinde bulunurken yeni dönemin, ülkemiz ve
Samsun adına hayırlı olmasını, öğrenciler ve
akademisyenler başta olmak üzere bütün akademik camia için verimli ve başarılı geçmesini
diledi.
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2019 – 2020 akademik yılın ilk “Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı”, Samsun Valisi
Osman Kaymak başkanlığında OMÜ Rektörlük
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
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Kültür ve Sanatseverlerin
Yeni Buluşma Mekânı
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Samsun şehir merkezinde
bulunan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından
restorasyonu tamamlanan
İlim, Sanat ve Kültür Evi törenle hizmete açıldı.
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Kültür ve Sanatseverleri bir
araya getirmeyi amaçlayan
İlim, Sanat ve Kültür Evi
açılış törenine; Eski Sağlık
Bakanı ve Samsun Milletvekili Dr. Ahmet Demircan,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlkadım Belediye
Başkanı Necattin Demirtaş, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran,
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ Öğrenci
Konseyi ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşların
temsilcileri katıldı.

“Bu kurum sanatla iç içe olacak”
Törende konuşan proje yürütücüsü Prof. Dr. Metin Yılmaz “Böyle hayırlı ve mutlu günlerde burada olmak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu yapıtın
ortaya çıkmasıyla, şehrimize enerji katacağını
düşünüyoruz. Fikir dünyasının bir araya gelip,
her türlü konuyu müzakere edebileceği, sanatla fikrin iç içe olacağı bu kurumu Üniversitemiz
adına bugün hizmete açacağız. Açılışımıza katılan herkese sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Şehir-Üniversite buluşmasının odak noktası
olacak
Ülkemizde bulunan değerlerin korunmasının
altını çizen Rektör Bilgiç “Tarihi eserle, kültürel varlıkların geleceğe taşınması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.
Bu eserin Üniversitemize kazandırılmasında
emeği geçen herkesi minnet ile anmak gerekiyor. Bu İlim, Sanat ve Kültür Evinin, Üniversitemize kazandırılmasında mülk sahibinin
gayretleriyle birlikte o zaman Rektör olan Sayın Prof. Dr. Hüseyin Akan hocamızın bu konuda ki kararlılığını biliyoruz. Hem mülk sahibine hem de Hüseyin Hocamıza huzurlarınızda
teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiğimizde binanın restorasyonu biteli bir yıl kadar
olmuştu. Biz de buranın hem Şehir-Üniversite
buluşmasının odak noktası olsun hem de buradaki etkinliklerle, Üniversite mensuplarımıza, öğrencilerimize ve halkımıza yararlı olacak
öğrenimler gerçekleşsin istedik.” ifadelerine
yer verdi.
“Bu yapı, tarihten yok olup giden eserlerin
sızısını hatırlattı”

deyince, bir milletin hatta insanlığın önemli
bir meselesini gündeme getirmiş oluyoruz.
İnsan, yeryüzünü anlamlı kılan değerli bir
varlıktır. Milletimiz, tarih boyunca özgürlüğünü elinde tutmuş, özgürlüğün gerektirdiği
ortamları sağlamış ve bizlere büyük miraslar
bırakmıştır. Bulabildiğimiz eserleri yaşatmakla, kaybettiğimiz sanat eserlerimizi acısını
dindirebiliriz. Fakat asıl teselliyi, iyi yetişmiş
sanatçılar yetiştirip, ortaya koydukları eserleri koruyarak bulacağız.” sözlerine yer verdi.
Protokol konuşmalarının ardından İlim, Sanat
ve Kültür Evi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından heyet, yapı içerisinde bulunan hüsn-ı hat, tezhip ve ebrû eserlerinden
oluşan ‘Klasik Türk İslam Sergisi’ni inceleyerek yetkilerden bilgi aldı. Sergide eserleri
yer alan Doç. Dr. Fatih Özkafa ve hattat Ferhat
Kurlu’ya teşekkür edilerek fidan sertifikası
sunuldu.
OMÜ İlim, Sanat ve Kültür Evi açılış töreni
‘Klasik Türk Müziği Dinletisi’ ile son buldu.

