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DUS’ta 2019 Birincisi de
OMÜ Diş Hekimliğinden
DUS birincileri
2 yıldır
OMÜ’den
çıkıyor

2019 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavı’nda (DUS), OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Dt. Murat Tugaç birinci oldu.
ÖSYM’nin düzenlenen 2019 DUS sonuçlarına göre 4 bin 224 aday arasında 72,12335
puanla üstün bir performans gösteren
OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Murat
Tugaç, birinciliğe ulaşarak Üniversitesi ve
Fakültesini gururlandırdı.
2018 DUS birincisi de OMÜ’den çıkmıştı
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Sunduğu eğitim ve kadrosundaki yetkin
akademisyenlerle donanımlı mezunlar
veren OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019
DUS’ta da bünyesinden birinci çıkarmayı başardı. 2018’de DUS’ta OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Mustafa Mert
Demircioğlu’nun birinciliği elde etmesinin ardından aynı fakülteden mezun Murat Tugaç’ın da 2019’da zirveye ulaşması,
OMÜ ve Diş Hekimliği Fakültesinde büyük
bir memnuniyet ve takdirle karşılandı.
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“OMÜ’yü başarıyla temsil etmenin
onurunu yaşıyorum”
2018 yılında OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve Erzurum’un merkez Pa-

landöken ilçesinde ikamet eden 2019 DUS
Birincisi Dt. Murat Tugaç, sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadığını belirtirken, üzerinde emeği olan bütün
akademisyenlere ve OMÜ’ye selam ve şükranlarını iletti. OMÜ’yü başarıyla temsil etmenin onurunu yaşadığını vurgulayan genç
Diş Hekimi Murat Tugaç, ‘ortodonti’ dalında
uzmanlaşmak isteğini belirterek tercih sonuçlarını beklediğini dile getirdi.
Rektör Bilgiç 2019 DUS birincisini
tebrik etti
2019 DUS birincisi Dt. Murat Tugaç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı
ile Başhekim Prof. Dr. Murat Yenisey’in eşliğinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret
etti. Dt. Murat Tugaç’ı tebrik eden Rektör
Sait Bilgiç, 2018 DUS birincisi Dt. Mustafa
Mert Demircioğlu’dan sonra 2019 yılı DUS
birinciliğinin de ayrı bir değeri olduğunu
söyleyerek Tugaç’ın meslek ve eğitim hayatındaki başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.
Ziyaretin sonunda Rektör Sait Bilgiç, Murat
Tugaç’a hediyesini takdim etti.

Samsun Teknopark Ankara’da
Zirveye Çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her
yıl düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri Ödül Töreni’nde
Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi’nde birincilik ödülünü Samsun
Teknopark aldı.
Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilen ödül töreninde; teknoloji geliştirme
bölgeleri (TGB) ve araştırma geliştirme
(AR-GE) merkezlerinin 2018 yılı verileri
değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler ve
bu kriterlere karşılık gelen verilerin değerlendirilmesi sonucunda Samsun Teknoloji
Geliştirme Bölgesi, Erken Aşama Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kategorisi’nde birinciliğe değer görüldü.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun
Teknopark’a yönelik yeniden yapılandırma
çalışmalarının meyvelerini verdiğini kaydederek bu başarıda payı olan herkesi canıgönülden tebrik ettiğini söyledi.
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Kendi kategorisinde en başarılı TGB olan
Samsun Teknopark’ın ödülü, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve
Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak’a
takdim edildi.
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Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze
Kavas TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı’nın Elinden Aldı
TÜBİTAK ve
TÜBA Bilim
Ödülleri
sahiplerini
buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Beştepe Millet Kongre ve Kültür
Merkezi’nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde, aralarında OMÜ Eğitim
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur
Büyükgöze Kavas’ın da yer aldığı akademisyenlere ödüllerini takdim etti. Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç de törende davetli olarak yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler
Akademisinin (TÜBA) 2019 ödüllerinin verildiği törene katıldı. Törende ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine teslim edildi.
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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan
“Ülkemizin bilimsel araştırmalar bakımından öncüleri olan TÜBİTAK ve TÜBA’nın
2019 ödüllerini takdim edeceğimiz bilim
insanlarını tebrik ediyorum. Türkiye bu
tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru
emin adımlarla ilerleyecektir. Bu gayretler
yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053
ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacak-

tır. Bugün burada bilim insanlarımıza tevdi
edeceğimiz ödüller, bu yöndeki gayretlerin
takdiridir. Geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr.
Fuat Sezgin adına düzenlediğimiz ödül töreni vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez
daha yâd etme olanağı bulduk. Bu sene 57
bilim insanımız ödüle layık görüldü. TÜBA
Uluslararası Akademi Ödülleri’ni ABD ve
Kanada’dan 2 bilim insanı kazandı. Bu sene
merhum Fuat Sezgin Hocamız adına 5 ödül
sahibini bulacak. Ödül alan tüm akademisyenlerimizin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz.” dedi.
TÜBİTAK Teşvik Ödülleri; OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve diğer üniversitelerden
Doç. Dr. Uğur Bozkaya, Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, Doç. Dr. Alper Uzun,
Doç. Dr. Uğur Canpolat, Prof. Dr. Güliz Nigar Güncü, Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç.Dr. Şener
Aktürk, Doç. Dr. Gül Günaydın, Doç. Dr. F.
Nükhet Harmancıoğlu Gür’e verilirken, TÜBİTAK Bilim Ödülleri’nin sahipleri ise Prof.
Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Erdal Arıkan, Prof.
Dr. Kazım Şahin ve Prof. Dr. Syeda Arzu

Doç. Dr. Kavas ödülünü almak için
çocuklarıyla sahneye çıktı
Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik
Ödülü’nü almak üzere çocuklarıyla sahneye çıkan OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’a
ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Doç. Dr. Kavas’ı ilk kutlayan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal oldu. Törende OMÜ’yü temsil eden
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de bu mutlu gününde Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ı
yalnız bırakmadı.
Rektör Bilgiç “Doç. Dr. Ayşenur
Büyükgöze Kavas’ın başarısıyla gurur
duyduk”
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törenin davetlileri arasında yer
alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, törenin ardından Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ın başarısıyla gurur duyduklarını
söyleyerek kendisini bir kez daha kutladı.
Ödüle layık görülen bilim insanları içinde
ikisinin kendisini ayrıca sevindirdiğini söyleyen Rektör Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü alan Prof. Dr.
Kazım Şahin, Fırat Üniversitesinden öğrencim, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü alan Doç Dr.
Ayşenur Büyükgöze Kavas ise Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz. Her ikisiyle de gurur duydum. Kendilerini bir kez daha tebrik
ediyorum. Ayrıca ödüle layık görülen tüm

bilim insanlarını da başarılarından dolayı
kutluyorum. OMÜ olarak 2019’u güzel kapatıyoruz; 2020’ye daha ümitle giriyoruz.”
Doç. Dr. Kavas “Bu ödülü doğduğum
ve büyüdüğüm şehrime, Samsun’a
getirdiğim için çok mutluyum”
TÜBİTAK Teşvik Ödülü ile OMÜ’yü onurlandıran, heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıyan Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas,
duygu ve düşüncelerini ise şu sözlerle dile
getirdi: “Ülkemizin en prestijli bilim ödülü
olan TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldığım ve
bu ödülü uzun yıllar sonra doğduğum ve
büyüdüğüm şehrime, Samsun’a getirdiğim
için çok mutluyum. Ödülümü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almış olmak da
benim için ayrıca anlamlı ve gurur vericiydi.
Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayıp
desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörüme
teşekkürü bir borç bilirim. TÜBİTAK Teşvik
Ödülü’nü psikolojik danışma ve rehberlik
alanında alan ilk akademisyen olmanın gururunu yaşarken, bu ödülle birlikte akademik hayatta ne kadar doğru bir çizgide ilerlediğimin bu şekilde takdir edilmesinden
ötürü de oldukça mutlu olduğumu ifade
etmek isterim. Akademik hayatım boyunca
bana inanan ve desteklerini esirgemeyen
aileme de minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

Kavas,
TÜBİTAK Teşvik
Ödülü’nü
psikolojik
danışma ve
rehberlik
alanında
alan ilk
akademisyen
olmanın
gururunu
yaşadı

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ne değer
bulunan akademisyenler, tören sonunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
objektiflere poz verdiler.
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Wastı oldu. Fuat Sezgin Ödülü’ne ise Prof.
Dr. Esin Kahya değer görüldü.
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4 Boyutlu TEE Cihazına Sahip
İlk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
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“4 boyutlu eko
cihazı ile birlikte
ameliyatlarda
kalp kapağı
tamiri
yaptığımızda
daha kesin
ve kararlı
sonuçlar elde
edebiliyoruz.”
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OMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ,
hibrit ameliyathaneye sahip ve “4 boyutlu
transözofageal ekokardiyografi” cihazını
bulunduran ilk kalp ve damar cerrahisi kliniğiyle gurur duyduklarını belirterek “Bu
cihaz, verileri daha iyi hesaplayarak, daha
kesin ve net sonuçlar elde ederek ameliyatlarımızı daha güvenli yapmamızı sağlıyor.” dedi.

olarak ameliyat kesesi ile yapılan ameliyatları kastediyoruz. Her ikisini de aynı anda
aynı masada tek seansta yapabilir durumdaydık. Bu hibrit ameliyathanemizdeki donanımın son ayağı olan 4 boyutlu transözofageal ekokardiyografi cihazımız da bu
ay itibarıyla hizmete alındı. Bu cihazın son
versiyonuna sahip olan Türkiye’deki ilk klinik olmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yemek borusu yoluyla (transözofageal) 4
boyutlu ekokardiyografi cihazı kullanılarak; kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin
değerlendirilmesi, ana atardamar-aort
yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin
incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin
ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapak tamiri
veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında işlem başarısının değerlendirilmesi yapılıyor.

“Hastanın ömür boyu ilaç kullanmasına
gerek kalmıyor”

OMÜ’de hizmete giren 4 boyutlu transözofageal ekokardiyografi cihazı hakkında
bilgi veren Prof. Dr. Demirağ, OMÜ Tıp Fakültesinin klinik şartlarının oldukça iyi bir
seviyede olduğunu belirterek “2018 yılı
Şubat ayından itibaren OMÜ Kalp ve Damar
Cerrahi Anabilim Dalında hibrit ameliyathanemizi hizmete açmıştık. Kliniğimizde
yaklaşık 1 buçuk yıldan uzun süredir hibrit
ameliyatlarımızı yapmaktayız. Hibrit ameliyat deyince hem radyolojinin girişimsel
ameliyatları hem de aynı seansta cerrahi

Tüm Karadeniz Bölgesi’ne hitap ettiklerini ve çok iyi bir teknolojik altyapıya sahip
olduklarını belirten Prof. Dr. Demirağ “Bu
cihaz; verileri daha iyi hesaplayarak daha
kesin ve net sonuçlar elde ederek ameliyatlarımızı daha güvenli yapmamızı sağlıyor. 4
boyutlu eko cihazı ile birlikte ameliyatlarda
kalp kapağı tamiri yaptığımızda daha kesin
ve kararlı sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu
şekilde kalp kapağını tamir ederek, hastayı
mekanik kapak kullanmaktan koruyoruz.
Bununla beraber hastanın ömür boyu ilaç
kullanmasına gerek kalmıyor ve bu yüzden
de oldukça faydalı. Ayrıca kapak protezinden de tasarruf etmiş oluyoruz. Bu da ülkemiz ekonomisine fayda sağlıyor.” şeklinde
konuştu.
Demirağ, bu işe hevesli genç akademisyen
meslektaşlarını, OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve
Damar Cerrahi Bölümüne takım arkadaşı
olmaya davet etti.

Rektör Bilgiç “Sağlık
Çalışanlarımıza Yönelik Şiddete
Hiçbir Zaman Göz Yummayacağız”

Şiddete uğrayan Dr. Gökhan Gök’e
geçmiş olsun ziyareti
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ünsal
Özgen, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent
Güngör ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gedikli’nin
eşlik ettiği ziyarette, şiddete maruz kalan
Dr. Gökhan Gök’le Kardiyoloji Servisi’nde
buluşan Rektör Bilgiç, kendisine geçmiş
olsun dileklerini iletirken bütün doktor ve
sağlık çalışanlarının yanında olduklarını
dile getirdi.

“Sağlık Emekçilerine Yönelik Şiddetin
Hiçbir Bahanesi Olamaz”
İnsan hayatına hizmet eden tüm doktorları
ve sağlık çalışanlarını hedef alan her türlü
şiddeti kınadıklarını belirten Rektör Bilgiç,
gecesini gündüzüne katıp hastaların derdine derman olmaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddet vakalarının hiçbir
bahanesi olamayacağına dikkat çekerek,
insanlık dışı bu davranıştan üzüntü ve kaygı
duyduklarını dile getirdi.

Şiddete
uğrayan
doktoru
servisinde
ziyaret
eden Bilgiç,
kendisine
geçmiş olsun
dileklerini iletti

Dr. Gökhan Gök’e yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Rektör Bilgiç, sözlü, fiziksel ve her türlü şiddet karşısında hiçbir zaman göz yummayacaklarını
vurgulayarak olayın takipçisi olacaklarını
sözlerine ekledi.
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi
Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’nde hasta
yakını tarafından darp edilen Asistan Hekim Gökhan Gök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak yaşanan olay hakkında bilgi
aldı.
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HEDEFİMİZ DÜNYADA
İLK 500’E GİRMEK
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Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Rektörlük koltuğuna oturalı
40 ay oldu. Rektör Bilgiç, 3 yılı aşan bu
görev süresi boyunca 45 yıllık mazisi olan
OMÜ’de önemli değişimlere imza attı. Ekip
arkadaşlarıyla birlikte ilk günkü heyecanla görevlerini sürdürdüklerini söyleyen
Bilgiç, Üniversiteyi geleceğe hazırlamaya
çaba gösterdiklerine dikkat çekiyor. Bütün
bunları, boş söylemlerle değil, her ortamda
somut örneklerle açıklıyor. Rektör Bilgiç,
bu kapsamda bir kamu kuruluşu olarak
halktan alınan kaynakların nasıl kullanıldığını, 3 yılı aşkın görev sürecinde başardıklarını, yönetim olarak geleceğe yönelik
ortaya koydukları vizyonu, Üniversitenin
Türkiye’nin kalkınma çabasına katkılarını,

projeleri ve yönetimin hedeflerini yerel ve
ulusal basın temsilcileri ile paylaştı.
Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıda;
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran
ile Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Kurumsal
İletişim Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan ve OMÜ Öğrenci Konseyi Temsilcisi
Onur Şen hazır bulundu. Toplantıyı takip
eden medya mensupları ise 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Mehmet Yazıcı, ulusal basın temsilcileri,
yerel gazete ve haber sitelerinin sahipleri,
genel yayın yönetmenleri ve muhabirlerinden oluştu.

“İlk günkü heyecan ve isteğimiz devam
ediyor“
Göreve geldikleri ilk günden itibaren insan
ve kalite odaklı çalışma programı oluşturduklarını kaydeden Rektör Sait Bilgiç “Üniversiteyi daha çok büyütmek yerine dikey
gelişmesini sağlayarak daha güçlü, daha
kaliteli eğitim veren, daha işe yarar bilgi
üreten ve toplumla bütünleşerek ihtiyaçlarına çözüm üreten bir üniversite olmayı hedeflemiştik. İnsan kaynakları ve fiziki kaynaklar bakımından çok büyük imkânlara

sahip bir üniversite olarak bu prensipler
üzerine çalışmalarımızı sürdürdük. İlk günkü heyecan ve isteğimiz devam ediyor. Çalışmalarımızın karşılığını da elde ettiğimiz
başarılarla görmeye başladık ki bunlar bizim için yeterli değil. Başarılarımız katlanarak devam edecek.” diye konuştu.
3 yıl boyunca altyapıyı ve mevcut birimleri
güçlendirmek için çalıştıklarını dile getiren
Prof. Dr. Bilgiç “İlk başarımızı dünyanın
önemli sıralamalarından olan Times Higher
Education’da (THE), 2018 yılından itibaren 20 bin üniversite arasında ilk 1001’in
içinde yer alarak gösterdik. Greenmetric
sıralamasında ise ilk 330’un içerisinde yer
aldık. Yakın gelecekteki hedefimiz OMÜ’yü
dünya sırlamasında ilk 500 üniversite arasına taşımak olacak.” ifadelerini kullandı.