“İyi yetişmiş sanatçılar yetiştirip, ortaya
koydukları eserleri korumalıyız”
Ortaya konan eserlerin korunması gerektiğini
vurgulayan Eski Sağlık Bakanı ve Samsun Milletvekili Dr. Ahmet Demircan “İlim, sanat ve kültür
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Samsun’da tarihi yapıtların artırılmasına değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Böylesine özel bir açılışta bulunmak kişisel olarak beni çok mutlu etti. Burası,
birçok şeyi anlamlandırıyor. Bu yapı, Ülkemizin
en köklü üniversitelinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ile gençlerimizi ve halkımızı,
sanat, ilim ve kültür açısından bir araya getirme
mekânı olacak.” diye konuştu.
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OMÜ’den

Görünmeyen Düşman: Radyasyon
Türk Radyoloji Derneği (TRD) Samsun Şubesi,
‘Tanısal Görüntülemede Radyasyon Güvenliği’
sempozyumu düzenledi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Görevlisi Prof. Dr. Meltem
Ceyhan Bilgici’nin başkanlık ettiği sempozyum,
Atakum Grand Amisos Otel’de gerçekleştirilen
toplantıya, çevre üniversite ve illerden dernek
temsilcileri, öğretim elemanları ve sağlık çalışanları katıldı.
Toplantıda; tanısal görüntülemede radyasyon
güvenliği, radyasyondan korunma, doz alma stratejileri ve kişisel olarak en yüksek dozların alınabileceği floroskopik incelemeler ile çok yaygın
kullanıma ulaşan dijital radyografi teknolojileri
ele alındı.
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“Hastalar, maruz kaldığı radyasyonun
kendisini kanser yapmasından korkuyor”
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Toplantı öncesinde, toplumumuzun radyasyon
konusunda aydınlatılması gerektiğinin altını çizen
Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Meltem Ceyhan
Bilgici “Bu etkinliği, bizim için anlamlı bir tarih
olan 19 Mayıs 1919’un 100. Yılında düzenlemekten dolayı çok mutluyuz... Hastalar, radyasyon
içeren bir tetkik yaptırdıklarında, maruz kaldığı
radyasyonun kendisini kanser yapmasından korkuyor. İnsanlar, sağlığı için gerekli olduğu halde
korku ya da toplumumuzda oluşan bilgi kirliliğinden dolayı bu tetkikleri yaptırmıyor. Biz de bugün
bu konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alarak kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“Radyasyon, bizler için görünmeyen bir
düşman”
Radyasyon tetkiklerinin kontrollü bir şekilde kullanılmasının önemini vurgulayan TDR Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Kaya, “Radyasyon,
bizler için görünmeyen bir düşman. Dost ya da
düşman olduğunu ayırt edebilmemiz için bilime
ihtiyacımız var. Radyasyon, elle tutulur, gözle
görülür bir şey olmadığı için bu konuyu sadece bilimsel metodoloji ile algılamamız ve ortaya
koymamız gerekmektedir. Bu bilgileri de hastalarımızla paylaşmalıyız. Ülkemizde en büyük sorunlardan birisi, radyolojik tetkiklerin kontrolsüz
bir şekilde kullanılmasıdır. Bu durum hem ihtiyacı olanların yeterince tetkik yaptıramamalarına
hem de hekimlerin çok kısa sürede tetkikleri sonuçlandırmak zorunda kalmasına neden oluyor.”
ifadelerini kullandı.

Lojistik Vaka Yarışmasından OMÜ’ye
Birincilik Ödülü
16. Üniversitelerarası Lojistik Vaka
Yarışması sonuçları açıkladı. Yarışmaya katılan OMÜ Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğrencileri birincilik ödülüne
değer bulundu.
Lojistik Derneği’nin (LODER) Mars Logistics desteği ile Türkiye genelinde
tüm üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada “Program
adında Lojistik Olmayan 4 Yıllık Lisans
Programları” kategorisinde OMÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ayşegül Şahin, Hiranur Turhan ve
Zilal Nur Karabal birincilik ödülünü
almaya hak kazandı.
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LODER tarafından belirlenen jüri üyeleri değerlendirmede, lojistik zekâ,
ekip çalışması ve proje yönetimi gibi
pek çok donanıma sahip olmayı ön
plana aldı. Yarışmada dereceye giren
öğrencilere para ödülü verilirken iş
imkânı da sunuldu.
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Rektörlükten

İl Emniyet Müdürü’nden Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atanan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e veda
ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun’a
yaptığı hizmetlerden ötürü Vedat Yavuz’a teşekkür
ederek, yeni görevinde ve görev yerinde muvaffakiyet diledi.