Söyleşi: Açelya Kaynar

Fotoğraf: Gökhan Çetin

“Öğrencilerimiz son 3 yılda uzmanlık
ve meslek sınavlarında üstün başarılar
elde etti”
Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas’ın sosyal bilimler alanında aldığı “TÜBİTAK Bilim,
Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü” gibi akademisyen ve öğrencilerin çeşitli alanlarda almaya hak kazandıkları ödüllerin OMÜ’nün
başarısını yukarıya taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimiz de son 3 yılda, Türkiye ölçeğinde yapılan uzmanlık ve meslek
sınavlarında üstün başarılar elde etti. Bu
doğrultuda 2017 yılında Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Türkiye 3.’sü, 2018 ve 2019 yıllarında da DUS
Türkiye 1.’leri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavı (TUS) Türkiye 2.’si ve 2018 Kaymakamlık Sınavı 1.’si Üniversitemiz öğrencileri
arasından çıktı. Özellikle DUS sınavının birincisinin 2 yıl üst üste OMÜ Diş Hekimliği
Fakültesinden çıkması bu başarıların tesa-

“Hedefimiz
OMÜ’yü dünya
sıralamasında
ilk 500
arasına
taşımak
olacak.”

düfi olmadığının bir göstergesi. Yine Yaşar
Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden bir öğrencimiz üç adım atlamada dünyanın en iyi
derecesini yaptı. Bunların yanı sıra İletişim
Fakültesi öğrencilerimiz TRT’nin düzenlediği yarışmada drama alanında 2.’lik elde
ettiler. Endüstri Mühendisliği öğrencilerimiz Lojistik Vaka Yarışması’nda, Ziraat Fakültesi öğrencilerimiz ise Bitki Islahı Makale Yarışması’nda 1.’lik ödülü aldılar.”
OMÜ’nün 2 bin 479’u akademisyen 6 bin
479 personeli ve 53 bin 222 öğrencisi olduğunu kaydeden Rektör Bilgiç “Her yıl 10 bin
civarı öğrencimizi mezun ediyoruz ve uluslararası öğrencilerimizin oranı ise toplam
öğrenci sayımızın yüzde 10’unu geçti. 3 yıl
önce yüzde 3 olan bu oranı 4 yılda yüzde
10’a çıkarmayı hedeflemiştik. Önümüzdeki
yıllarda bu rakamın daha da yukarı taşınacağını görüyoruz.” dedi.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

Basın mensuplarıyla ikinci kez bir araya
gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “İlk basın
toplantısını 2017 yılının Mayıs ayında gerçekleştirmiştik. O zaman göreve geleli henüz 9 ay olmuştu. Bugün ise üçüncü yılımızı
tamamladık. Sizlerle birlikte olmak ve bu 3
yıl içerisinde neler yaptığımızı paylaşmaktan mutluyuz.” dedi.
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“Raylı sistemle ulaşımı en rahat
kampüslerden biri hâline geldik”
Kampüsün mevcut sorunlarını gidermek
için yapılan çalışmalara da değinen Prof.
Dr. Sait Bilgiç “Bu sorunları Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalarla
giderdik. İmar Plan Revizyonu’nu gerçekleştirerek kampüsümüzde tapusuz, ruhsatsız herhangi bir yer kalmamasını sağladık.
Faaliyete geçireceğimiz bir birim söz konusu olduğunda, artık ruhsatla ilgili karşımıza
çıkacak bir sorun olmayacak. Yine Üniversitemiz kampüsü, bu yıl faaliyete geçen
raylı sistemle alternatif bir ulaşıma sahip
oldu. Bu sayede ulaşımı en rahat kampüslerden biri hâline geldik.” şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç, tasarruf hedefleri doğrultusunda kampüs içinde ısıtma sistemlerini işletme ve kullanma modelinde yapılan değişikliklerle, yaklaşık 2,6 milyon TL’lik enerji
tasarrufu yapılarak ülke ekonomisine katkı
sağlandığının da altını çizdi.
“Kalitemizi ISO 9001: 2015 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi ile tescilledik”

7 gün 24 saat hizmet veren modern bir kütüphanenin tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
kütüphanenin öğrenciler tarafından yoğun
ilgi gördüğünü de kaydetti. Engelsiz üniversite çalışmaları ve çevre düzenlemeleri
hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Bilgiç şunları söyledi: “Üniversitemiz, Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) 2019 Yılı Engelsiz Üniversite
Ödül Töreni’nde, en çok bayrak alan üniversiteler kapsamında 81 üniversite arasında 6. sırada yer aldı. Biz bunu birinci sıraya kadar taşıyacağız. Engelsiz üniversite
olmak için elimizdeki imkânları kullanmaya devam ediyoruz. Ayrıca engelliler için
barındırdığı imkânlar dolayısıyla engelli

Üniversitede verilen eğitimin, üretilen bilginin ve verilen hizmetin güvenirliğinin tescillenmesi için başlatılan Kalite Yönetim
Sistemi çalışmaları konusunda açıklamalarda bulunan Rektör Sait Bilgiç “Kaliteli bir
üniversite olmak için her adımı atıyoruz ve
bunu da aldığımız ISO 9001: 2015 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi ile tescilledik. Kalite Yönetim Sistemimizi tam olarak kurduk
ve yazılım programı olan KALEM’i, kendi
yazılımcılarımız sayesinde hayata geçirdik. Yazılımdan kaynaklı sorunlar anında
çözüleceği için de hizmetlerimizde aksama olmayacak. Ayrıca ISO 10002: Müşteri
Memnuniyeti Belgesi’ni almak üzere başvurumuzu da tamamladık.” dedi.
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Söyleşi: Açelya Kaynar

öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biriyiz. Bunların dışında Üniversitemizde sıfır atık çalışmalarını başlattık. En
kısa zamanda bu konudaki eksikliklerimizi
gidererek geri dönüşümün tam olarak sağlandığı, israfın daha fazla önlendiği bir Üniversite hâline dönüşeceğiz. Yine dumansız
kampüs kararı aldık ve bu yöndeki uygulamamızı 2021 sonuna kadar tamamlamayı
düşünüyoruz.”

“2,6 milyon TL’lik enerji tasarrufu
yapıldı”
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“Barındırdığı
imkânlar
dolayısıyla
engelli
öğrencilerin en
çok tercih ettiği
üniversitelerden
biriyiz.”

Fotoğraf: Gökhan Çetin

“Hedefimiz 5 yılda akredite olmuş
bölüm sayısını yüzde 80’e çıkarmak”
Kalitenin diğer bir göstergesinin, akredite
olmuş birimlerin çokluğu olduğuna işaret
eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç şöyle devam etti: “3 yıl önce sadece Tıp Fakültemiz
akredite olmuş durumdaydı. Bugün itibariyle 2 fakültemiz ve 6 bölümümüz akredite edilmiş durumda ve bunlara eklenmek
üzere başvuru yapmış 4 bölümümüz daha
var. Gelecek 5 yıl içinde hedefimiz akredite
olmuş bölüm sayısını oransal olarak yüzde
80’e çıkarmak. Akreditasyon; hem uluslararası öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesinde hem de üniversitenin uluslararası
iş birlikleri geliştirmesinde büyük bir önem
arz ediyor.”
“Çağın gereklerine uygun müfredat
hazırlıyoruz”

“Erasmus Mundus projesi,
koordinatörünün bir Türk üniversitesi
olduğu ilk ve tek örnek”
Disiplinler arası iş birliklerini de teşvik ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Bilgiç, Üniversitenin AR-GE faaliyetleri hakkında da
şunları söyledi: “Kendi bütçemizin yanı
sıra uluslararası iş birlikleri de AR-GE çalışmalarımızı güçlendiriyor. Bu kapsamda
OMÜ; aldığı 1,5 milyon avroluk destekle,
Erasmus Değişim Programı’nda, üniversitelere verilen desteği en üst sınırda alan
tek üniversite oldu. Bu sayede şehrimize ve
kampüsümüze farklı ülkelerden çok sayıda
öğrenci ve akademik personelin gelmesi ve
çok sayıda öğrencimiz ve personelimizin de
yurt dışına gitmesi mümkün oldu. Yine bu
yıl içinde büyük bir proje, Avrupa Birliği’ne

sunularak kabul edildi. Akademisyenlerimizden Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr.
Coşkun Gülser ve Prof. Dr. Orhan Dengiz’in
hazırladığı 3,32 milyon avro bütçeli Erasmus Mundus Projesi, koordinatör üniversitenin bir Türk üniversitesi olduğu ilk ve tek
örnektir. Bu proje kapsamında, toprak bilimi alanında çok sayıda uluslararası öğrenci
ve akademisyen Samsun’a ve Üniversitemize gelme olanağına kavuştu. OMÜ’nün
sahibi ve koordinatörü olduğu bu proje bizim için bir onur vesilesi.”

“Dış kaynaklı
bütçe miktarını
arttırmak için
de özellikle
gayret sarf
ediyoruz.”

Rektör Sait Bilgiç, Türkiye İhracatçılar
Meclisi tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Ödül Töreni’nde de OMÜ’nün 2.’lik
ve 3.’lük ödüllerine layık görüldüğünü sözlerine ekledi.
“Bu yıl AR-GE’ye 20 milyon TL tahsis
ettik”
Üniversitenin, AR-GE faaliyetleri için toplam bütçesinin 36,48 milyon TL olduğunu
kaydeden Rektör Bilgiç “Bu yıl Üniversitemiz bütçesinden AR-GE’ye yaklaşık 20
milyon TL tahsis edilmiş olup bu değer,
toplam bütçemizin yüzde 4’ünü oluşturdu.
Bu bütçenin yüzde 56’sı OMÜ’den karşılanırken, yüzde 44 gibi önemli bir oranı da dış
kaynaklardan sağlandı. Dış kaynaklı bütçe
miktarını arttırmak için de özellikle gayret
sarf ediyoruz.” dedi.
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Müfredatı, öğrencilerin geleceği için çağın
gereklerine uygun olarak hazırladıklarını
kaydeden Rektör Bilgiç “Bu hazırlığı sanayici, iş insanı, sağlık ve eğitim yetkilileri gibi
paydaşlarımızın görüşlerini alarak yapıyoruz. Ayrıca mezunlarımızın iş bulmaları ve
iş bulduklarında sahada verimli olmalarını
sağlamak amacıyla iş yeri eğitimini başlattık. İş yeri eğitimi, 34 farklı programda
uygulanmaya başlandı ve bir yıl içinde yaklaşık 200 öğrenci iş yerinde eğitim aldı. İş
yeri eğitimini alan 12 öğrencimiz ise bu yıl
iş yeri eğitimini aldıkları yerlerde istihdam
edildi.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Sait Bilgiç ayrıca öğrencilerin, saha çalışanlarının
deneyimlerinden faydalanmasını sağlamak
için de usta eğitici modelini uygulamaya
başladıklarını da aktardı.

13
Söyleşi: Açelya Kaynar

Fotoğraf: Gökhan Çetin

Odak

“OMÜ’nün
araştırmalarını
belirli bir odak
noktasında
toplamak
ve yararsız
çalışmaların
önüne geçmek
için öncelikli
alanlar
belirledik.”

Prof. Dr. Sait Bilgiç OMÜ’nün; araştırmalarını belirli bir odak noktasında toplamak
ve yararsız çalışmaların önüne geçmek için
öncelikli alanlarını “iklim değişikliği ve etkileri”, “enerji üretimi”, “akıllı sistemler”,
“sağlık alanında yenilikçi cihaz ve malzeme modellerinin geliştirilmesi”, “atık
yönetimi”, “nörobilimler” ve “endüstriyel
tasarım” olarak belirlediğini ifade ederek,
bu çerçevede stratejik bir önem atfedilen
kenevir üretimi konusunda da OMÜ’de Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulduğuna
dikkat çekti.
Akademik araştırmalar için Kök Hücre
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Astronomi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dil ve
Konuşma Bozuklukları Araştırma ve Uygulama Merkezini de kurduklarını kaydeden
Bilgiç, 2019 yılında ilk defa öğrenci alan
bölümleri de katılımcılarla paylaştı.
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“Üniversite-sanayi iş birliği için
OMÜ-TTO ve Samsun Teknopark’ı
güçlendireceğiz”
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Samsun Teknopark ve OMÜ Teknoloji ve
Transfer Ofisi’nin (TTO) yeniden yapılandırılarak aktif hâle getirildiğini belirten
Rektör Sait Bilgiç “Bunun neticelerini de
görmeye başladık. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın elinden genç teknoparklar
içinde Türkiye birinciliği ödülünü aldık. Bu
alanda çalışmalarımız hızla devam edecek.
Ayrıca OMÜ-TTO’yu şirketleştirdik. Bundan sonra üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek adına hem OMÜ-TTO’yu hem de
Samsun Teknopark’ın faaliyetlerini daha

Fotoğraf: Gökhan Çetin

da güçlendireceğiz. Teknoparkımız bugün
itibariyle yüzde 90 doluluk oranına ulaştı
bile.” diye konuştu.
Ekonominin güçlenmesi için üretimin kaçınılmaz olduğunu da vurgulayan Rektör Bilgiç, patentlerin ticari ürüne dönüşmesi için
akademisyenlere destek verdiklerinin altını
çizdi. Prof. Dr. Bilgiç, 2016 yılında 1 olan
patent sayısının, 2018 yılında 23 ve 2019
yılında 19’a ulaştığını; 2018 yılında 1 olan
uluslararası buluş sayının ise 5’e yükseldiğini kaydetti.
“Ekonomik durumu iyi olan ilk 3
üniversite hastanesinden biriyiz”
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli sağlık kurumlarından biri olan OMÜ Tıp Fakültesi
Hastanesi ile ilgili veriler de paylaşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “ Aldığımız tedbirler sonucu ekonomik sıkıntıları minimum
düzeyde yaşıyoruz. Türkiye’de ekonomik
durumu iyi olan ilk 3 üniversite hastanesinden biriyiz. Bu sayede hizmetlerimizde
aksama sorunu yaşamıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
“Organ naklinde, kanser teşhis ve
tedavisinde Tıp Fakültesi Hastanesi
bölgemizde tek”
Organ naklindeki başarılar ile Tıp Fakültesi Hastanesindeki fiziki ve altyapı iyileştirmelerini de basın mensuplarıyla paylaşan Rektör Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hastanemizde bulunan Karaciğer Nakli
Ünitesi’nde 2019 yılında 23 karaciğer nak-

Acil Servis Ek Hizmet Binası’nın da yakında
tamamlanacağını müjdeleyen Rektör Bilgiç, ayrıca 72 yatak kapasiteli “yoğun bakım üniteleri” yatırımlarının planlandığını,
projelerinin hazırlandığını ve uygulanmaya
başlandığını da sözlerine ekledi.

Nöroimmünoloji Laboratuvarı, Erişkin Kök
Hücre Nakil Merkezi, Havza Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi, Onkoloji Hastanesi, sadece 5 üniversitede bulunan Eğitim
Aile Sağlık Merkezi gibi yeni merkezlerin
vatandaşın hizmetine sunulduğunu açıklayan Rektör Sait Bilgiç, 2019 yılında alınan
Acil Servis Bilgisayarlı Tomografisi ile daha
düşük dozda, daha kaliteli görüntü veren
128 kesitli tomografi kullanılmaya başlandığını belirtti.

OMÜ-şehir iş birliğine katkı sağlamak amacıyla şehir merkezindeki tarihî binada açılan İlim, Sanat ve Kültür Evi bünyesinde
yürütülen faaliyetlere de değinen Rektör
Bilgiç “OMÜ, kurulduğu günden bugüne kadar Samsun ile ve Samsun için önemli başarılara imza attı ve OMÜ ailesi bilgiyi hayata daha çok katmak için var gücüyle çalıştı.
Gelecekteki hedefimiz OMÜ’nün; dünyada
ilk 500’de, Türkiye’de ilk 10’da yer almasını
sağlamak.” şeklinde konuştu.

“Buzağı Can Sütü patenti ile 600
milyon TL’lik zarar önlenecek”
Üniversite-şehir iş birliği için oluşturdukları ve Üniversite ile şehrin yöneticilerini,
iş dünyasının önemli temsilcilerini ve sivil
toplum kuruluşlarını bir araya getiren Üniversite Danışma Kurulunun 7. toplantısının henüz gerçekleştiğini ifade eden Prof.
Dr. Sait Bilgiç, bu kurul sayesinde hayata
geçen proje ve iş birlikleri hakkında bilgi
verdi. Üniversite Danışma Kurulunun yön
verdiği çalışmalar sayesinde Buzağı Can
Sütü Patenti’ni ürüne dönüştüren tesisin
kurulduğunu ve faaliyetlerine başlamak
üzere olduğunu açıklayan Rektör Bilgiç, bu
sayede 600 milyon TL’lik bir zararın önüne
geçileceğini vurguladı.

“Türkiye’de
sadece 3
üniversitede
bulunan
ameliyathane
ortamında
hastaya ağrı ile
ilgili müdahale
etme imkânı,
Samsun halkına
sunuldu.”

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

li gerçekleştirildi. Kemik iliği nakli son beş
yılda 8’den, 18’e çıktı. Kornea nakli 36 ve
böbrek nakli de 45’e ulaştı. Erişkin Hastanesinde Algoloji Bilim Dalı içerisine ameliyathane ortamında müdahale birimi kurularak, Türkiye’de sadece 3 üniversitede
bulunan ameliyathane ortamında hastaya
ağrı ile ilgili müdahale etme imkânı, Samsun halkına sunuldu. Türkiye’de sadece 10
merkezde bulunan ve ameliyat esnasında
hastada gelişebilecek ataklara karşı anjiyo,
balon anjiyo gibi enstrümanlarla hastaya
acil müdahale edebilme imkânı sağlayan
Hibrit Ameliyathane Odası, Üniversitemizin
çabasıyla şehrimize ve bölgemize kazandırılmış oldu. Benzer şekilde prostat kanseri
ve nöroendokrin tümör teşhisinde kullanılan Galyum 68 ve Galyum 68 ile teşhis
edilen türlerin tedavisinde kullanılan Lutesyum 177, Karadeniz Bölgesi’nde sadece
Üniversitemiz Erişkin Hastanesi’nde hizmete sunuldu. Tiroit kanseri hastalarının
tedavisinde kullanılmakta olan İyot Odası
ise Karadeniz Bölgesi’nde aktif olarak sadece Hastanemiz bünyesinde hizmete sunuldu.”
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ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ
YERLİ VE MİLLÎ
FAALİYETLERİNİ ANLATTI
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Dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi
listesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük
savunma elektroniği kuruluşu ASELSAN’ın
Yönetim Kurulu Başkanı (YKB) ve Genel
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Ondokuz
Mayıs Üniversitesinin davetlisi olarak geldiği
Samsun’da, “ASELSAN’ın Yerlileşme ve
Millîleşmedeki Rolü” konulu bir konferans
verdi.
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OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen konferansa;
Samsun Valisi Osman Kaymak,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç,
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Atakum Kaymakamı Namık Kemal
Nazlı, Samsun İl Emniyet Müdürü
Dr. Ömer Urhal, İlkadım Belediye
Başkanı Necattin Demirtaş, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Üniversite
Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes
Kabadayı, Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı (OKA) Genel Sekreter Mevlüt
Özen, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
akademik ve idari personel, kamu
kurum ve sivil toplum yetkilileri, iş
insanları ve öğrenciler katıldı.

İZLE

Türkiye’nin stratejik önemi ve geçmişinden
getirdiği birikimi nedeniyle hâkim güçlerin
oyunlarına maruz kaldığını da hatırlatan
Rektör Sait Bilgiç “Bu oyunları da insanımız üzerinden gerçekleştirmeye çalıştılar.
12 Eylül öncesi yaşananlar ve 15 Temmuz
hain darbe girişimi, bunun örnekleri. Bizim
bu kötü senaryolara karşı durmak için çok
çalışmanın yanı sıra birlik ve beraberlik içerisinde olmamız çok önemli. Bu nedenle bu
birlikteliğe zarar verecek her türlü oyunu
bozmak için gerçekleri çok iyi bilmemiz ve
irademize sahip çıkmamız gerekli.” dedi.
“ASELSAN ve önemli sanayi kurumları
ile protokol imzaladık”
OMÜ ile ASELSAN ve Savunma Sanayii
Başkanlığı arasında imzalanan, savunma
sanayisi için araştırmacı yetiştirmek amacıyla hazırlanan protokol hakkında da bilgi
veren Rektör Sait Bilgiç “Protokol kapsamında lisansüstü öğrencilerimizin tez konusu araştırma projeleri, ASELSAN ile Üniversitemizin ortak projesi olarak Savunma
Sanayii Başkanlığı tarafından desteklene-

bilecek. ASELSAN’ın dışında TAI, Samsun
Yurt Savunma ve BORSAN gibi kurumlarla
da protokol imzaladık. Özellikle Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerimizden;
lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler
tarafından yapılacak ve hâlen yapılmakta
olan tez çalışmalarının, bu şirketlerin uzun
ve orta vadeli araştırma geliştirme (AR-GE)
stratejileri doğrultusunda ve belirlenen öncelikli alanlarda geliştirilmesi suretiyle güdümlü projeler sunmasını bekliyoruz.” diye
konuştu.
“ASELSAN dünya savunma şirketleri
arasında ilk 50’yi zorluyor”

“Lisansüstü
öğrencilerimizin
tez konusu
araştırma
projeleri,
ASELSAN ile
Üniversitemizin
ortak projesi
olarak Savunma
Sanayii
Başkanlığı
tarafından
desteklenebilecek.”

ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün verdiği
“ASELSAN’ın Yerlileşme ve Millîleşmedeki
Rolü” konulu konferansta, kurumun kuruluşu, faaliyetleri, üretim alanları, geliri, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan
iş birlikleri ile ilgili geniş bilgiler verdi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e OMÜ’ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Prof.
Dr. Haluk Görgün “Çok güzel bir kampüse
sahipsiniz. Ayrıca üniversite olarak şehirle
bütünleşmiş bir atmosferiniz var.” dedi.
1975 yılında kurulan ASELSAN’ın, bu zamana kadar tüm görevlerini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Genel Müdür Prof.
Dr. Haluk Görgün “ASELSAN tüm vatandaşlarımızın sahiplendiği Türkiye’nin göz
bebeği kurumlarından biri. Savunma alanında duyulan elektronik ihtiyaçların projelendirilmesi sürecinde üzerine aldığı her
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Konferansın açılışında söz alan Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç katılımın yoğun olmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Öğrencilerimiz en kıymetli
varlıklarımız. Onların sadece üniversite
derslikleri ve amfilerinde edindikleri bilgiyle yetinmelerini değil, hayatın bizzat kendisiyle ilgili bilgileri ve gelecekleri için sağlıklı
verileri edinebilmeleri adına bu buluşmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür
etkinliklerimiz devam edecek.”
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bir sorumluluğu; kendine özgü çözümleri,
kültürü ve yaklaşımıyla üstlenen bir kurum. Dünyadaki savunma şirketleri içinde
ilk 100’e girip hatta ilk 50’yi zorlayan bir
şirket. ASELSAN’ın en önemli özelliği ise
mühendislik ve tasarım kültürünü çok iyi
oturtmuş olması. Bu da ancak nitelikli insan kapasitesi ile mümkün.” şeklinde konuştu.

“Özellikle
haberleşme
teknolojisinde
oldukça ilerideyiz.”

ASELSAN’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının şirketlerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Haluk Görgün
“Vakfın şirketleri içinde borsada işlem gören, dünyanın her yerinde yatırımcısı olan
tek şirket ASELSAN. Yüzde 25.8 oranında
İstanbul Borsasında işlem görüyor.” ifadelerini kullandı.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

“Sivillere yönelik faaliyetlerimizde
büyük gelişmeler kaydettik”
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ASELSAN’ın 5 farklı sektörde 5 temel faaliyet alanı olduğunu belirten Genel Müdür
Haluk Görgün, bu faaliyet alanlarını; “haberleşme ve bilgi teknolojileri”, “mikroelektronik, güdüm ve elektro-optik sistemler”, “radar ve elektronik harp sistemleri”,
“savunma sistem teknolojileri” ile “sivillere
yönelik ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık
sektörü” olarak sıraladı. ASELSAN’ın sivillere yönelik faaliyetlerini son birkaç yıldır
sürdürdüğünü ifade eden Görgün, bu kısa
sürede bu alanda büyük gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Görgün “İleride ülkemizin
teknolojik ve ekonomik anlamda bağımsızlığına çok katkı sağlayacağına inandığımız
bir sektör.” dedi.

“64 ülkeye ihracat yapıyoruz”
Faaliyet alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Genel Müdür Haluk Görgün şunları söyledi: “Özellikle haberleşme teknolojisinde
oldukça ilerideyiz. Gururla söylüyoruz ki
ASELSAN’ın telsizlerini dünyanın her yerine ihraç ediyoruz ve bu telsizler, sadece
fiyat olarak değil, teknoloji bakımından da
dünyadaki rakiplerine kendini kanıtlamış
bir ürün ailesi. Şu anda tüm sektörlerimizle
de 64 ülkeye ihracat yapabiliyoruz.”
Mühendislik ve AR-GE kültürüyle projelerini işlevsel bir ürüne dönüştürdüklerinin
altını çizen Prof. Dr. Görgün “Bu durum çok
nitelikli insan ve altyapı kapasitesinin bir
sonucu. Savunma sanayii sistemleri kapsamında ürettiğimiz ürünleri sivil alanda kullanmak da hem ithalatı azaltmak hem de
teknolojimizi ve ekonomimizi geliştirmek
açısından önemli. Mobil güvenlik sistemi,
akıllı sistem, trafik sistemi, raylı sistem
bunlara örnek. Son olarak sağlık teknolojileri sektöründe de ciddi çalışmalarımız
var. Sadece bu alanda çalışacak 500 mühendisimiz, dışardan kaynak almadan öz
kaynaklarımızla finanse ettiğimiz ve ürünleşmeye gelmiş projelerimizi yürütüyorlar.”
diye konuştu.
ASELSAN’nın dünya savunma sistemleri
şirketleri arasında 52. sırada olduğunu kaydeden Görgün, Kurumun yıllık cirosunun 2
milyar dolar, ihracat kapasitesinin ise 300
milyon civarında olduğunu sözlerine ekledi.

ASELSAN AR-GE bütçesinin yüzde
25’ini Üniversite ve KOBİ’lerle
paylaşıyor
Uluslararası ortaklıklar ile ve firmalar, üniversiteler ve üniversitelerin teknoparklarıyla yaptıkları iş birliklerine de değinen
Haluk Görgün, Kurum çalışanlarıyla ilgili
bilgi verdikten sonra AR-GE faaliyetlerine
dair şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığından onaylı 6 farklı AR-GE merkezimiz var. ASELSAN bir mühendislik ve
AR-GE şirketidir. Gerçek anlamda AR-GE
çalışması yaparak tasarımlarını ürünleştirmeyi en iyi başaran şirket. 8 de kendi dışında AR-GE merkezi var. 2018 yılında ARGE bütçemiz 474 milyon dolardı. Her sene
cirosunun yüzde 7’sini AR-GE’ye ayırıyor;
bu bütçenin yüzde 25’ini de üniversite ve
KOBİ’lerin AR-GE faaliyetleriyle paylaşıyor.
Bu paylaşımın olması için de aynı frekansta
ve aynı hedefte olunması ve söz konusu kurumların da altyapı ve potansiyeli taşıması
gerekiyor.”
ASELSAN Akademi hakkında da bilgi paylaşan Görgün “4 üniversitenin 4 programını birbirleriyle etkileşimli hâle getirerek
ASELSAN’ı, onların yüksek lisans ve doktora derecelerini verebileceği bir akademiye
de dönüştürdük. Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından da onaylandı. ASELSAN’ın
üretim tesisleri bu 4 üniversitenin kampüsü
oldu. Öğrenciler, öncelediğimiz alanlarda
yüksek lisans ve doktora yapıyorlar. Böylece hem çalışanımızın akademik anlamda kazanımları oluyor hem de biz onların
çalışmalarını projelerimizde değerlendirebiliyoruz. Aynı zamanda akademisyenleri
kendi üretim tesislerimize çekerek farklı
alanlarda birlikte çalışma platformu oluşturabiliyoruz.” dedi.

“OMÜ’yü ve Samsunlu sanayicileri
ASELSAN’la çalışmaya davet ediyorum”
ASELSAN’ın Samsun’da 4 şirketle çalıştığını belirten Genel Müdür Haluk Görgün
“Samsun’da güzide firmalarımız ve onlarla
aktif çalışabileceğimiz faaliyet alanlarımız
da var. Bu konuda ASELSAN’ın üzerine düşen sorumlulukları bulunuyor ve bu konuda
gayret göstereceğiz. Şu an aramızda olan
ve Samsun’da faaliyet gösteren sanayicilerimizi ve OMÜ’yü ASELSAN’la çalışmaya
davet ediyorum.” dedi.

“Paydaşlarımızı,
üniversitelerimizi savunma
sanayiinin
içine çekmek
istiyoruz.”

Öğrencilerin, ASELSAN’da çalışmak için
üst düzeyde yabancı dil bilmeleri gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Görgün,
onlara öğrencilik dönemlerinde kişisel ve
akademik gelişimlerine yatırım yapmaları
tavsiyesinde bulundu.
Prof. Görgün, sunumun ardından Samsun
sanayicileri, Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı.
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’e, verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederek fidan sertifikası takdim etti.
Prof. Dr. Haluk Görgün Rektör Bilgiç’i
Makamında Ziyaret Etti
Prof. Dr. Haluk Görgün, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Aselsan YKB ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Haluk Görgün’e, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da eşlik etti.

ASELSAN’ın yerli ve millî üretim için kurulduğunu hatırlatan Genel Müdür Haluk Görgün “Bu kolay ve hemen gerçekleşebilecek
bir süreç değil. Ancak özellikle son 15 yılda
Cumhurbaşkanımızın da gösterdiği güçlü
iradeyle, yerli ve millî üretimi yüzde 20’den
yüzde 65’lere kadar çıkardık. Hâlâ yapacak
çok işimiz var. Bunun için paydaşlarımızı,
üniversitelerimizi savunma sanayiinin içine çekmek istiyoruz. Ayrıca kendi içimizde
Millî ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu kurduk. Yurt dışı bağımlılığını azaltmak, ürün
maliyetlerini düşürmek ve teknolojik yetkinlik kazanmak hedefiyle kurduğumuz bu
kurulun çalışmaları sonucunda son 1 yılda
şirketimiz 670 yeni tedarikçiyle çalışmaya
başladı. “şeklinde konuştu.
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“Yerli ve millî üretim yüzde 20’den
yüzde 65’lere çıktı”
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11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

19 Mayıs’ın 100. Yılında OMÜ’de Yapıldı

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türk Dil Kurumu (TDK) ve Yunus Emre Enstitüsü paydaşlığında düzenlenen “11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe
Sempozyumu”, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıç ve simge kenti Samsun’da
OMÜ’nün ev sahipliğinde yapıldı.
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Bir dünya dili olan Türk dilinin; tarihî ve
kültürel kökleri, coğrafi yayılımı, günümüz
dünyasındaki konumu ile bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle ele alındığı sempozyum; ülkemizden ve yurt dışından çok
sayıda Türkolog (Türklük bilimi uzmanı),
akademisyen, araştırmacı ve uzmanı ağırladı.

“11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe
Sempozyumu’nun OMÜ Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’ndeki açılış programına; Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, TDK Başkanı
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Atakum Kaymakamı Namıl Kemal Nazlı, Türkoloji alanına
önemli katkıları olan Türkologlar Prof. Dr.
Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr.
Abdurrahman Güzel ile Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz
Kartallıoğlu, Türkçenin önemli dil yadigârı
Dede Korkut Hikâyeleri’nin 3. nüshasını
keşfeden Türkmen aydın Vali Mohammed
Hoca, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Serkan Şen ve Kurul Başkan
Yardımcısı OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim
üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır, fakülte dekanları, akademisyenler ve çok sayıda
öğrenci katıldı.

tutmak Türkçeye adanmış ömürlerin ve gönüllerin temel istikametidir.”
Prof. Dr. Şen 2019 yılının önemine işaret ederek “2019 yılı en önemli dil
yadigârlarımızdan biri olan Kutadgu Bilig’in
yazılışının 950’nci, Türkiye Cumhuriyeti’ne
giden yolda ilk adımın atılışının 100. yılı
olması münasebetiyle özel bir zaman dilimidir. Türk’ün bir asır önceki bağımsızlık
mücadelesinin başlangıcına tanıklık eden
Samsun’da, o kutlu zamanın adını taşıyan
Üniversitemizde bu sempozyumun düzenleniyor olması, etkinliğimizi daha anlamlı
kılmaktadır. Eğer bizler bugün burada bir
araya gelmişsek bu, TDK’yı kurup, bu kurumun yaşatılması için gerekli imkânları sağlayan, bir Türkçe sevdalısı olarak dil davamızı sahiplenen Mustafa Kemal Atatürk’ün
açtığı yol sayesindedir. Bu sempozyumun
düzenlenmesine ortak olan bütün kuruluşlara ve emeği geçenlere teşekkürü büyük
bir borç biliyorum, katılımızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“... TDK’yı
kurup, bu
kurumun
yaşatılması
için gerekli
imkânları
sağlayan,
bir Türkçe
sevdalısı olarak
dil davamızı
sahiplenen
Mustafa Kemal
Atatürk’ün
açtığı yol
sayesindedir.”

“Kaşgarlı Mahmud’un çağlar aşan
öngörüsünü canlı tutmak Türkçeye
adanmış ömürlerin ve gönüllerin temel
istikametidir”

“Daha çok çalışıp ve üreterek
Türkçemizin zenginliğine zenginlik
katmalıyız”
Türk dili için yeni ufuklar açacak olan
“11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sem
pozyumu”na ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını vurgulayan OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de katılımcıları
selamlarken “Bir dilin, bir milletin geleceği
açısından ne kadar değerli ve hayati olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünü bugüne bağlayıp bugünü geleceğe taşıyan en önemli
değerlerimizden biri olan dilin; günümüzde
ve gelecekte kendisini koruması, deyim
yerindeyse özel duvarlar örülerek sağlanamaz. Dün de bütün diller birbirinden
etkilendi, bugün de etkileniyor, yarın da
etkilenecek. O nedenle bu irtibatı, duvarlar
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Sözlerine “Türkler, insanı insanlıkla buluşturan değerler bütününe ‘erdem’ demişler
bu kavramın zirvesine ise dili yerleştirmişler” diyerek başlayan Sempozyum Düzenleme Kurulu başkanı Prof. Dr. Serkan Şen,
Türk dilinin kadim tarihini ve önemini şu
cümlelerle dile getirdi: “En eski atasözlerimiz arasında ‘Erdem başı dil’ uyarısı yapılmıştır. Türklüğün dil yadigârlarında destan
çağından itibaren dünyayı kucaklayan bir
iddia göze çarpar. ‘Daha deniz, daha ırmak
isteriz; gök kubbe çadırımız, güneş bayrağımız olsun’ diyen Oğuz Kağan’ın gök kubbe altında tasavvur ettiği iletişimin kaynağı
Türkçe idi. Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında var
edilen kişioğlunun üzerine hükümran olan
atalarını anan Bilge Kağan elbette dünyayı Türkçe okumuştu. Ölümsüz eseri Divanı Lugati’t-Türk’te ‘Türk dilini öğrenin zira
onların uzun süren hâkimiyetleri olacaktır’
şeklindeki hadis olduğu nakledilen sözü
aktarıp, ‘Bu, hadis ise Türkçe öğrenmek
dinî bir vecibedir, yok değil ise akıl bunu
emreder’ diyen Kaşgarlı Mahmud, aslında
bizi bugün burada bir araya getiren iddianın
ilanını daha o çağlarda yapmıştı. ‘Türklerin
gönüllerini fethetmek için onların dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur’ diyen
Kaşgarlı, Türkçenin ikliminde bir dünya
tasavvurunun peşinde idi. Pirimiz Kaşgarlı
Mahmud’un çağlar aşan öngörüsünü canlı
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“Teknik
terimlerin
Türkçe
karşılıkları
dilimize
kazandırılmalı.”

örerek koparamayız. Önemli olan mesele, dilimize yabancılaşmadan Türkçemizin
güçlü kalabilmesinin yolunun o dili konuşan milletin gücünden kaynaklandığını göz
ardı etmememizdir. Sahip olduğumuz teknolojik aletler var ve bunlara özgü uygulamalar ve bir sürü yeni gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların da yabancı dilde
olması ve dilimize yerleşmesi kaçınılmaz
bir gerçektir. Bu doğrultuda, dilcilerimizce
bu kelimelerin Türkçe karşılıklarının dilimize kazandırılmasının ve kendi dil yapımızın
gereği olan bir yapılanmaya dönüştürülmesinin önemli bir görev olduğunu düşünüyorum.” dedi.
“Sempozyumun, Atatürk’ün ilk adımı attığı
Samsun’da ve o kutlu günün adını taşıyan
OMÜ’de düzenlenmesi ayrıca büyük bir
önem arz ediyor” diyen Rektör Bilgiç, Üniversite olarak bu onuru yaşadıklarını vurgulayarak sempozyumun fikir sahiplerine
ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese
şükranlarını sundu.
Bilimsel içeriği olan etkinliklere her türlü
desteği verdiklerini belirten bir diğer konuşmacı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 19 Mayıs’ın 100. yılında, on birincisinin Samsun’da düzenlendiği “Dünya Dili
Türkçe Sempozyumları”nın özel bir yer tuttuğunu vurguladı.
“Türk dünyası tek bir çatı altında
büyük ve önemli faaliyetlere imza
atmalı”
Bakü’de yedincisi düzenlenen Türk
Konseyi’nde “Türk dilli halklar” tabirinin
yerine artık “Türk dili konuşan devletler”
denmesinin önemine odaklanan TDK Başkanı Gülsevin “Bunun geri dönüşü yok. Ülkelerin, milletlerin, devletlerin diasporaları
var. Altı çizilen konulardan biri de Türk dünyası için 6 diasporanın olmayacağıydı. Tek
bir diaspora çatısı altında daha büyük ve
önemli faaliyetler yapalım demek bambaşka bir şeydi. ” diye konuştu.
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“Türkçe, dünyanın farklı
coğrafyalarında konuşulmuş, her
yerden beslenen ve her yeri beslemiş
bir dildir”
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Türkçenin bir dünya dili olduğunu ve çok
geniş coğrafyada yaşadığını vurgulayan
TDK Başkanı Gülsevin, devamında “Türkçenin dünya dili olduğunu nereden anlayacağız, nerede konuşuluyor, ne kadar kişi bu
dili konuşur? Bu sayısal veriler çok önemli değil diye gözükse de eski dünya olarak

tanımlanan Avrasya’nın her yerinde Türk
dili, dün varlığını koruduğu gibi bugün de
konuşulan ve yarın da konuşulacak zengin
bir dildir. Dolayısıyla bütün bu coğrafyalarda aynı anda konuşulmuş, her yerden beslenmiş, her yeri beslemiş büyük bir dilden
bahsediyoruz. Bütün dillerde kelime alışverişi vardır; Türk dili de Avrasya’nın adını bildiğimiz bütün dillerinden kelime aldı çünkü
o dillerle beraber yaşadı, onlarla komşuluk
yaptı ve akraba oldu. Yanı sıra bu dillerin
hepsine kelime verdi. Türkçe hakikaten bir
dünya dili. Buradaki araştırmacılarımız da
bütün yönleriyle ve 300’e yakın bildiri sayesinde bir kez daha Türkoloji çalışmalarına katkı sunmuş olacak. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olacağına inanıyor ve
hepinize teşekkür ediyorum.” sözlerine yer
verdi.
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve
Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu da bulundukları faaliyetlerden bahsederken, Enstitünün; Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve
itibarını arttırmak göreviyle hareket ettiğini, dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ
kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını arttırmayı hedeflediğini söyledi.
“İdareciler olarak Türkçe hassasiyetini
zinde tutmakla mükellefiz”
Son olarak kürsüye davet edilen Samsun Valisi Osman Kaymak ise kültürün en
önemli taşıyıcısının dil olduğunu kaydettiği
konuşmasında “Yahya Kemal’de, manasını ‘Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir’ sözüyle bulan lisanımız, aynı zamanda
milletimizin tarih sahnesindeki teminatıdır.
Bu hususta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler
içinde ahlakının, ananelerinin, hatıraları-

nın, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi
milliyetini yapan her şeyin, dili sayesinde
muhafaza olduğunu görüyor. Türk dili; Türk
milletinin kalbidir, zihnidir’ tespiti durumu
özetler mahiyettedir. Türkçe soylu bir dildir. Bu soyluluk köklü oluş yanında miras
alınan asalete de işaret eder. Dilimizin gücünün ortaya konulmasında siz değerli bilim insanlarına önemli vazifeler düşmektedir. Onu bir kuyumcu titizliğiyle ele alarak
imkân ve zenginliklerini ortaya koyacağınız
çalışmaların niteliği yükseldikçe milletimizin göğsü kabaracaktır. Etkinliğin Millî
Mücadele’nin başlangıcının 100. yılında bir
asırlık gururu taşıyan OMÜ öncülüğünde
Samsun’da gerçekleşmesi toplantıyı daha
da anlamlı kılmaktadır. Türk milleti, geleceğe birlikte yürüyecek ise bu yürüyüş Türkçemizin sıcaklığında gerçekleşecektir.” ifadelerini kullandı.
Türkçenin müzikal zenginliği sözlerde
ve çalgılarda çınladı
Açılış konuşmalarından sonra OMÜ Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk
Halk Müziği Topluluğunun Doç. Dr. Alper
Varış yönetimindeki konseri katılımcılara
hitap etti. Konserde, Türk lehçelerinden
ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden türkülere yer veren Türk Halk Müziği Topluluğu,
Türkçenin müzikal zenginliğini; dilsiz kaval,
kabak kemane, cura, ut, ritm saz gibi çalgılarla gözler önüne sererken, katılımcılardan yoğun alkış aldı.
Ardından, Samsun Valisi Osman Kaymak,
Dede Korkut Hikâyeleri’nin 3. nüshasını bulan Türkmen aydın Vali Mohammed
Hoca’ya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise TDK
Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e hediyelerini takdim etti.