1 Ekim 2014 tarihinde göreve başladığı Samsun’da
en uzun süreli görev yapan emniyet müdürü olan
Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Hatay’a
emniyet müdürü olarak atanmıştı. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonunda Rektör Bilgiç, Vedat Yavuz’a ziyaret anısı olarak Üniversitenin hediyesini takdim
etti.

Rektör Bilgiç’ten AFAD Projesine
Destek
Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Vekili Levent Uçarlı, Rektör Bilgiç’i
makamında ziyaret etti.
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Ziyarette, İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD
tarafından toplumu afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen
“Afetlere Hazırlık Yılı” projesi hakkında
bilgi veren Müdür Vekili Levent Uçarlı,
projenin geniş kitlelere ulaşabilmesi için
Rektör Bilgiç’ten destek talep etti.
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Olası bir afet durumunda, can kaybını
önleyecek derecede önemli bir projeye
memnuniyetle destek vereceklerini ifade
eden Rektör Bilgiç, proje kapsamında çekilen video ile topluma, “Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun.” mesajını verdi.
81 ilde tanıtılacak video ile afet çantası
hazırlamanın hayati önemi vatandaşlara
anlatılacak.

Rektör Bilgiç, UBMK’19’a Katılan
Akademisyenleri Misafir Etti

OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Kılıç ile
öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Akleylek’in refakatinde Rektör Prof. Dr. Bilgiç’le bir araya gelen akademisyenler heyeti; Prof. Dr. Eşref Adalı
(İstanbul Teknik Üniversitesi), Halit Oğuz Tüzün
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Banu
Diri (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Şeref
Sağıroğlu (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Nevcihan Duru (Kocaeli Üniversitesi) ve Prof. Dr. Asaf
Varol’dan (Fırat Üniversitesi) oluştu.
Makamında öğretim üyeleriyle buluşan Rektör Bilgiç, 19 Mayıs gibi kutlu bir adı taşıyan
OMÜ’de, Türkiye’nin farklı bölgeleri ve yurt dışındaki üniversitelerden bilim insanlarını ağır-

lamaktan duydukları kıvancı ve mutluluğu ifade
etti. 19 Mayıs’ın 100. yılına özel düzenlenen pek
çok önemli etkinliği, Üniversite olarak Samsun’a
taşıdıklarını belirten Rektör Bilgiç, Uluslararası
Bilgisayar Bilimleri Konferansı’nın da bu etkinliklerden biri olduğunu kaydetti. Rektör Bilgiç,
19 Mayıs’ın 100. yılına değer kattıkları için konuk akademisyen heyetine şükranlarını sundu.
Millî Mücadele’nin başlangıç noktası olan Samsun ve onunla özdeşleşen OMÜ’de bulunmaktan
ötürü duydukları sevinci ve memnuniyeti dile
getiren akademisyen grubu da Rektör Bilgiç’e,
düzenlenen konferansın niteliği ve içeriğine ilişkin bilgi verirken, sergilenen konukseverlik için
de teşekkürlerini iletti.
Ziyaretin sonunda, aynı zamanda konferansın
Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı, verdikleri destekten dolayı Rektör
Bilgiç’e, konferansı temsil eden plaket ile kendisi ve OMÜ adına düzenlenmiş takdir belgesini
takdim etti.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde
19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına düzenlenen
Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisleri
Konferansı (UBMK ‘19) için Türkiye’nin farklı üniversitelerinden Samsun’a gelen akademisyenler
grubu, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.
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Rektörlükten

Türk Kızılay Samsun İl Yönetimi Rektör
Bilgiç’i Ziyaret Etti

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı Yönetim
Kurulu, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ziyarette
bulundu.
Ziyarete, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı
Yönetim Kurulu Başkanı Habib Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Ziyarette; Türk Kızılay ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle OMÜ Yaşam Merkezi’nde
bir butik mağazasının hayata geçirilerek, Türk
Kızılayın yeni eğitim döneminde bir kez daha kapılarını öğrencilere açacağı vurgulandı.