İlk oturum merhume Doç. Dr. İlknur
Karagöz’e adandı
Sempozyumun öğleden önceki oturumu,
yaşamını yitiren Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
İlknur Karagöz’ün anısına düzenlendi. Kızları Şeyma Ece ve Işıl Banu Karagöz’e, Prof.
Dr. Vedat Ceyhan tarafından sempozyuma
katılma hazırlığındayken hayatını kaybeden Doç. Dr. İlknur Karagöz’ün katılım belgesi takdim edildi.

Sempozyum
yayınlanan
sonuç
bildirisiyle
sona erdi

Oturumda, Dede Korkut Hikâyeleri’nin 3.
nüshasını Türkçeye kazandıran Türkmen
aydın Vali Mohammed Hoca, nüshanın bulunuş öyküsünü katılımcılara aktardı.
“Türkiye Türkçesi, Türk soylular için
ortak bir iletişim dili olma yolunda”
16 – 18 Ekim’i kapsayan “11. Uluslararası
Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”, kapanış
oturumuyla tamamlandı.
Erciyes Üniversitesi emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Gazi Üniversitesi
emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Karahan, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Celal Demir, OMÜ ve Kırgızistan Manas Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Mehmet Aydın son günde sempozyumu
değerlendirdi.
Konuk ülkelerden gelen akademisyenler
adına konuşan Azerbaycan Bakü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gızılgül Abdullayeva, sempozyumun herkes için çok faydalı
geçtiğini, misafirperverlikleri için OMÜ ve
emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Gelecek
sene
12’ncisi
düzenlenecek olan Uluslararası Dünya Dili Türkçe
Sempozyumu’nun ev sahipliğini Gazi Üniversitesi üstlenecek.

11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Sonuç Bildirisi
1. Türkçenin dünya dili olduğu, gücünü daha evrensel düzeyde hissettirebilmesi için yurt içi ve yurt
dışında gerekli bilimsel çalışmaların ve disiplinler arası iş birliklerinin sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.

3. Türkoloji terbiyesi almış ve Türkçenin geleceği olan gençlerin araştırma yapma, lisansüstü eğitim
alma konularında teşvik edilmelerine, olanaklar dâhilinde Türk Cumhuriyetleri’ndeki ve dünyanın
farklı ülkelerindeki Türkoloji bölümleriyle öğrenci değişiminin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.
4. Türkoloji, dil ve dil bilimi konulu yabancı yayınlar dilimize çevrilerek bu alanlarla ilgili yöntem bilgisi
ve terminolojinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
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2. Türkiye Türkçesi bugün için bütün Türk soylular için ortak bir iletişim dili olma yolundadır. Bunun
daha da iyi bir duruma getirilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar arttırılarak sürdürülmelidir.
Türkçe, ortak iletişim dili hâline gelirken her Türk lehçesi bağımsız olarak kendi gelişimini devam
ettirecek şekilde ilerleyebilmelidir.
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OMÜ Akademik Yıl Açılışını
TÜBA Başkanı ile Yaptı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin “20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni”,
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve
Samsun protokolünün geniş katılımıyla gerçekleşti. Onur konuğu olarak
törene katılan TÜBA Başkanı Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, akademik yılın açılış
dersini “Türkiye’de Akademik Gelişmeler ve Gelecek Tasavvuru” başlıklı
sunumuyla verdi.
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OMÜ Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan ve ardından Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Samsun Valisi Osman
Kaymak, Samsun Milletvekili Ahmet
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Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon
Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Aydın, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
ilçe kaymakamları, rektör yardımcıları, dekanlar, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partilerin il başkanları,
meslek odaları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
İZLE

“OMÜ; bilgiyi hayata daha fazla
katma motivasyonuyla yoluna devam
etmektedir”
OMÜ’nün 44 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Rektör Sait Bilgiç “1975
yılında eğitime, bilime ve gençliğin taşıdığı
cevhere gönül vermiş kişilerin büyük emekleri ve katkılarıyla bir fidan olarak hayatına
başlayan OMÜ, o günlerden bugünlere gelişerek, hizmet vererek, bilgi, teknoloji ve
değer üreterek, projeleri hayata geçirerek,
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini her
geçen gün hızlandırarak ve bilgiyi hayata
daha fazla katma motivasyonuyla yoluna
devam etmektedir. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen kurucularımıza, yöneticilerimize, akademisyenlerimize, tüm çalışanlarımıza, geleceğimizin
teminatı olan gençlerimize, eğitimin ve bilimin daha ileriye taşınması için canıgönülden destek veren kıymetli bağışçılarımız ile
bağışçı ailelerimize şükranlarımızı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Üniversite Danışma Kurulunu ilk
kuran üniversitelerden birisi olduk”
OMÜ’nün; 19 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 12 meslek
yüksekokulu, 22 araştırma ve uygulama
merkezi, 54 bin öğrenci ve yaklaşık 6 bin
500 çalışanıyla her alanda eğitim-öğretim,
araştırma geliştirme (AR-GE) ve toplumsal
hizmet faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat
çeken Rektör Bilgiç şöyle devam etti: “Bilgi
toplumunun oluşmasında üniversiteler kilit
role sahiptir. Bilgiyi üreterek sahip oldukları yayınlar ve bilişim teknolojileri vasıtasıyla topluma yayan üniversiteler, yaşamın
her alanında verimlilik artışının temel kaynağı olan değişim ve gelişim açısından da
çok önemli konumda yer almaktalar. Son
yıllarda Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarında AR-GE’ye ayrılan bütçenin artması,
öncelikli alanlara odaklanılarak ihtisaslaşma sürecinin başlatılması, doktora yapanlara ek desteklerin sağlanması gibi gelişmeler; üniversiteleri daha verimli ve etkin
çalışmaya, rekabet güçlerini artırmaya ve
hizmet kalitelerini yükseltmeye zorladı. Bu
değişimler; üniversiteleri bir yandan akreditasyon ve standardizasyon gibi süreçleri yaşamaya, diğer yandan kalite yönetim
sistemini kurarak ürün ve hizmet kalitelerini güvence altına almaya mecbur kıldı. Bu
amaçla, Üniversite Danışma Kurulunu ilk
kuran üniversitelerden birisi olduk. Hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz
bu kurul, üniversite-şehir buluşmasını inşa
eden kurumsal ve sürdürülebilir bir meka-

“Üniversitemizin
bugünlere
gelmesinde
emeği geçen
herkese
şükranlarımı
sunuyorum.”
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Törenin sunuş konuşmasını, Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç yaptı. Rektör Bilgiç tüm konuklarını selamlayarak “Üniversitemizin
2019 – 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne
hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için ilk adımların atıldığı ve kurtuluş
meşalesinin yakıldığı Samsun ve o günün
adını taşıyan OMÜ’de, yeni akademik yıl
açılışını 19 Mayıs 1919’un 100. yılında birlikte kutlamamız bizleri ziyadesiyle mutlu
etti.” dedi.
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“Türkiye’nin
önceliklerini
bölgemiz ve
Üniversitemiz
imkânlarıyla
birlikte
değerlendirerek
7 öncelikli alan
belirledik.”
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nizma olmasının yanı sıra, bölgenin, şehrin ve sanayinin ihtiyaçlarının birinci elden
öğrenilmesini de sağlıyor. Böylelikle OMÜ,
çalışmalarını şehrin ve sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirme, bilgiyi hayatın her alanına daha çok katabilme fırsatı
yakalıyor.”
“Çalışmalarımızı araştırma üniversitesi
olma istikametinde sürdürüyoruz”
Rektör Sait Bilgiç, OMÜ’nün hedeflediği “araştırma üniversitesi” olmak için
yaptığı çalışmalarla ilgili şunları söyledi:
“İmkânları iyi ve yerinde kullanmak, sınırlı
bütçeyle isabetli adımlar atabilmek için öncelikli alanlara odaklanma ve ihtisaslaşma
kaçınılmazdır. Bu nedenle araştırma üniversitesi olmak için niyetimizi Yükseköğretim Kuruluna bildirdik ve çalışmalarımızı
bu istikamette sürdürüyoruz. İlk olarak
Türkiye’nin önceliklerini bölgemiz ve Üniversitemiz imkânlarıyla birlikte değerlendirerek 7 öncelikli alan belirledik. Bunlar;
enerji, iklim değişikliği ve etkileri, akıllı sistemler, sağlık alanında yenilikçi cihaz, malzeme ve sağlık bakım modelleri geliştirilmesi, atık yönetimi, nörobilimler ile sosyal
inovasyon ve tasarımdır.”
Projeler için ayrılan bütçe ile Üniversite
yönetiminin belirlediği öncelikli alanlara odaklanmış ve yüksek bütçeli projeleri
destekleme kararı aldıklarının altını çizen Rektör Bilgiç “OMÜ Teknoloji Transfer
Ofisi’ni (TTO) de yeniden yapılandırarak
şirketleşme sürecini tamamladık. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen

projesiyle OMÜ-TTO şimdi çok daha etkin
faaliyetler yürütüyor. İş dünyası ve diğer
paydaşlarla da bağlantılar kuvvetlendirilerek araştırmaların patent ve ticari ürüne
dönüştürülmesinde, proje yazım ve eğitiminde ciddi destekler sağlanmış, proje
ve patent sayılarında artışlar başlamıştır.”
şeklinde konuştu.
“Hedefimiz dünya sıralamasında ilk
500’de olmak”
Türk Patent ve Marka Kurumu Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF 2019) ve Teknofest’te
akademisyen ve öğrencilerin aldığı ödülleri
paylaşarak, başarılarından dolayı kendilerini tebrik eden Rektör Bilgiç, özellikle
uluslararası öğrencilerin üniversiteleri tercih etmesinde dünya sıralamasındaki ye-

rinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek
OMÜ’nün Times Higher Education (THE)
tarafından yapılan sıralamada son 2 yılda
ilk 1001 üniversite arasında yer aldığını belirtti. Hedeflerinin ilk etapta ilk 500’de yer
almak olduğunu kaydeden Bilgiç “Bu hedefe ulaşmak, sizlerin çalışmaları ve başarılarıyla mümkün olacaktır. Güçlü Türkiye
için bizlerden beklenen, daha çok çalışmak
ve üretmektir. Bu nedenlerle, dış kaynaklı
proje sayısını, kaliteli yayın sayısını, teknolojik ürün geliştirme, patent ve ticarileşme
sayısını artırmak için daha çok çalışacağız.” dedi.
Kalite sürecine de değinen Rektör Sait Bilgiç “Üniversitemizin planlı gelişmesi, kaliteli hizmet sunumu ve sürdürülebilir iyileştirmeler yapabilmesini kolaylaştırmak
için başlattığımız kalite çalışmalarının bir
parçası olarak 2019 içinde ISO 9001: 2015
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldık.
Müşteri memnuniyeti belge başvurumuzu
da yaptık. Ayrıca Kalite Yönetim Sistemi
Yazılımı (KALEM), kendi yazılımcılarımız tarafından tamamlandı ve kullanıma başlandı. Diğer modüllerin çalışmaları da devam
etmektedir.” diye konuştu.
“Erasmus+ Mundus; Türk
üniversitesinin koordinatörlüğünü
yaptığı ilk uluslararası projedir”
OMÜ’de toplam öğrenci sayısı içinde uluslararası öğrenci sayısının yüzde 10’u geçtiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
“Ayrıca bu yıl uluslararası iş birliğini arttıran önemli projelere de imza atıldı. Bunlardan en büyüğü Erasmus+ Mundus Yüksek
Lisans Programı olup bu projeyle 20 milyonluk bir destek sağlanmıştır. Bu proje,
bir Türk üniversitesinin koordinatörlüğünü
yaptığı ilk uluslararası projedir. ” dedi.

“Sıfır atık sistemini ilk kuran şehir
olmak istiyoruz”
Törende bulunmaktan duyduğu heyecanı
ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Demir de “OMÜ’nün 44
yıllık geçmişinde çok büyük emekleri var.
OMÜ, Türkiye üniversiteleri arasında çok iyi
bir yerde. Dünyayla ve Anadolu’daki kentlerle en üst düzeyde bağ kuran bir üniversite. Rektörümüzün şahsında tüm yetkililere
ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili, yanı
sıra da diğer birçok çalışmada OMÜ ile çok
güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ‘Sıfır
Atık Projesi’nde arkadaşlarımız ortak çalışmalar yürütüyor. İnşallah bu sıfır atık sistemini en önce tamamlayan ve sistemi kuran
bir şehir olmayı hedefliyoruz.” dedi.
OMÜ’nün sahip olduğu olanakları, kamu
kurumları ve toplumla senkronize bir şekilde birleştirdiğini belirten Başkan Mustafa Demir şöyle devam etti: “Üniversitemiz
eğitim hayatını devam ettirirken, bununla
birlikte bilgiler, ilimler ve keşiflerle yeni
ufuklar açarken uygulamaları da sahaya
yansıtma noktasında Türkiye’nin en iyisi
olmak durumundayız. Üniversitemizin bu
konuda refleksi oldukça iyi. Bizim Belediye olarak bir projemiz var. Dünya çapında
bir kütüphaneyi Üniversite gençliğimize ve
Samsunumuza hediye edeceğiz inşallah.
Üniversite ile iş birliğine her zaman ihtiyacımız var. ”

“Kalite Yönetim
Sistemi Yazılımı
(KALEM), kendi
yazılımcılarımız
tarafından
tamamlandı
ve kullanıma
başlandı.“

“OMÜ’nün tanık olduğumuz başarıları
bizleri gururlandırdı”
Konuşmasının başında Samsun’un üniversite şehri kimliğinin, OMÜ’nün başarıları ve
Samsun Üniversitesinin kurulmasıyla daha

Kurupelit Kampüsü’nde faaliyete geçen
tramvaydan ötürü Samsun Büyükşehir
Belediyesine teşekkürlerini sunan Rektör
Bilgiç konuşmasını “Yeni akademik yılın
güzel ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum.
Üniversitemizin akademik yıl açılış töreni sizlerin katılımıyla çok daha güzel oldu.
Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sağ
olun, var olun.” sözleriyle tamamladı.
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Engelsiz üniversite çalışmaları, 7 gün 24
saat hizmet veren hayvan hastanesi ile
yeni açılan Kenevir Araştırma Enstitüsü ve
Eczacılık Fakültesi ile ilgili de bilgi veren
Rektör Bilgiç, başta organ nakli olmak üzere OMÜ Tıp Fakültesinin çalışmalarıyla ilgili
de veriler paylaştı.
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“Daha çok
üretmek
ve dünyayı
yakalamak
durumundayız.
Bunun için en
büyük görev
üniversitelerimize
düşmektedir.”

da görünür hâle geldiğine dikkat çeken
Samsun Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı
Dr. Ahmet Demircan ise “Bu başarı bizlere
gurur verdi.” ifadelerini kullandı.
“Zor bir coğrafyada güçlü olmamız,
bilgi ve teknoloji üretmemize bağlı”
Türkiye üzerinde oynanan oyunların tekrar
gündemde olduğuna işaret eden Samsun
Milletvekili Demircan, ülke olarak zor bir
dönemden geçtiğimizi belirterek “Özellikle
tarihin son 300 yılında, ağır faturalar yaşadığımız bir dönem yaşadık. Bu faturaların
arkasındaki en mühim sebep; bilgi üretiminden kopmamız ve bilgiyi teknolojiyle
buluşturamamamızdır.” dedi. Demircan,
“Türkiye bilgi üretmek zorunda. Birlik ve
beraberliğini korumanın yanında, bilgi üreterek teknolojik imkânlarını geliştirmek zorunda. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu
coğrafyada zayıf devlet yaşayamaz, dolayısıyla güçlenmeye mecburuz. Zira bilgi üretiminde yapılacak katkılar, üzerimize dönük olan tehdit ve baskıları bertaraf etme
hususunda bizim en büyük dayanağımız
olacaktır.” diye konuştu.
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OMÜ’nün, 44 yıllık bir üniversite olarak olgunluk çağına geldiğini vurgulayan Ahmet
Demircan, Samsun milletvekilleri olarak
kenti en iyi şekilde Ankara’da temsil etmeye çalıştıklarını kaydederek, devamında
“Bizler de diğer milletvekili arkadaşlarımla beraber Ankara’da Samsun’un sahibiyiz.
OMÜ ve yeni kurulan Samsun Üniversitesi
her konuda ne talep ediyorsa adalet ölçüleri içerisinde kentimiz bunu elde etme
imkânına sahip.” sözlerine yer verdi.
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“Sizlerden beklentimiz Türkiye’nin
gücüne güç katacak çalışmalar
yapmanız”
Samsun Valisi Osman Kaymak da “Samsun
bir eğitim kenti. Üniversitemizin başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Samsun’da
240 bine yakın ortaöğretim öğrencimiz;
60 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Bu
300 bin öğrencimiz eğitim alarak ülkemizin
kalkınmasına katkı yapacak.” dedi. “Valilik
olarak Üniversitemizle güzel bir uyum içerisindeyiz” diyen Vali Kaymak, “Sizlerden
beklentimiz; bilimde veya diğer alanlarda
Türkiye’nin gücüne güç katacak çalışmalar
yapmanız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni
akademik yılın hepimize sağlık, başarı ve
mutluluk getirmesini diliyorum.” sözlerine
yer verdi.
OMÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları Müzik Topluluğu; Doç. Dr. Serhat
Yener’in şefliği ve solistliği ile ve de Eğitim
Fakültesi öğrencilerinin şiir performansı
eşliğinde verdiği Türk Sanat Müziği ve Şiir
Dinletisi’nde Üniversitenin sanatsal kabiliyetini de gözler önüne serdi.
“Lisanüstü eğitim ile doktora eğitimini
dengelemek zorundayız”
“Türkiye’de Akademik Gelişmeler ve Gelecek Tasavvuru” temasıyla akademik yılın açılış dersini veren TÜBA Başkanı Prof.
Dr. Muzaffer Şeker de “Akademik eğitimde, ölçme-değerlendirmeye ve istatiksel
verilerimizi gerçekçi olarak tanımlamaya
ihtiyacımız var. Türkiye’de yükseköğretim
eğitimine baktığımızda ise lisansüstü eğitimle doktora arasında bir dengesizlik var.

Doktora eğitiminden çok lisansüstü eğitime ağırlık verildiğini görüyoruz. Bu durum,
biz akademisyenlerin sorunu ve lisansüstü
dengesini sağlamak zorundayız.” dedi.

seri, ek ders ücretidir ve bunun kalkması
gerekiyor. Bu sistem sağlıklı müfredatın
oluşturulmasını engelliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), kalite
güvence sistemiyle birlikte üniversiteleri
sınıflandırma ve farklılaştırma çalışmaları
olduğunu kaydeden TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker bu hususa dair şunları dile getirdi:
“YÖK; ülke gelişimine katkıda bulunmak
için üniversiteleri bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler ve araştırma üniversiteleri
olarak tanımladı. Araştırma üniversiteleri
de 10 asıl 5 yedek olarak başladı ve önümüzdeki günlerde bu sayı güncellenecek.
Araştırma üniversiteleri, güzel proje ve
bunların desteklenmesi gerekiyor. ”

“Tematik alan belirleyen Rektörümüzü
tebrik ediyorum”

AR-GE harcamalarında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Başkan Muzaffer Şeker “Bu çok güzel bir gelişme. Ancak bu
harcamaların yerinde kullanılması çok
önemli. Şu an üniversite-sanayi iş birliğinde, sanayinin kendisinin de teşvik edeceği
yeni projelere geçildi ki bu iş birlikleri kâğıt
üzerinde kalmasın. Projelerimizi ciddiye almak zorundayız. Proje çöplüğüne dönmüş
kurumlar, kimsenin işine yaramıyor. Ülkeyi
geliştirecek olan nitelikli proje, nitelikli yayın, nitelikli akademisyen ve nitelikli üründür.” diye konuştu.
Günümüzde bazı mesleklerin ölmeye yüz
tuttuğuna, bazı köklü bölümlerin ise dağıldığına işaret eden TÜBA Başkanı Şeker
“Bazı planlama hatalarından ders almak
gerekiyor. Türkiye yükseköğretiminin kan-

TÜBA ve Türkiye’nin yükseköğretim faaliyetleri konusunda veriler de paylaşan Prof.
Dr. Muzaffer Şeker’e dersin sonunda Samsun Valisi Osman Kaymak ve Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç fidan sertifikası takdim etti.
OMÜ’den Arslan ailesine teşekkür
Öte yandan Rektör Sait Bilgiç, Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte Bafra İşletme
Fakültesi binasını yaptırarak OMÜ’ye bağışlayan Arslan ailesinin üyesi Akif Arslan’a
teşekkür belgesi sundu.
Bilim ve teşvik ödülleri, sahiplerine
verildi
Bilim ve teşvik ödüllerinin takdimiyle devam eden törende; toprak bilimi alanında
hazırlanan 3 milyon avro bütçeli Erasmus+
Mundus Ortak Yüksek Lisans Projesi’nin
[Erasmus Mundus Master in Soil Science (emiSS)] yürütücüsü Prof. Dr. Rıdvan
Kızılkaya’ya ödülünü Rektör Sait Bilgiç,
Samsun milletvekili Ahmet Demircan ile
birlikte verdi.
Rektör Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Gümüşhane
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek’in; 2019 TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas,
Hibrit Redüktör Sistemi çalışması ile ISIF
2019’da altın patent ödülü alan OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Kemal Yıldızlı ve üç adım atlamada 17 metreyi geçen ilk Türk sporcu olan, üç adım
atlama U-23 Avrupa Şampiyonu ve Türkiye
Rekortmeni Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Necati Er adına (Millî Takım kampında
olduğu için) Doç. Dr. Özgür Bostancı’ya
ödüllerini takdim etmesinin ardından tören
sona erdi.
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“Nitelikli proje, nitelikli yayın, nitelikli
akademisyen, nitelikli ürün”

Dünyanın gidişatına ve teknolojik gelişimine
uygun program ve öncelikli ilerleme alanı belirleyen üniversitelerin daha başarılı
olacağının altını çizen TÜBA Başkanı Şeker
“Rektörümüz de araştırma üniversitesi hedeflerini ifade ederek 7 tematik alan belirlediklerini söyledi. Kendilerini tebrik ediyorum. Öncelikli alan belirleyen üniversitelerin
mesafe alacağına inanıyorum.” dedi.

“Dünyanın
gidişatına
ve teknolojik
gelişimine
uygun program
ve öncelikli
ilerleme alanı
belirleyen
üniversiteler
daha başarılı
olacak.”
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DEV BÜTÇELİ AB PROJESİNE
İMZA ATTILAR
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İlk defa bir Türk üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı “Erasmus+
Mundus Master in Soil Science” adlı
Avrupa Birliği (AB) Projesi, toprak bilimiyle ilgili uluslararası üniversitelerin
ortaklığında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki kaliteyi yükseltmek amacıyla hazırlanan projenin
bütçesi 3 milyon 32 bin avro ve bu bütçe Samsun’a gelerek kentin ekonomisine katkı sağlayacak.
Avrupa Birliği Eğitim, Görsel İşitsel ve
Kültür İcra Ajansı [Education, AudioSöyleşi: Açelya KAYNAR

Fotoğraf: Gökhan ÇETİN

visual and Culture Executive Agency
– (EACEA)] tarafından 3 milyon 32 bin
avro bütçe ile kabul edilen “Erasmus
+ Mundus Master in Soil Science” projesini Türkiye ve OMÜ’ye kazandıran
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü öğretim üyeleri Prof.
Dr. Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr. Coşkun
Gülser ve Prof. Dr. Orhan Dengiz’i ziyaret ederek projenin ayrıntılarını kendileriyle konuştuk. Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya tüm sorularımızı açıklıkla cevapladı.

“Erasmus + Mundus Master in Soil
Science” projesi neleri kapsıyor?
Erasmus Mundus Master in Soil Science
(emiSS) projesi, AB kaynaklarınca yaklaşık 3 milyon 32 bin avro ile desteklenen
bir proje. Proje, bir Türk Üniversitelerinin
koordinatör olduğu ilk ve şu an için tek
Erasmus Mundus projesi ve Üniversitemiz,
bu projenin koordinatörü. Projede, Polonya (University of Agriculture in Krakow),
Bulgaristan (Agricultural University-Plovdiv), Rusya (Southern Federal University)
ve Ürdün’den (Jordan University of Science and Technology) birer üniversite olmak
üzere bizimle beraber toplam 5 partner
ülke üniversitesi; Bosna-Hersek, Gürcistan, İran, Japonya, Kazakistan, Sırbistan,
Tunus ve Ukrayna’dan 8 üniversite associated partner olarak yer alıyor. Ayrıca biri
OMÜ Teknopark şirketi olan Agrobigen ARGE olmak üzere 2 şirket ve Avrasya Toprak
Bilimi Dernekleri Federasyonu da associated partner olarak bulunuyor.
Proje; tüm dünyadan toprak bilimi alanında
yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere,
başarı durumlarına göre burs imkânı sağlıyor, partner ve associated partner kurumlardaki öğretim üyelerinin vereceği dersler,
uygulamalı eğitimler ve tez çalışması sonucu tüm dünyada geçerli en az 2 proje ortağı üniversitenin imzalayacağı toprak bilimi alanında ortak yüksek lisans diploması
ve bütün üye üniversitelerce imzalanacak
Erasmus Diploma Eki sunuyor.
“Programa öğrenciler yabancı dil
puanlarına ve lisans başarılarına göre
alınacak”
Programa katılacak yüksek lisans öğrencilerinin ve ders verecek öğretim üyelerinin,
partner üyesi ülkelerin üniversitelerine hareketliliği söz konusu. Yaklaşık bir ay önce,
projede yer alan partner üniversitelerin
öğretim üyeleri ile derslerin ve müfredatlarının belirlenmesine yönelik programın
akademik yapısı, hareketliliğin ne şekilde
olması gerektiğinin kararlaştırılması, öğrenci alım kriterlerinin belirlenmesi gibi
konuları netleştirmek ve nihai ortaklık anlaşmasını belirlemek için Bölümümüzde
yaptığımız toplantıda, AB’nin koyduğu çerçeve program ve asgari koşullar neticesinde bazı kararlar alındı. Bunun neticesinde

dünyanın dört bir köşesinden programa alınacak öğrencilerin tamamı, yüksek lisans
eğitimlerinin ilk döneminde 30 ECTS’lik
derslerinin tamamını Bölümümüzden alacaklar. İlk yılın ikinci döneminde ise kalan
30 ECTS’lik derslerini AB üyesi olan Polonya veya Bulgaristan’da tamamlayacak.
İkinci yıl tez aşamasında ise öğrenciler
Üniversitemizin de içinde yer aldığı program üniversitelerinde 60 ECTS’lik tez çalışmalarını tamamlayacak. Bu süre zarfında,
AB mevzuatı gereği öğrencilerin, en az AB
program üyesi 2 farklı ülkede ders ve tez
aşamalarını tamamlamaları gerekiyor. Bu
arada, associated partner üyesi ülkeler
başta olmak üzere konusunda isim yapmış
bilim insanları da bu programda dersler
vermek amacıyla eğitim faaliyetlerine iştirak edecek. Programa burslu ve burssuz
öğrenciler, yabancı dil puanlarına ve lisans
başarı durumlarına göre alınacak, her yılki alımlarda da 19 öğrenci burslu olacak.
Burslar ise eğitim harçlarını, sağlık sigortalarını, vize ücretlerini, ulaşım giderlerini
ve aylık bin avroluk yaşam giderlerini kapsıyor.

Burslu 19
öğrenci
alınacak, bin
avro destek
verilecek

Proje ekibinizi tanıyabilir miyiz?
Tüm projelerde olduğu gibi bu proje de ekip
çalışması olarak yapıldı. Projenin akademik
işlemleri, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Coşkun Gülser, Prof.
Dr. Rıdvan Kızılkaya ve Prof. Dr. Orhan Dengiz tarafından gerçekleştirildi. Bununla beraber, Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler
Biriminden Hiroko Kawamorita, Birol Kurt
da projenin hazırlık aşamalarında ciddi
katkılar sağladı. Proje onaylandıktan sonra
ise yine aynı birimden Bekir Korkut ve Ayfer Akbulut’un katkıları da küçümsenemez.
Projenin hazırlık aşamasından şu ana değin projeye katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza, bizlere desteğini esirgemeyen
Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Üniversitemiz
Rektörlüğüne teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla şunu ifade etmek gerekir ki bu proje
gibi Erasmus Mundus eğitim projelerinde,
her kim ne kadar emek verirse versin, hangi pozisyonda bulunursa bulunsun projenin
sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesidir. Bu
projenin koordinatörlüğü ve uygulanması
ise Üniversitemizin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı öğretim üyeleri
Prof. Dr. Coşkun Gülser, Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve Prof. Dr. Orhan Dengiz tarafından
yürütülecek.
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“Proje yaklaşık 3 milyon 32 bin avro ile
destekleniyor”
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Söyleşi: Açelya Kaynar

Fotoğraf: Gökhan Çetin

Portre

Program seçim
aşamaları AB
mevzuatına
göre yapılacak

“Programa katılan öğrenciler, tüm
dünyada geçerli diploma almaya hak
kazanacak”
Öğrenciler programa dâhil olmak
için hangi aşamalardan geçiyor ve
kendilerine ne katabilirler?
Öğrencilerin emiSS programına dâhil olabilmesi için Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümlerinden veya değişik ad altında
benzer eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya 4 yıllık lisans mezunu olması
veya bu programlarda son sınıf öğrencisi
olması gerekiyor. Program için seçim aşamaları tamamen AB mevzuatı çerçevesinde partnerlerimizle yapılan anlaşma
gereği lisans not ortalaması ve yabancı
dil belgesine göre yapılıyor. Bu doğrultuda
uluslararası geçerliliği olan TOEFL ve IELTS
sınav sonuç belgeleri ile başvurular kabul
ediliyor. emiSS programı süresince eğitimlerini alan öğrenciler, tüm dünyada geçerli
diploma almaya hak kazanacak. Öğrenciler
kamusal veya özel sektörün ihtiyaçlarına
yönelik program üniversitelerinin bulunduğu ülkelerde iş bulma yeteneğine sahip
olarak toprak bilimi ve bitki besleme alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra,
kültürel farklılıklar ve dil becerisi kazanımı
gibi pek çok alanda kişisel gelişimlerine
katkı sağlayacak.
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“Bu projenin diğerlerinden farkı,
dünya genelinde seçilmiş en
başarılı öğrencilere en iyi kalitede
yükseköğrenim imkânı sunmasıdır”
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Bu projeyi diğerlerinden farklı kılan
nedir? Üniversitemiz açısından
gelecekte hangi avantajları sağlayacak?
Erasmus Mundus Ortak Master Derece
Projeleri (EMJMD), 2014 yılında yaklaşık
14 proje ile başlamış, 2019 yılında bu sayı

yaklaşık 3 katına ulaşmıştır. Bu projeleri
diğerlerinden ayıran en temel fark, dünya
genelinde seçilmiş en başarılı öğrencilere
alanında yüksek kalite, eğitim, öğretim ve
bilimsel araştırma standardına sahip üniversitelerde en iyi kalitede yükseköğrenim
imkânı sunmasıdır. Böyle bir proje kapsamında Üniversitemiz isminin AB Erasmus+
Yükseköğretim (EMJMD) Kataloğu’nda yer
alması, Üniversitemizin dünya üniversiteleri içerisinde tanınırlığının ve sıralamasının
artmasına yardımcı olacak. Bilindiği gibi
üniversiteleri tanınırlık, eğitim, araştırma,
yayın, atıf, ulusal ve uluslararası öğrenci
sayısı gibi kriterleri dikkate alarak sıralayan dereceleme sistemlerinin en önemli
paydaşı, personel ve öğrenci hareketliliği
dışındaki AB destekli proje sayısı ve bunların bütçeleridir. Dolayısıyla bu proje, Üniversitemizin dünya üniversiteleri arasındaki sıralamasını daha üstlere çıkarmasına
katkıda bulunacak. Ayrıca benzer projelerin yapılabileceği hususunda Üniversitemiz
öğretim üyelerine motivasyon kaynağı olacaktır.
Proje ile OMÜ ve Samsun’un dünyadaki
tanınırlığı artacak, gönüllü elçilerimiz
olacak
Erasmus Mundus Üniversitemize,
öğrencilere ve Samsun’a ne gibi
katkılar sağlayacak?
Erasmus+ kapsamında hazırlanan EMJMD
projesi; Avrupa’nın sayılı üniversitelerinin
içerisinde bulunduğu ve AB uzmanları tarafından eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma
kalitesinin ön plana çıkarılması sureti ile
yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmiş bir proje. Bu proje kapsamında AB
tarafından burs desteği sağlanan öğrenciler ülkemize, şehrimize ve Üniversitemize
önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra Üniversitemizin, şehrimizin

dünyadaki tanınırlığını da arttıracak, bizleri ülkelerinde temsil edebilecek gönüllü elçilerimiz olacak.
Bunların yanı sıra Üniversitemiz
öğrencileri arasında kültürel entegrasyona da yardımcı olacaklar.
“Diğer AB projelerinde yer
almak için çalışmalarımız
devam ediyor”

emiSS projesinin tamamlanmasından sonra sürdürülebilirliğin sağlanması önem arz
ediyor. Bölümümüz ile partnerlerimiz arasında devam eden bu ortak yüksek lisans
programının, AB fonlarınca burs desteği
olmadan da dünyanın dört bir yanından gelecek gönüllü öğrenciler tarafından tercih
edilir olmasını önemsiyoruz. Bu amaçla,
AB desteği olmaksızın paydaş üniversiteler
ile ortak diplomaların verilebilmesi amacıyla çalışmalar yapılacak. Ayrıca, emiSS’i
yapan proje ekibi olarak, Üniversitemiz
ve Bölümümüzün yurt dışı kaynaklardan
daha etkin faydalanması, bilimsel aktiviteler, uluslararası ilişkiler ve iş birliklerinden
daha verimli ve etkin bir şekilde yararlanması amacıyla 2 ayrı projeye başvuracağız. Şubat 2020 döneminde başvurulacak
“Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education” ile Mart 2020’de başvuru
süresi dolacak “Strategic Partnersip” projesi hazırlıklarımız da devam ediyor. emiSS
projesi, Erasmus Mundus kapsamında koordinatörlüğünü bir Türk Üniversitesinin
yürütmesi itibariyle bir ilktir. Aynı ilkleri
diğer AB proje başlıklarında da yakalamak
için proje ekibi olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz.
Ulusal ya da uluslararası projeleri
hazırlayan isimlere baktığımızda
çoğunlukla aynı isimleri görüyoruz.
Sizleri bu üretkenliğe iten nedir?
Proje ekibimiz; 2000’li yılların başından
itibaren Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
projesi ile başlayarak çok sayıda TÜBİTAK
1001 projesinde yürütücülük, uzmanlık
alanlarına giren konularda yine çok sayıda
TEYDEP proje danışmanlıkları, yurt dışındaki AR-GE kuruluşlarının da dâhil olduğu
konsorsiyumlar ile uluslararası araştırma
projeleri gerçekleştirmiş, bu projelerde
yabancı bilim insanları ile beraber ortak
makaleler yayımlamıştır. Aynı ekip, Üniversitemizin K103 ve K203 kapsamındaki
Erasmus personel hareketliliği kapsamın-

da yurt dışına gitti, zaman zaman da yurt
dışından misafirler Bölümümüzde ağırlandı. Ayrıca, Üniversitemizin uluslararası
kongre desteklerinden de proje ekibi olarak pek çok sefer yararlanıldı, pek çok bilim insanı ile tanışıldı, onlarla ortak proje,
araştırma ve yayınlar yapıldı. Bütün bu aktiviteler, proje ekibinin uluslararası networkünün gelişmesine, Üniversitemizin ve Bölümümüzün tanınırlığına çok büyük katkılar
sağladı. Ayrıca, editörlüğünü proje ekibinin
yürüttüğü, SCOPUS tarafından taranan ve
SCI’ya aday olan “Eurasian Journal of Soil
Science” isimli bilimsel bir dergi 9 yıldır
düzenli olarak Bölümümüzce yayımlanıyor. Bu durum ise Üniversitemiz Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün ulusal
ve uluslararası alanda tanınırlığına büyük
katkılar sağladı. Kuşkusuz, bilimsel veri
üretmek, ulusal ve uluslararası ölçekte ARGE ve eğitim projeleri üretmek ve bunları
yürütmek, tek başına bir öğretim üyesinin
gerçekleştirebileceği faaliyet değil. Bunun
için güçlü bir ekip çalışmasına, büyük bir
özveriye ihtiyaç var. Biz de proje ekibini büyütmek ve yeni başarılara imza atmak arzusundayız. Bu amaçla, Rektörümüz Sayın
Prof. Dr. Sait Bilgiç’in de bizlere yabancı dil
yetkinliğinde genç, konusunda uzman, başarılı yeni öğretim üyelerinin Bölümümüze
kazandırılacağı konusunda verdiği destekten sonra, bir önceki sorunuzda verdiğimiz
cevaptaki projelerin hazırlığına başladık.
Sonuç olarak, bizleri bu üretkenliğe iten en
temel bileşen, Bölümün uluslararası networkü ile proje yapma deneyimidir. Son
dönemde ise Fakülte ve Rektörlüğümüzün
bizlere verdiği destektir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.
Değerli akademisyenlerimize bizlere zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz.
Söyleşimizi sonlandırırken projeye katılmak isteyen öğrencilerimize bir hatırlatma yapmakta fayda var: Erasmus Mundus
Master in Soil Science projesine katılmak
isteyen öğrenciler için başvurular 26 Mart
2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuruları emissmaster.omu.edu.tr adresinden
yapabilirsiniz.