Türk Kızılay, OMÜ’de ihtiyaç sahibi
öğrenciler için “Butik Mağaza” açacak
Türk Kızılayın birçok üniversitenin bünyesinde
butik mağaza açtığını, gelecek yıllarda daha çok
mağazanın açılışının yapılacağını söyleyen Habib Demirel, konuşmasının devamında şunları
söyledi: “Ülke genelindeki üniversitelerde bulunan butiklerden her müracaat eden üniversite
öğrencisi yararlanabilir. İhtiyaç sahibi öğrenciler
tıpkı bir mağazaya gider gibi bu mağazamıza gelip diledikleri şekilde kıyafet ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekler.”
Ziyaret sonunda Rektör Bilgiç, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti İl Başkanlığından Nezaket
Ziyareti
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AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve kendisine eşlik eden İl Başkanlığı Yönetim Kurulu
Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
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Rektörlük makamındaki ziyarette Başkan Aksu ve beraberindekiler, kent - üniversite ilişkileri bağlamında fikir, görüş
ve izlenimlerini Rektör Bilgiç’le paylaştılar. Gösterilen incelik ve konukseverlik
adına Rektör Bilgiç’e şükranlarını sunan
Başkan Ersan Aksu, OMÜ Ailesi’ne verimli ve başarılı bir akademik yıl temennisinde bulundu.
Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Bilgiç ise konuklarına

Üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında
bilgiler verdi.

Rektör Bilgiç, Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü Akademik Kadrosuyla Buluştu

Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güray Erener
ve bölüm öğretim üyeleri tarafından karşılanan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; eğitim-öğretim,
araştırma ve geliştirme faaliyetleri konularında
akademisyenlerle fikir ve görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güray Erener, Bölüme dair bilgilendirici bir sunum
gerçekleştirdi. Erener, sunumda; Zootekni Bölümünün tarihçesi, öğrenci profili, akademisyen

kadrosu, yürütülen ve tamamlanan projeler, Bölüm olanakları ve laboratuvarları hakkında detaylar paylaştı.
Sunumun ardından Rektör Bilgiç, Bölüm Başkanı, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin
görüşlerini alarak, planlanan projeler ve yapılan
çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
Zootekni Bölümü ziyaretini tamamlayan Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, sürdürdükleri bu ziyaretlerin;
Üniversitenin hâlihazırdaki şartlarını iyileştirmek ve daha kaliteli eğitim adına oldukça yararlı
olduğunu dile getirdi. Rektör Bilgiç; görüş, öneri
ve değerlendirmelerini paylaşan bölüm başkanları ve öğretim elemanlarına teşekkür etti.
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Fakültelerde incelemelerine devam eden Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Vedat Ceyhan ile birlikte Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü ziyaret etti.
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum İçi Yükselme (1 Temmuz - 30 Eylül 2019)

Duygu DALĞIN

Hayrettin ÖZTÜRK

Profesör

Doçent

Veteriner Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İç Hastalıkları

Kuran-ı Kerim Okuma ve
Kıraat İlmi

Hasan GÜL

Leyla ŞAHİN

Profesör

Doçent

İkt.ve İd.Bil.Fak.
Yönetim ve Organizasyon

Mehmet Emin ÖNGER

Profesör

Doçent

Radyolojik Bilimler

Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji

Ali YÜKSEK

Mevlüt GÜRBÜZ

Doçent

Doçent

İlahiyat Fakültesi
İslam Hukuku

Mühendislik Fakültesi
Konstrüksiyon ve İmalat

Birsen ALTAY

Miraç EREN

Doçent

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Halk Sağlığı Hemşireliği

İkt.ve İd.Bil.Fak.
İktisat Tarihi

Emine KAYA ALTOP

Musa ÇON

Doçent

Doçent

Ziraat Fakültesi
Fitopatoloji

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fak.
Spor Yöneticiliği

Ercan SOYDAN

Mustafa KARA

Doçent

Doçent

Ziraat Fakültesi
Hayvansal Biyoteknoloji
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Göz Hastalıkları

Mustafa Çağatay TUFAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
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Tıp Fakültesi

İlahiyat Fakültesi
Kuran-ı Kerim Okuma ve
Kıraat İlmi

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Mustafa UĞURLU

Esra KAVAZ

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Veteriner Fakültesi

Tıp Fakültesi

Zootekni

Kulak Burun ve Boğaz
Hastalıkları

Polat TUNÇER

Özgür ÖZAYDIN

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İkt.ve İd.Bil.Fak.