“Bizleri bu
üretkenliğe
iten en temel
bileşen,
Bölümün
uluslararası
networkü ile
proje yapma
deneyimidir.”
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Bundan sonraki aşama nedir?
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Karadeniz’in İleri
Teknoloji Üssü
2014 yılından bu yana Üniversitemizin
kampüsü içerisinde yer alan Karadeniz İleri
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(KİTAM), mevcut potansiyelini kullanarak
faaliyetlerine hız kazandırmak ve akademisanayi iş birliklerini güçlendirerek kalkınma odaklı yüksek teknoloji üretimini sağlamak için kolları sıvadı.
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Bu dönemi yeni süreç olarak tanımlayan
KİTAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım da
Merkezin imkânları ve faaliyetleri hakkında
bilgi vererek akademisyenleri ve sanayicileri KİTAM’a davet etti.
OMÜ Bülten için bir araya geldiğimiz Müdür
Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, tüm laboratuvarları bizlere açtı ve milyonlarca lira değeri
olan cihazları tek tek anlattı.

Fotoğraf: Gökhan ÇETİN

İZLE

KİTAM denince ne anlamalıyız,
faaliyetleri nelerdir?
KİTAM başta Ondokuz Mayıs Üniversitesi
olmak üzere, tüm üniversitelerde bulunan
araştırmacıların bilimsel faaliyetlerine yardımcı olmak, özel ve kamuya ait kurumların
araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test, ölçüm ve
analiz ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla
2014 yılında faaliyete geçen bir kuruluş.
KİTAM’ın en temel fonksiyonu araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarına
yardımcı olarak araştırma ve geliştirme
(AR-GE) faaliyetlerinin kalitesini artırmak.
Bu kapsamda KİTAM, kamusal ve özel
kuruluşların AR-GE aşamalarında ihtiyaç

proje yürütme potansiyelini üst düzeye çıkarmaktır. KİTAM-TTO-Teknopark ortaklığı
ile yürütülecek bu süreçte akademisyen,
girişimci ve sanayiciye proje danışmanlık
hizmetinin verilmesi ve proje sürecince ihtiyaç duydukları teknik ve altyapı desteğinin sağlanması amaçlanıyor.
Tıp ve medikal sektörünü ana hedef
hizmet sahası olarak belirledik
Özel sektör neden sizi tercih etmeli?
KİTAM olarak birçok sektöre yönelik sağladığımız hizmetler yanında, yeni başlayan
süreçte özellikle tıp ve medikal sektörünü
ana hedef hizmet sahası olarak belirledik.
Bu kapsamda Üniversitemiz Tıp Fakültesindeki birçok analiz ve sarf malzemesinin, Merkezimizce temin edilmesi için çalışmalara başladık. Özellikle Tıbbi Genetik
Bölümü ile bünyemizde bulunan cihazların

duydukları tüm malzeme ve ileri düzeyde
cihazları karşılamayı kendine görev edinmiştir.

ortak olarak kullanılması suretiyle yeni genetik analizlerin geliştirilmesi için önemli
bir başlangıç yaptık.

KİTAM sayesinde tüm araştırmacılar, ihtiyaç duydukları ancak çok pahalı, ulaşılması zor cihazlara erişebilme ve uygun fiyatlar karşılığında analiz yapabilme imkânına
kavuşur. Merkezî laboratuvar olarak yeni
başlattığımız bir süreçle AR-GE ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek cihazlarımızı
güncelliyor ve yeni sistemler için analiz çeşitliliğimizi arttırıyoruz.

Bunun dışında Merkezimiz, Üroloji Bölümündeki hastalara böbrek taşı analiz hizmetini vermeye başladı. Ayrıca OMÜ Tüp
Bebek Merkezi, Nöroloji ve İmmünoloji
Bölümleri için gerekli bazı analizlerin Merkezimiz bünyesinde yapabilmesi için altyapı araştırması yapılıyor. KİTAM, özellikle
Samsun’da kurulması planlanan Medikal
Kümelenme’nin (MEDİKÜM) ana unsurlarından birisi olmak için gerekli girişimlere
de hız verdi. Tıp ve medikal sektörleri yanında, özellikle Samsun’da Gümrük Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve
diğer kamu kurumları ile görüşerek ihtiyaç
duydukları analiz çeşitliliğinin Merkezimize
kazandırılması için girişimlerimize devam
ediyoruz. Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İda-

KİTAM; proje destek birimi ile tüm
projelere teknik ve danışmanlık
hizmeti veriyor
Merkezimizin faaliyete geçireceği diğer bir
önemli süreç ise OMÜ Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile iş birliği yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası

Araştırmacılar,
çok pahalı,
ulaşılması
zor cihazlara
erişebilme ve
uygun fiyatlar
karşılığında
analiz
yapabilme
imkânına
kavuştu
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KİTAM’da AR-GE odaklı yeni bir süreç
başlıyor
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ditasyon süreçlerinin beraber yürütülmesi
için protokol imzaladı. Bu kapsamda Çevre
Mühendisliği ile KİTAM ortaklığında Merkezimize Atık Su Analiz Laboratuvarı’nın
kurulması ve en kısa sürede akredite edilerek Bakanlık onaylı analizlerin yapılması
planlandı. Bu ikili iş birliklerini diğer bölümlerimiz ile de kurarak akredite laboratuvar
ve analiz sayımızı yükseltmeyi planlıyoruz.
Ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu ancak
Samsun’da olmayan analiz ihtiyaçlarını belirleyerek akreditasyon süreçlerinin sanayi
ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini
de planlıyoruz. Bu süreçte Merkezimizde
yapılan analizlerin sanayiciye duyurulması
ve yapılması istenen analizlerin tarafımıza
bildirilmesi için KOSGEB ve Samsun Sanayi
Odası ile iletişime geçtik.
KİTAM sertifikalı eğitim seminerlerine
başlıyor!
Araştırmacılar sizden nasıl
faydalanabilir ve ne gibi avantajlar
sağlıyorsunuz?
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“Eğitim ve
çalıştay
salonlarımızda,
Üniversitemiz
bünyesinde
yapılması
planlanan tüm
seminer ve
çalıştaylara
uygun ortamlar
sağlayacağız.”
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resi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile kurulan AR-GE firmalarının Merkezimizden
cihaz ve analiz hizmeti alabilmeleri için
önemli avantajlar sağlayan genel laboratuvar kullanım paketleri oluşturduk. Yeni
açılan bu hizmetler hemen ilgi gördü. 2
KOSGEB firması ve bir özel firma bu paket
kullanımı için Merkezimiz bünyesine dâhil
oldu.
Akredite atık su analiz laboratuvarı
kuruluyor
KİTAM olarak Merkezimizin, ulusal ve
uluslararası kriterlere uygun araştırma ve
ölçümleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılması ve belgelendirilmesini en yakın
hedef olarak belirledik. Bu kapsamda KİTAM bünyesine katılan Akreditasyon Uzmanı Dr. Gülen Akar, Merkezimize önemli
bir ivme kattı. KİTAM olarak başladığımız
‘kalite yönetimi ve akreditasyon’ eğitimlerine de ilk olarak Üniversitemizin Çevre
Mühendisliği Bölümü, atık su analizlerinin
akreditasyon süreçlerini öğrenmek için katıldı. Eğitim sürecinde Çevre Mühendisliği
Bölümü ile KİTAM iş birliği yaparak akre-

Merkezimizin diğer önemli bir işlevi, özellikle öğrenci ve akademisyenlere ihtiyaç
duydukları bilimsel ve teknik altyapı desteğini vermesidir. Bu kapsamda, KİTAM
bünyesinde bulunan cihazların ve yapılan
analizlerin bilimsel altyapısının anlatıldığı,
teorik ve pratik eğitimlerin verildiği sertifikalı seminer serilerine başladık. İlkini
Ocak 2020 içerisinde düzenleyeceğimiz
eğitim semineri serileri ile Üniversitemizde eğitim gerektiren bazı teknik analizlerin
öğrenci ve akademisyenlerle buluşturulmasını hedefliyoruz. Ayrıca yeniden yapılandırmaya başladığımız eğitim ve çalıştay
salonlarımızda, Üniversitemiz bünyesinde
planlanan tüm seminer ve çalıştaylara uygun ortamlar sağlayacağız. Bu kapsamda
sertifikalı eğitim, çalıştay ya da seminer
düzenlemek isteyen tüm paydaşlarımızı,
Merkezimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.
Ayrıca akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin KİTAM’da kendi başlarına deney yapabilecekleri Genel Kullanım Laboratuvarı hizmete sokuldu. Araştırmacının
isteğine göre tasarlanabilecek bu laboratuvarda araştırmacıya, istediği cihazlara
çok uygun fiyatlarla ulaşma imkânı sunarak Merkezdeki uzmanlar gözetiminde,
cihazlarda kendi başlarına deney yapabilmelerini sağladık. İsteyen akademisyen ya
da yüksek lisans öğrencisi, Üniversitemiz
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kay-

Önceliğimiz; üretim ve hizmet odaklı
süreçlerin hayata geçirilmesi
Fiyatlarınız özel sektör ve diğer kamu
kurumlarına göre nasıl?
KİTAM olarak fiyatlarımız, tüm merkezî laboratuvarlar ve özel sektöre kıyasla oldukça makul seviyede. Üniversitemizin akademisyenlerine yüzde 50 indirim ile analiz
hizmeti veriyoruz. Üyesi olduğumuz Doğu
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) kapsamında yer alan 10 üniversiteyle
yapılan anlaşma ile bu üniversitelerde bulunan akademisyenler de KİTAM’da yüzde
50 indirimle analiz yapıp hizmet alabiliyor.
KİTAM olarak yeni başlayan süreçte önceliğimiz para kazanmak değil, üretim ve
hizmet odaklı süreçleri hayata geçirmek.
Merkezimiz kamu, üniversite ve sanayi ile
iş birliğini geliştirmek için önemli adımlar
atmayı planlıyor.
KİTAM’da ‘kendi deneyini kendin yap’
dönemi başlıyor
Merkez laboratuvarları esasen analizlerin
belirli uzmanlar tarafından yapılarak güvenilir sonuçların elde edildiği uygulama laboratuvarlarıdır. KİTAM bugüne kadar sür-

dürdüğü bu politikayı, çalışma yoğunluğu
az olan cihazların hizmet yoğunluğunu arttırmak üzere paylaşıma açtı. Bu kapsamda
birimlerimizde her bir cihaz için bir akademik danışman atadık. Akademik danışmanlar, cihazların doğru bir şekilde çalıştırılması suretiyle hem akademi hem de özel
sektörün ihtiyaç duyduğu analiz çeşitliliğinin artırılmasında önemli görev alacaklar.
Bu kapsamda Merkezimizde daha önce yapılmayan bir analizi ilk defa yapmaya talip
olan bir akademisyen, bu analizleri ücretsiz
olarak gerçekleştirme hakkına kavuşacak.
Araştırmacı, ücretsiz analiz karşılığında,
geliştirdiği analiz konusunda Merkezimizdeki ilgili uzmanın eğitilmesini sağlayacak
ve sonraki süreçlerde de danışmanlık verecek. Bu kapsamda tüm akademisyenlerimizi, KİTAM’da analiz süreçlerine dâhil
olmaya davet ediyoruz.

“Merkezimizde
daha önce
yapılmayan
bir analizi ilk
defa yapmaya
talip olan bir
akademisyen,
bu analizleri
ücretsiz olarak
yapma hakkına
kavuşacak.”

Bunun dışında kendi laboratuvarında ya
da bölümünde arızalı şekilde duran ancak
analiz için ihtiyaç duyulan cihazların yapımı için KİTAM önemli bir adım atıyor. Bu
tür cihazların; Merkez bünyesine alınarak
tamir edilmesi ve genel kullanıma açılarak
tüm paydaşlara analiz hizmetini vermesini
amaçladık. Bu süreçte yer alan ve Merkeze
cihaz ve analiz kazandıran her akademisyen, tamir edilen cihazı ücretsiz kullanma
hakkına sahip olacak.
KİTAM, akademi yanında özel sektör için
de cazip teklifler hazırladı. Bilindiği üzere
ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi zor
bir süreç. Bu nedenle uygun altyapı ve teknik destek gerekiyor. Samsun’da bulunan
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naklarından karşılayabileceği genel laboratuvar kullanım paketi sayesinde KİTAM
imkânlarına erişebilecek. Bu kapsamda
araştırmacıya bir masa ve dolap tahsis edilerek deney tasarımlarını ve analiz süreçlerini KİTAM’da tamamlaması sağlanacak.
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“Biyoteknoloji
alanını
kendimize
hedef sektör
olarak
belirledik.”

ve AR-GE merkezine ihtiyaç duyan birçok
firma, KİTAM’daki cihazları AR-GE merkezi açmadan uygun fiyatlara kullanma hakkı
elde edecekler. Bu kapsamda ürün ya da
süreç geliştirmeyi hedefleyen özel sektör
temsilcilerine, Üniversitemizin akademisyenleri ile birlikte vereceğimiz danışmanlık, üretim ve analiz hizmeti ile baştan sona
destek olmayı planlıyoruz.
“Akademi ve sanayinin yüksek teknoloji
ürünlerinin test edilmesi için gereken
potansiyele sahibiz”
İleri teknoloji kavramını açar mısınız,
diğerlerinden farkı nedir?
İleri teknoloji, yüksek katma değere sahip,
inovatif (yenilikçi) özellikleri olan ve yüksek
getiri sağlayan ürünlerin geliştirilmesi anlamına geldiği için özellikle ülkemizde son
yıllarda çok duyduğumuz bir terim hâline
geldi. Son yıllarda ülkelerin gelişmişliği,
ürettikleri ürünlerin miktarından çok içerdiği yüksek teknoloji ile ölçülüyor. Ülkemiz
bu amaçla teknoloji içeriği yüksek ürünlerin yerli olarak üretilerek ihraç edilebilecek
kaliteye ulaşması için önemli hedefler koydu. Bu kapsamda özellikle üniversitelere,
dolayısı ile araştırma ve uygulama merkezlerine önemli bir görev düşüyor.
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KİTAM, isminde bulunan ‘ileri teknoloji’nin
hedeflerine, yeni süreçte çok önem veriyor.
Merkezimiz hem akademi hem de sanayinin, yüksek teknoloji ürünlerinin test edilmesi ve sertifikalandırılması için ihtiyaç
duyduğu birçok analizi başarıyla yapan ve
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yeni analizleri kolayca geliştirebilecek bir
potansiyele sahip.
“Merkezimizde katma değeri
yüksek ileri teknolojik ürünlerin
geliştirilmesini arzuluyoruz”
Bilindiği üzere ülkemizde, birçok sektörde yüksek teknoloji açısından önemli ilerlemeler kaydedilmesine karşın yüksek
teknolojiye sahip biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi noktasında
önemli eksiklikler var. Özellikle tıbbi ilaç
ve birçok biyoteknolojik ürün açısından ithalata bağımlı durumdayız. KİTAM olarak
ileri teknoloji süreçlerini başlatabilmek için
biyoteknoloji alanını kendimize hedef sektör olarak belirledik. Bu kapsamda ilk olarak genetik analizler ve moleküler biyoloji
çalışmalarında çok ihtiyaç duyulan ve genellikle yurt dışından ithal ettiğimiz üç polimeraz enzimin üretim sürecine başlamış
durumdayız. Rekombinant olarak sentezleyeceğimiz bu enzimlerin üretim süreçleri için gerekli tüm reaktör ve kromotografi
cihazları Merkez bünyesinde bulunuyor.
Birçok moleküler tanı kitinin temel enzimi
olan bu polimerazlar başarı ile üretildikten
sonra, tıbbi tanı kitlerinin geliştirilmesi için
yeni süreçleri başlatmış olacağız. Bu enzimler yanında, özellikle akademisyenler
ile birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu başka
enzimlerin üretilmesi için temasa geçildi
ve enzim üretim süreçlerinin optimizasyonu için çalışmalar yapılıyor. KİTAM, enzim
üretimi yanında, Tıp Fakültesinin ihtiyaç
duyduğu ve araştırma çalışmalarında çok
kullanılan bazı ürünlerin Merkez bünyesinde geliştirilerek üretilmesi için
de girişimlerde bulunuyor. Şu
an itibarıyla mikrobiyolojik
besi yerleri (mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli
olan ve gelişme koşullarını
ihtiva eden ortam) oluşturup
dezenfeksiyon amaçlı etanol
üretmeyi planlıyoruz.
Merkezimiz, üretimi hedefleyen tüm akademisyen ve
sanayiciler ile ortaklıklar kurmayı da önemli bir misyon
olarak benimsiyor. Şu an Merkez bünyesinde özel bir firma
ile moleküler çalışmalarda
yoğun olarak kullanılan ‘agar’
[tıptan gıda endüstrisine kadar birçok alanda kullanılan
ve Karadeniz’den toplanan
kırmızı agllerden (su yosunu)
elde edilen jelimsi madde]

parmak izini çıkararak kristal yapıyı tanıyan
Rigaku Smart Lab X-Işını difraktometresinden oluşuyor. Bu yöntem; jeolojik minerallerin ve kayaçların tanımlanması, metal ve
alaşım analizleri, seramik ve çimento içeriğinin tespiti, ince film kompozisyonunun
tayini, polimer analizi, ilaçlarda saflık tayini
ve arkeolojide tarihî yapıların malzeme tayininde kullanılıyor.

KİTAM 4 birim ile hizmet veriyor

Taramalı elektron mikroskobu sadece
KİTAM’da var

KİTAM’da hangi laboratuvar ve cihazlar
mevcut, ne tür test ve analizleri
yapıyorsunuz?
Merkezimiz; malzeme, görüntüleme, karakterizasyon ve biyoteknoloji alanlarında
olmak üzere 4 birim ile hizmet veriyor.
Malzeme Birimi’nde Termik Analiz ve Toz
Kırınım Laboratuvarları olmak üzere 2 analiz laboratuvarımız bulunuyor. Termal analiz; malzemeye kontrollü sıcaklık programı
uygulandığında, maddenin fiziksel özelliklerinin sıcaklık fonksiyonu olarak ölçüldüğü bir grup yöntemden oluşuyor. Termik
analiz ise laboratuvarımızda bulunan DMA,
DSC, TGA ve FTIR gibi cihazlarla yapılıyor
ve bunlar kamusal ve özel sektörde malzeme üretimi yapan birçok firma için gerekli
test cihazlarıdır. Piyasa fiyatları çok yüksek
olan bu cihazlar hem Merkez bünyesinde
çok uygun fiyatlara analiz yapıyor hem de
akademi ve sanayiye önemli hizmetler veriyor. Toz Kırınım Laboratuvarı, X-Işını Kırınım yöntemiyle (XRD) her bir kristal fazın
kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı

Merkezimizin Görüntüleme Birimi, ‘taramalı elektron mikroskobu’ ve ‘atomik güç
mikroskobu’ olmak üzere 2 cihazdan oluşuyor. Taramalı elektron mikroskobu, katı
malzeme örnekleri ve yüzey detaylarını
nanometrik boyutlara kadar üç boyutlu
görüntüleme imkânı sunuyor. Malzemeleri oluşturan element türleri ve miktarları,
oransal olarak çıkarılabilir. Cihaz; doğal
taş, maden cevheri, metalik ve polimerik
kompozit malzemeler ile biyolojik dokuların yakın yüzey özelliklerinin saptanabilmesine olanak sağlıyor. Samsun’da sadece
KİTAM’da bulunan taramalı elektron mikroskobu da Merkezimizin sanayi, akademi
ve yakın çevreye en çok hizmet sunan cihazıdır. Atomik kuvvet mikroskobu, bir malzemenin üç boyutlu topografik görüntüsünü atomik düzeydeki bir ince uç ile tarama
yaparak elde eder. Cihaz her çeşit katı malzeme için çeşitli yüzey özelliklerinin, düşük
boyutlu nano yapıların ve nano malzemelerin fizikokimyasal yüzey özelliklerinin
elde edilmesinde kullanılır. Atomik kuvvet
mikroskobu; seramik, metal polimer, yarı

“Sadece
KİTAM’da
bulunan
elektron
mikroskobu
sanayi,
akademi ve
yakın çevreye
en çok hizmet
sunan cihazdır.”
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maddesini üretme çalışmaları yürütüyoruz. Yine KOSGEB desteği ile kurulmuş bir
firmamız, plastikleri parçalayabilen mikrobiyolojik ajanların geliştirilmesi için çalışmalarını Merkez bünyesinde yürütüyor.
Bu tür iş birliklerin ileride artarak devam
etmesini, böylece Merkezimizde katma değeri yüksek ileri teknolojik ürünlerin geliştirilmesini arzuluyoruz.
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iletken malzemeler ve biyomalzemeler için
ve ayrıca hücre biyolojisi ve tıp gibi doğal
bilimler olmak üzere birçok alanda kullanılabilen bir alettir.
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Merkezimiz Karakterizasyon Biriminde, gaz
kromatografisi (GC /MS) ve sıvı kromatografi kütle spektrometri sistemi (LC MS/MS)
olmak üzere 2 cihaz bulunuyor. LC MS/MS
sistemi, çoklu analit tespitinde eser miktardaki analitlerin hassas miktar tayininde
kullanılır. Yanı sıra bu sistemden meyve,
sebze, süt ve et gibi gıda numunelerinde
pestisit ve metabolitlerin hormon ve aflatoksin/mikotoksin analizleri için yararlanılıyor. Doku, serum ve plazma gibi biyolojik
örneklerde ilaç ve metabolitlerin ölçümü
gibi uygulama alanları da bulunuyor. Ayrıca proteomik araştırmalarda proteinlerin
karakterizasyonu amacıyla da kullanılıyor. Merkez bünyesinde özellikle LC-MS/
MS cihazında rutin analizlerin yapılabilmesi amacıyla pestisit ve çeşitli bitkisel
fenolik maddelerin tayini için standartlar
temin edilmiş olup, yakın zamanda belirtilen kapsamlarda çok uygun fiyatlarla rutin
hizmetler verilecek. Bunun yanı sıra GC/MS
cihazının etkin kullanımı için gerekli sarf
malzeme teminine başlandı.

Biyoreaktör ve protein saflaştırma
hizmeti yakında başlayacak
Merkezimiz bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Birimi de cihaz anlamında oldukça
donanımlı yapıya sahip olacak şekilde kurgulandı. Bünyesinde Kromotografi, Sekans,
Mikroarray, Liyofilizasyon, RT-PCR ve PCR,
Biyoreaktör, Elektroforez Jel Görüntüleme ve Kültür Laboratuvarları barındıran
bu birim, KİTAM’ın en çok yoğunlaştığı temel hedefler için oldukça önemli. Pahalı
cihazları içeren Biyokteknoloji Birimi’nde,
özellikle sarf ve analiz ücretleri çok yüksek olan sekans ve mikroarray cihazlarının,
Üniversitemiz Tıp Fakültesinde bulunan
Tıbbi Genetik Bölümü ile ortak olarak kullanılmasına karar verildi. Merkezimiz bu anlaşmadan elde ettiği gelirle çok daha uygun
maliyetle sekans analizi yapabilen ‘sanger’
cihazını bünyesine katarak tüm Türkiye’ye
çok uygun fiyatlara analiz hizmeti vermeye
başladı. Merkezimiz ayrıca enzim üretim
amaçlı biyoreaktör, ve protein saflaştırma
hizmetini de yakın zamanda vermeye başlayacak. Bu kapsamda enzim ihtiyacı olan
sektöre ya da akademiye yönelik önemli bir
hizmet devreye sokulmuş olacak.
Sayın Yıldırım, bizlere zaman ayırdığınız ve
OMÜ’nün bu değerli merkezinin kapılarını
bizlere açtığınız için çok teşekkür ederiz.

KİTAM’da
AR-GE Odaklı Yeni Bir Süreç Başlıyor

KİTAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, yaptığı kapsamlı sunumda; KİTAM’ın yeni yönetimini takdim ederken, hayata geçirilmesi planlanan araştırma geliştirme (AR-GE) ve inovasyon
odaklı süreçlerin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı.
“KİTAM’da farklı bölümlerin paydaşlığıyla
AR-GE merkezli analiz çeşitliliği
arttırılacak”
Müdür Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, merkezde bulunan cihazların Üniversitedeki diğer bölümlerle
ortak yapı içerisinde kullanılacağını belirterek,
AR-GE odaklı analiz çeşitliliğinin arttırılacağını
dile getirdi.
KİTAM ve özel sektör iş birliğiyle elde
edilen ürünler: “agar” ve “biyobozunur
plastikler”
Prof. Dr. Kubilay Yıldırım, bilgilendirici sunumunda ayrıca, KİTAM ve özel sektör iş birliği sonucunda üretilen “agar” [tıptan gıda endüstrisine
kadar birçok alanda kullanılan ve Karadeniz’den
toplanan kırmızı agllerden (su yosunu) elde edilen jelimsi madde] ve “biyobozunur plastikler”i
katılımcılara tanıttı.
Bakanlık onaylı Akredite Çevre Laboratuvarı
kuruluyor
Doç. Dr. Yıldırım, Çevre Mühendisliği Bölümü
ve KİTAM iş birliği ile Bakanlık onaylı Akredite
Çevre Laboratuvarı’nın kurulacağı müjdesini
verdi ve sanayi ile dirsek temasının bu akreditasyon süreçleri ile birlikte değerlendirileceğini,

nihayetinde de Samsun ve Karadeniz Bölgesi’ne
yönelik akredite analizlerin merkeze kazandırılacağını sözlerine ekledi.
Toplantıda KİTAM yönetiminde yer alan tüm
öğretim üyeleri, sorumlu oldukları sistemler
hakkında bilgilendirme yaparken, Merkezdeki
sorunlar ve iyileştirilmesi gereken noktalar ele
alınarak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri
masaya yatırıldı.
Rektör Bilgiç “Temel amacımız KİTAM’ı en
verimli şekilde kullanmak”
Toplantı sonunda görüş ve düşüncelerini paylaşan Rektör Bilgiç, KİTAM’ın bir restorasyon (yeniden yapılanma) sürecine girdiğini ve Merkezi,
Üniversitenin AR-GE ve inovasyon üslerinden
biri hâline getirme kararlılığında olduklarını kaydetti.
Rektör Bilgiç KİTAM’daki sorunların çoğunun
aşılmasının mümkün olduğunu belirterek “Bu
problemlerin çözümünde bütçe imkânlarımızın
el verdiği ölçüde destek olmaya çalışacağız. KİTAM, 50 milyonluk liralık bir yatırım ve bu yatırımın ülkemizin yararına katkıda bulunması ve
verimli olabilmesi adına hepimizin vicdani bir
sorumluluğu var. Buna dair sürecin de başladığını görüyorum. Bizler gerek cihazların bakımı
ve yeni cihazların alımı hususunda gerekse personel desteği noktasında üzerimize düşeni Rektörlük olarak yapacağız. Sizlerden beklentimiz,
KİTAM’ın bütün kapasitesiyle verimli çalışması.
Özellikle ÜNİDOKAP çatısı altındaki üniversitelerle rahat iş birliği yapabiliriz zira 12 üniversite
bu birliğe üye. Bu yapılanmayı iyi yönetebilirsek
ÜNİDOKAP’a mensup üniversitelerin KİTAM vasıtasıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik bir süreci başlatmış oluruz… Temel amacımız
Merkezimizi en verimli şekilde kullanmak.” sözlerine yer verdi.
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KİTAM “Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Merkezin kapasite ve
performansını geliştirmeye yönelik hedefler yakın plana alındı.
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Etkinlikler Akademik

Uluslararası 100. Yıl Eğitim
Sempozyumu

Sempozyumun, OMÜ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen açılış programına;
Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü
Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, Samsun İl Millî
Eğitim Müdür Vekili Erdal Aksoy, yurt içi ve yurt
dışından gelen akademisyenler, öğretim üyeleri
ve öğrenciler katıldı.
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Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu,
Millî Mücadele’nin başlangıcına tanıklık eden
Samsun’da OMÜ ev sahipliğinde yapıldı.
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Bosna Hersek, İtalya, Yunanistan, İran, Azerbaycan, Polonya ve Kosova’dan davetli konuşmacılar ile Türkiye’nin farklı üniversitelerinden
akademisyenlerin iştirak ettiği Uluslararası 100.
Yıl Eğitim Sempozyumu’nun temalarını; disiplinler arası bir perspektif ışığında eğitim bilimleri
ve alan eğitimine yönelik çalışmalar oluşturdu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, konuşmasına “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Millî
Mücadele’nin 100. yılında, ülkemizin geleceğini
emanet ettiğimiz gençlerimizin eğitiminde güzel
işler başarabilmek adına bu bilimsel ortamda
sizlerle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz.”
diyerek başladı.
“Sempozyum eğitimle ilgili her disipline ve
temaya yer vermiştir”
Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu’na değinen Dekan Çelik, bu vizyona göre eğitim araştırmacılarının en büyük sorumluluğunun, insanı tüm yönleriyle ele almak olduğunu vurgulayarak “İnsan,
anlaşılması güç bir varlıktır. Tek bir bilim dalının
sınırları içerisinde insanın eğitimini üstlendiği-

Sempozyuma büyük ilgi
Sempozyuma yoğun bir ilginin olduğuna dikkat
çeken Dekan Çelik, sempozyumun içeriğini ve
amaçlarını şu sözlerle özetledi: “Sempozyumumuza, kayıt kabulünden son başvuru tarihine
kadar 421’den fazla katılımcı sistem üzerinden
kayıt yaptırmıştır. Söz konusu katılımcıların sisteme yükledikleri bildiri özeti sayısı ise 398 olarak gerçekleşmiştir. Sempozyum sergisine ise
55 eserle farklı ülkelerden 55 sanatçı da katılmıştır. Sempozyum kapsamında ayrıca İl Millî
Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde atölye çalışmalarına, söyleşilere, panellere ve eğitimde iyi
örneklere ilişkin sunumlara yer verilecektir. Bu
veriler, Millî Mücadele’nin 100. yılında düzenlemiş olduğumuz sempozyumumuzun akademik

camia tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını
göstermektedir. Bu tarz sempozyumların kıymetli yönü; her unvandan araştırmacılar arasında etkileşimi arttırmaktır. 3 gün boyunca eğitime ilişkin neredeyse her konu başlığını masaya
yatıracağız. Amacımız; birikimlerimize yeni içerikler kazandırmak, bildiklerimiz üzerinde tartışarak bilimsel araştırmalarımızı güçlendirmek,
yeni bakış açılarıyla zenginleşerek yolumuza
devam etmek, yanı sıra da eğitimin genel ve özel
hedeflerini daha da somutlaştırmaktır.”
“İnsanın doğru bir eğitim sisteminde
geçirdiği süreç, geleceği için o derece
önemli”
“Kurtuluş mücadelesinin başlangıç adımlarının atıldığı Samsun’da ve o günün adını taşıyan
Üniversitemizde böylesine değerli bir sempozyumun düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluğumu ifade etmeliyim” diyerek sözlerine
başlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise
konuşmasında eğitimin önemi üzerinde durup
“Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır;
ya da milleti esaret ve sefalete terk eder’ tespiti,
eğitimle ilgili söylenmiş en veciz sözlerden biridir. Toplumların gelecekleri bugüne dayandığı
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mizde, onu anlama çabamıza engeller koymuş
oluruz. Aynı şekilde eğitim tarihimiz, milletimizin
tarih sahnesinde yerini aldığı zamandan bugüne
bir bütündür. Millî Mücadele’nin 100. yılından
geriye doğru bakmak ve eğitime ilişkin böylesi
büyük bütünlük arz eden sempozyumları dikkatle takip etmek bize bu anlayış imkânını sağlayacaktır. Sempozyumumuz, bu duruma odaklanarak eğitimle ilgili her disipline ve temaya yer
vermiştir.” dedi.
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kadar geçmişe de dayanmaktadır.” sözlerine yer
verdi.

Samsun eğitim sahasında ciddi bir
potansiyel barındırıyor

Eğitim sistemiyle ilgili farklı düşünce, tartışma
ve uygulamaların sıkça gündeme geldiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Bilgiç, bu durumun istikrarsızlığı beraberinde getirdiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hakikaten doğru bir yol
tutturmamız gerektiği açık bir gerçek. Bu doğru
yolu bulmanın da bilim insanlarının, bu konuda
kafa yoran eğitim uzmanlarının ve siyasilerin uygun bir zeminde ciddi ve kapsamlı bir çalışmayı
gerçekleştirmesine bağlı olduğunu düşünmekteyim. Bu bağlamda sempozyumumuzda gerçekleştirilecek farklı oturumlar ve sunumların
bu yönde katkılar vermesini bekliyoruz.”

Samsun Valisi Osman Kaymak da sempozyumun, Samsun ve ülkemizde eğitime verilen önemin işareti olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Üniversitemiz
tarafından düzenlenen böyle güzel ve anlamlı bir
organizasyonun açılışı vesilesiyle aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sempozyum, şehrimizde ve Üniversitemizde eğitime
verilen önemin ve değerin somut göstergelerindendir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Millî
Mücadele’nin ilk adımının atıldığı ve kurtuluş
meşalesinin yakıldığı bir şehir olarak Samsun,
eğitim sahasında da yıllardır beklenen başarının yakalanması noktasında ciddi bir potansiyel
barındırmaktadır. Hedefimiz, bu potansiyeli en
verimli biçimde harekete geçirmektir. Bu hedef
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“Gençlerimizin fikirlerini bilgi ve
teknolojiye dönüştürebileceği imkânları
sunmaya çalışıyoruz”
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Üniversitelerin, ülkelerin gelişimindeki işlevini vurgulayan Rektör Bilgiç
“Üniversitelerimiz, ülkemizin geleceğinde ve gelişmesinde önemli katkı
sağlayacak çalışmalara imza atacaktır. Üniversitelerin bu gayretli çalışmaları, ülkelerin ilerlemesinde çok
önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemiz
de bu yolda çok önemli mesafeler katetmekte ve hakikaten ciddi bir ivme
kazanmış durumda. Üniversitelerde
gençlerimizi yetiştirirken kendilerine sadece bir lisans diploması teslim
ederek değil, aynı zamanda fikirlerini
ortaya koyabilecekleri, geliştirebilecekleri, nihayetinde de bir bilgiye
ve teknolojiye dönüştürebilecekleri
imkânları onlara sunmaya çalışıyoruz
ki lisans eğitiminden sonraki hayatlarında daha iyi başlangıçlar yapsınlar.”
ifadelerini kullandı.

doğrultusunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve
yükseköğretim düzeyinde hepimize görev düşmektedir.”
Vali Kaymak sözlerini şöyle tamamladı: “Huzurlarınızda başta öğretmenlerimiz, öğretim
elemanlarımız, öğrencilerimiz,
ailelerimiz ve eğitim yöneticilerimiz olmak üzere ülkemizin
eğitim-öğretim faaliyetlerinde
emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. ”
Konuşmaların sonrasındaysa
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Topluluğu, türkülerden oluşan repertuvarıyla katılımcılara hitap etti.