Sağlık Yönetimi

İktisat Tarihi

Abdullah DERTLİ

Sedat ŞEN

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Nöroloji

Barış ÖZKAN

Şevki Serhat BAYDIN

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Tıp Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Selçuk ÇIKLA

Mustafa ARAS

Profesör

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ayşe AKSOY

Ahmet Derviş MÜEZZİN

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Mütercim-Tercümanlık
(Arapça)

Kubilay YILDIRIM

Ayşe ATAR

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Turizm Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Turizm İşletmeciliği ABD.
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Kurum Dışı Atama (1 Temmuz - 30 Eylül 2019)
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Kurum Dışı Atama
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Burhan DOST

Hasan Selim KIROĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Mütercim-Tercümanlık
(Arapça)

Fatih ALTUĞ

İbrahim KARTAL

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Fatma ALTUN

İrem BAYRAKTAR

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Alman Dili Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Fatma HIRA

Murat GÜREL

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Devlet Konservatuvarı

Uygulamalı Matematik

Geleneksel Türk Müzikleri
Anasanat Dalı

Gediz UĞUZ

Murat TURAL

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Proses ve Reaktör Tasarımı

Çarşamba İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Gökçen ÖZ TUNÇER

Necati KALELİ

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek YO.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Diş Protez Teknolojisi

Gökhan Şahin

Özge İŞERİ

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği

Ortaçağ Tarihi

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz TemmuzEylül 2019 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine
şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel

Necdet ÇAMAŞ
Profesör
Bafra Meslek Yüksekokulu

İdari Personel
Abbasi DİNÇ

Hasan AKAR

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Fen Edebiyat Fak.

Şoför

Bilgisayar İşletmeni

Adnan KAVAS

Hasan KÖSE

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Tıp Fakültesi

Şoför

Bilgisayar İşletmeni

Birtan KARAHAN

Hülya KOŞAR

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Bilgisayar İşletmeni

Hemşire

Cevdet AKKUŞ

Hüseyin ARMUT

Tıp Fakültesi
Memur

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

Fethi AKER

Metin ÖZKAN

Hastaneler Başmüdürlüğü

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Teknisyen Yardımcısı

Kor.ve Güv.Görv.
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Hizmetli
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Emeklilerimiz/İdari Personel
Nazmiye ARSLAN

Cavit YEŞER

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hemşire

Hastabakıcı

Necati İĞREK

Erdoğan TEZEL

Ziraat Fakültesi

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Şef

Kaloriferci

Necdet TORGAY

İbrahim KALKAN

Hastaneler Başmüdürlüğü

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Bilgisayar İşletmeni

Kaloriferci

Necmi MACİT

Necmettin TORGAY

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.
Bilgisayar İşletmeni

Şube Müdürü

Saadet DENİZ

Özcan BOZDAĞ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Hemşire

Mühendis

Serpil YONCA

Sevinç (ŞENEL)
YURTARSLAN

Ziraat Fakültesi
Bilgisayar İşletmeni

Hastaneler Başmüdürlüğü

Sevda KINIK

Şükran TERZİ

Tıp Fakültesi

Hastaneler Başmüdürlüğü
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Şef
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Hemşire

Hemşire

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme

Hasan LAFÇI

Ayşe ORUÇ

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Teknisyen

Hemşire

Mehmet KAPLAN

Eyüp DÜZGÜN

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastabakıcı

Bilgisayar İşletmeni

Bülent ÜNVER

Şaban ULU

Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok.

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Teknisyen Yardımcısı

Teknisyen Yardımcısı
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Emeklilerimiz/İdari Personel
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kaybettiklerimiz
“Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

M.Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Profesör
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği ABD.
08.07.2019

Özcan BOZDAĞ
Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.
Mühendis
25.08.2019

Avni KARAGÜDEKOĞLU
Tıp Fakültesi
Hizmetli
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30.09.2019
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