26 – 28 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan Uluslararası
100. Yıl Eğitim Sempozyumu’nda eğitim ve eğitim
bilimleri çok farklı boyutlarıyla ele alındı ve ayrıca
atölye çalışmaları, söyleşi, sergi ile eğitimde iyi örnek modellerine yer verildi.
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Sempozyum; Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Hayati
Yücel, Prof. Dr. Yücel Gelişli ve Prof. Dr. Bekir Buluç
ile Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu’nun panelist olarak
yer aldığı “Millî Mücedele’nin Başlangıcından Günümüze Eğitimde Gelişmeler” adlı panel ile devam
etti.
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Prof. Dr. Kazım Şahin

Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu
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Samsun; Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde düzenlediği “Su Ürünleri ve Sağlık” konulu “II. Gıda ve
Sağlıklı Beslenme Sempozyumu”na ev sahipliği
yaptı.
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OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma; Samsun Valisi Osman
Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Demir, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Diler, OMÜ Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran
ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Tarım ve Orman
Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
Dr. M. Altuğ Atalay, TÜBA asli üyeleri, katılımcı
bilim insanları, kamu kurum yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Dünyada ölüm nedenlerinin yüzde 40’ı kötü
beslenmeden kaynaklanıyor”
Konuşmalarda ilk olarak söz alan TÜBA Gıda
ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof.
Dr. Kazım Şahin, toplumun gıda ve beslenme
hakkında en doğru bilgiye ulaşması amacıyla
Türkiye’nin farklı üniversiteleriyle birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayarak “Bu çalışmalarda; gıda ve beslenmede medyanın rolü, beslenme ilkeleri, et ve süt ürünleri, beslenme ve
kanser, geleneksel ve tamamlayıcı tıp gibi konular detaylı olarak tartışıldı, rapor hâline getirildi
ve kamuoyu ile paylaşıldı.” dedi.
Beslenme ve sağlığın doğrudan birbiriyle ilişkili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kazım Şahin
“Örneğin yetersiz beslenme; bağışıklığın, fiziksel ve zihinsel gelişimin, verimliliğin azalmasına neden olabilir. Kalp hastalığı, diyabet, kolon
kanseri gibi beslenme kalitesi ile ilgili hastalık-

Vali Osman Kaymak

Prof. Dr. Muzaffer Şeker
“Deniz ürünleri temel besinler bakımından
zengin ve sağlıklı gıdalardır”
Açlığın 3 nedeni olduğuna işaret eden Prof. Dr.
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar protein açlığı, enerji açlığı ve gizli açlıktır. Protein
ve enerji açlığı, yetersiz beslenmeden kaynaklı
olup gizli açlık ise vitamin ve mineral gibi mikro besin maddelerinin alım ve emiliminin düşük
olmasıdır. Gizli açlık, dünyada 2 milyardan fazla
insanı etkiliyor. Bu bağlamda da karasal besin
ürünlerinde bulunmayan birtakım besin değerlerini içeren deniz ürünlerini tüketmek oldukça
önemli. Deniz ürünleri; vücut dokularının korunması ve gelişmesi için gerekli bütün esansiyel
amino asitleri barındırırken protein, lif, vitaminler, iyot, selenyum, magnezyum, çinko ve kalsiyum gibi temel besinler bakımından da zengin
olan sağlıklı gıdalardır. Balık, sağlıklı bir besindir
ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere
dünya nüfusunun üçte birinin protein alımının
yaklaşık yüzde 20’sinin sağlanmasında önemli
bir rolü vardır.”
Sempozyuma emeğe geçenlere teşekkürlerini
sunan TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu
Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin, sempozyumun halk sağlığı ve beslenmesine faydalı olması
dileğiyle konuşmasını sonlandırdı.
OMÜ’nün, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle
birçok etkinliğe imza attığını dile getiren Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Bilim, kültür, spor, sanat
gibi birçok alanda planlanmış 100’den fazla etkinliğimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun’da
ve o günün adını taşıyan Üniversitemizde böyle
anlamlı bir toplantının gerçekleştirilmesinden
dolayı TÜBA Başkanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Su ürünlerine sağladığı katkı bakımından
sempozyumun Samsun’da düzenlenmesi
önemli”
Beslenme ihtiyacının giderilmesinde su ürünlerinin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Rektör
Sait Bilgiç, şöyle konuştu: “Türkiye’nin su ürünlerinden daha fazla ve sağlıklı bir biçimde yararlanması bakımından bugünkü sempozyumun ne
kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Şehrimizin
su ürünleri tüketiminde Türkiye ortalamasının
üzerinde olması ve bu anlamda katkı sağlaması
bakımından sempozyumun Samsun’da düzenlenmesi ise ayrıca önemli. Su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki rolü bilinmesine rağmen 3
tarafı denizle çevrili ülkemizde bu imkânlarımızı
değerlendirememek büyük bir eksiklik. Sağlıklı
ve nitelikli beslenmeye günümüzde çok önem
veriliyor. TÜBA’nın da gıda ve sağlıklı beslenme
konusunda ikinci sempozyumunun sonunda ortaya koyacağı raporlarla, önemli bilgileri sunacağını düşünüyorum.”
Başta TÜBA Başkanı olmak üzere sempozyumu
organize edenlere teşekkür eden Rektör Bilgiç,
böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek katılan
herkese şükranlarını sundu.
“Üniversitelerimizin ve
akademisyenlerimizin daha verimli
çalışması için el birliğiyle gayret
gösteriyoruz”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de konuşmasında “Üniversitelerin temel görevlerinin
yanı sıra bulundukları bölgenin ekonomik, kültürel, tarihî süreçleriyle ilgili de sorumlulukları
bulunmakta. Bu görevleri de sorunları bulma,
takip etme ve çözüm önerilerini raporlama şeklinde. Ancak zaman zaman bu konuda aksamalar oluyor. Biz de son dönemde bu aksamaları,
tematik başlıklarla kümeleyerek gidermeye ça-
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lar, dünya genelinde ölüm nedenlerinin yüzde
40’ını oluşturuyor.” bilgisini paylaştı.
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Dr. M. Altuğ Atalay

“Su ürünleri sektörünün
Karadeniz’deki ağırlığı yüzde 60”

lışıyoruz. Üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin daha verimli çalışması için el birliğiyle
gayret gösteriyoruz. Bu nedenle su ürünleri ve
sağlığı konusunun, tam yerinde çözüm odaklı
ele alınarak konuşulmasının önemli olduğunu
düşünüyorum. Rektörümüzün ve akademisyenlerimizin verdiği destek sayesinde de su ürünleri
bakımından önemli bir bölgede bu sempozyumu
başlattık.” sözlerine yer verdi.
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“Türkiye zengin ve çeşitli gıdaya sahip bir
ülke”
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Türkiye’nin gıda anlamında diğer ülkelere göre
zengin olduğunu vurgulayan TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker “Ayrıca gıda anlamında çeşitliliğe
de sahibiz. Ancak gıdanın tüketilmesi ve dağıtılması sürecinde birtakım yanlışlıklarımız var.
Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra besin
ticareti hususunda da ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Özellikle su ürünleri tüketiminin
önemi bakımından deniz sınırı ihlalleri, uluslararası alanda da sorunlara yol açabiliyor. Ülkemiz ise Somali gibi sınırımız dışında ülkelerde
kurduğu balık çiftlikleriyle, ticari anlaşmalarla
ürün pazarını geliştiriyor. Bu da balıkçılığımızın
katettiği aşamayı gösteriyor. Balık dışında diğer
su ürünlerinin geldiği nokta da bizim için iftihar
kaynağı.” şeklinde konuştu.

Karadeniz Bölgesi’nin, su ürünleri sektöründe Türkiye genelinde yüzde 60’a yakın
bir ağırlığa sahip olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Muzaffer Şeker sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sektör, denize kıyısı bulunan diğer
bölgelerde daha düşük durumda. Su ürünlerinin kişi başına düşen tüketim miktarı
gittikçe yükselse de hâlâ istediğimiz düzeyde değil. Ancak balık ve diğer su ürünleri çeşitliliğimiz ve dünya pazarındaki yerimiz kötü değil. Sonuç olarak depolama
ve pazarlama tekniklerinin gelişmesiyle
beraber su ürünlerinin ekonomide önemli
bir yeri var. Çevre koşullarını koruyarak üretilmesi ve sağlıklı bir besin olarak tüketilmesi için
de bilimsel olarak rotasının çizilmesi gerekiyor.
Bu toplantının amacı da su ürünlerinin enine
boyuna ele alınması, sağlıkla ilişkilendirilerek
ticari ve ekonomik boyutlarının masaya yatırılmasıdır. Aramızda da bu konunun uzmanları
değerli akademisyenlerimiz ve seçkin konuşmacılarımız var. Bu konuların, uzmanları tarafından
incelenerek raporlanması ve bu raporların da ilgili paydaşlara ulaştırılmasının da TÜBA ve üniversite iş birliklerinin önemli görevlerinden biri
olduğunu düşünüyorum.”
“Samsun’da yılda 50-60 bin ton balık
üretiliyor”
Samsun Valisi Osman Kaymak ise sağlık ve gıda
konularının toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiğini dile getirerek halk sağlığı için Tarım
ve Orman Bakanlığına bağlı gıda denetim elemanlarıyla sürekli denetim yaptıklarını söyledi.
Kaymak, konunun ahlaki boyutunun yanında
bilimsel çalışmaların da çok kıymetli olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Samsun’un balıkçılıkta çok iddialı bir kent
olduğunu dile getiren Vali Osman Kaymak
“Samsun’da yılda 50-60 bin tona yakın balık

üretimi yapılmakta ve bu yönüyle de Samsun,
Türkiye’deki balık üretiminin yüzde 16’sını karşılamakta. Balığın avlanması ve işlenmesinin
yanına tamircisi, lokantacısı ve teknecisini de
eklediğimizde balıkçılık sektöründe Samsun’da
100 bine yakın insan ekmek yiyor. Baktığımız
zaman, istihdam anlamında da çok önemli bir
alan.” dedi. Vali Kaymak, bilinçsiz avlanmanın
dünyada ve Türkiye’de balıkçılığı sıkıntıya düşürdüğüne dikkat çekerek nüfus artışıyla beraber bunun da kültür balıkçılığını ön plana çıkardığını belirtti. Vali Kaymak, kültür balıkçılığında
kullanılan yemlerin de sağlıklı olmasının toplum
sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek konunun ahlaki boyutunun altını bir kez daha çizdi.
Protokol konuşmalarının ardından sempozyumda; su ürünlerinin sağlık, ekonomik ve ticari boyutlarının akademik anlamda ele alındığı oturumlar yapıldı.
İlk oturum; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve OMÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran başkanlığında gerçekleşti. Oturumda; TÜBA Gıda

ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar “Su Ürünlerinin Mevcut Durumu”, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay “Su
Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler ve Kontrol Mekanizması”, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özkaya ise “Su
Ürünlerine Sektörel Bakış” konulu sunumlarını
gerçekleştirdiler.
4 oturumu kapsayan sempozyumda; su ürünleri ekonomisi, işlenmiş su ürünleri ve beslenme, insan sağlığı ve beslenmesinde su ürünleri,
kalp sağlığı ve su ürünleri tüketimi, kanser ve su
ürünleri tüketimi, nörodejeneratif hastalıklar ve
su ürünleri tüketimi, su ürünleri tüketimi ve sağlık riskleri, suda mikro kirleticiler ve muhtemel
etkileri, su ürünleri, su kirliliği ve ileri arıtma teknolojileri, su ürünleri açısından çevresel risk faktörleri, su ürünleri tüketimi ve kimyasal riskler,
su ürünleri tüketimi ve biyolojik riskler gibi geniş
bir yelpazeye yayılan konular derinlemesine ele
alındı.

Videolar

İZLE

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in
Görüşleri

İZLE
TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker’in
Görüşleri

İZLE

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler Haftada En Az 2 Öğün Balık

İZLE

Prof. Dr. Kuran Başarılı Bir
Sempozyumu Tamamladık
Videolar ve daha fazlası için:
www.youtube.com/ondokuzmayisuniversitesi
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İZLE

II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme
Sempozyumu Açılış Töreni
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Ziraatçiler Tohum Sergisi Açtı
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 4. sınıf öğrencileri, ‘Tohum Bilimi ve Teknolojisi ile Tohumculukta Biyoteknoloji’ dersleri kapsamında “Tohum Sergisi”
açtı.
Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından
açılan sergide, Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün 70 ayrı projesi sergilendi. Tarla Bitkileri Bölümünden 42, Tarımsal
Biyoteknoloji Bölümünden 30 öğrencinin 14
hafta boyunca hazırladığı projeler ziyaretçiler ile
buluştu.
Tohumu ve bitkiyi eşleştirerek tanımak
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Dersi yürüten ve serginin moderatörlüğünü
yapan Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu “Öğrencilerimiz dersimiz kapsamında; tohum ve tohumculuk gibi kavramları, bitki ekim zamanlarını, bitkilerin Türkçe ve Latincesini öğreniyorlar.
Bu projenin amacı ise öğrencilere tohum ve tohumculuğu başkalarına yaratıcı bir şekilde nasıl
anlatabileceklerini göstermektir.” diye konuştu.
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“Tohum tanıtım projeleri çocuklarla
buluşacak”
Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu ayrıca “Sergilenen projeler, geçen sene olduğu gibi ilk ve
ortaokullardaki öğrenciler ile buluşturulacak.”
bilgisini verdi.

Mehmet Okuyan Kur’an’a Göre
İlahiyatçıyı Anlattı

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Konuşmasında, ‘İlahiyatçı nasıl olmalıdır?’ sorusunu Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’in hadislerini
kaynak göstererek yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet
Okuyan, hakikat kavramı üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.
“Hakikatin değerini Allah’ın gönderdiği
prensipler ve Peygamberimizin sahi sünneti
belirler”
Bir sözün eskiliğinin ya da çoğunluk tarafından
kabul edilmesinin, hakikati yansıttığı manasına
gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Okuyan “Kur’an’ın pek çok ayetinde işaret ettiği
üzere çoğunluk, hakikatin ölçüsü değildir. Bazen
hakikat bir kişinin ağzıyla da olsa dile getirilebilir. Bizim için hakikat, değerini ne eskiden geliyor
oluşundan ne de taraftar kalabalıklığından alır.
Bize göre hakikat, değerini referansından alır.

Allah’ın bize yönelik gönderdiği prensipleri ve
Peygamberimizin sahi sünnetini hakikat adına
referans olarak almalıyız. İlahiyat Fakültesinde
de bu hakikatlerle buluşulacağı için buradaki insanlar, zihinlerini başkalarına kiraya vermekten
kurtulurlar. Bu hakikat onlara, gerektiğinde bir
fert olarak kalmaları gerektiğini öğretir.” dedi.
“Davanız ve davetiniz Allah’a olmalıdır”
İlahiyatçıda olması gereken özellikler hakkında
da düşüncelerini dile getiren Mehmet Okuyan
şunları söyledi: “Bana göre ideal ilahiyatçı, suret
olarak insan olmayı kader olarak gören, davranış
olarak insan olmayı ise erdem olarak gören kişidir. Bir ilahiyatçının böyle bir duruşla anılmasını
isteriz. Sonuçta Allah, sizin suretinize bakmaz.
Baktığı, kalbiniz ve kalbinizin harekete geçirdiği
amellerinizdir. İlahiyatçıdan tavrını ve tercihini,
bu ahlaka göre belirlemesi beklenir.”
Yusuf suresinin, bir ilahiyatçının izlemesi gereken yolu tarif ettiğini kaydeden Okuyan “Bu
sure, davanı ve davetini Allah’a yap der. Peygamberimizin de misyonu Allah’a davettir. Onun
ümmetinin misyonu da Allah’a davet olacaktır.”
ifadelerini kullandı.
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İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Okuyan, “Kur’an ve İlahiyatçı”
konulu bir konferans verdi.
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Rektör Bilgiç Yeni Atanan ve Nakille
Gelen Akademisyenlerle Buluştu
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, doçentlik ve
doktor öğretim üyeliği kadrosuna yükselen ve diğer üniversitelerden OMÜ’ye nakil olarak gelen
akademisyenleri farklı tarihlerde Rektörlük Toplantı Salonu’nda ağırlayarak tebrik etti.
OMÜ’ye yeni katılan ve görevde yükselen akademisyenlerle bir araya gelmeyi, onları tanımak ve
tebrik etmek açısından önemsediğini ifade eden
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bu toplantılar sayesinde akademisyenlerin de birbirini tanıyarak ortak çalışma imkânı bulabileceğini kaydetti.
Toplantıya katılan akademisyenle tek tek tanışarak bölümleri, projeleri ve ilgi alanları hakkında
bilgi alan Rektör Bilgiç, onların istek ve önerilerini dinledi.
Tüm akademisyenlerle yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Bilgiç,
araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarını geliştirmek için bölümler arasında bütünleşmeye
ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
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“Bilim ve teknoloji üretimine yönelik proje
geliştirin”
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Akademisyenlerden 2 şeyin sözünü almak istediğini dile getiren Rektör Bilgiç “Atama yaparken
alanında başarılı ve Üniversitemize katkısı olacak akademisyenleri seçmeye özen gösteriyoruz. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Üniversitelerin ülke gelişimine katkı sağladığı en önemli

vasıflarından birisi de bilgi ve teknoloji üretmesidir. Bu sebeple sizden almak istediğim ilk söz;
Üniversitemize dış kaynaklı proje üretmenizdir.”
ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenlerden
ikinci olarak görevleri süresince adil, dürüst ve
vicdanlı olmalarının sözünü de istedi.
Akademisyenler ise toplantının OMÜ’ye aidiyet
duygusunu güçlendirdiğini ve motivasyonlarını yükselttiğini belirterek Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e, kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

OMÜ’nün Yeni Öğretim Üyeleri ve Görev Yapacakları Birimler:
Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

Dr. Öğr. Üyesi Cangül KESKİN

Sağlık Bilimleri Fak./ Sosyal Hizmet ABD

Diş Hekimliği Fak./ Endodonti ABD

Doç. Dr. Ayşe AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ATAKAN

Tıp Fak./ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi Özge İŞERİ

Eğitim Fak./ Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihî Temelleri
ABD

Sağlık Bilimleri Fak./ Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD

Dr. Öğr. Üyesi Selda Örs ÖZDİL

Dr. Öğr. Üyesi Emine KOÇ

Eğitim Fak./ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Sağlık Bilimleri Fak./ Ebelik ABD

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KARTAL

Tıp Fak./ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi Taner KASAR

Tıp Fak./ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi Şevki Serhat BAYDIN
Tıp Fak./ Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nilden ARSLAN
Tıp Fak./ Halk Sağlığı ABD

Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞEN
Tıp Fak./ Nöroloji ABD

Eğitim Fak./ Alman Dili Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çağatay CENGİZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./ Siyaset ve Sosyal Bilimler
ABD

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZKAN
Mühendislik Fak./ Endüstri Mühendisliği ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN

Yabancı Diller Yüksekokulu / Mütercim Tercümanlık
(Arapça) ABD

Dr. Öğr. Üyesi Osman Serkan GÜLFİDAN
Adalet Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah KOÇAK

Tıp Fak./ Göz Hastalıkları ABD

Nakille Gelen ve Yeni Atanan Öğretim Üyeleri Şu İsimlerden Oluşuyor:
Doç. Dr. Mustafa ARAS

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Doç. Dr. Leyla AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ÖZ TUNÇER

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Adnan OFLAZ

Doç. Dr. Kubilay YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DERTLİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZAYDIN

Dr. Öğr. Üyesi İrem BAYRAKTAR

Dr. Öğr. Üyesi Gediz UĞUZ

Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı

Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık (Almanca) Anabilim Dalı
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
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Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
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11. Yemeklik Mantar Kongresi Toplandı
OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün düzenlediği “XI. Yemeklik Mantar Kongresi”, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat
Merkezi’nde yapıldı.
Kongrede ayrıca Samsun’da mantar sektöründe
üretim yapan firmaların stantları kuruldu. Firmalar, ürünlerini sergileyerek ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Aysun Pekşen’in başkanlığında
gerçekleşen kongrenin açılış törenine; Samsun
Valisi Osman Kaymak, Rektör Vekili Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz, Atakum Kaymakamı Namık
Kemal Nazlı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüsnü Demirsoy, akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.
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“Mantar üretimimiz 80 tondan 65 bin tona
çıktı”
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Kongre Düzenleme Kurulu adına söz alan Kurul
Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen “XI. Yemeklik
Mantar Kongresi“ni Millî Mücadele’nin 100. yılında, ilk adımın şehri Samsun’da düzenlemekten
onur ve gurur duyduklarını belirtti. Türkiye’de
mantar alanında bilimsel araştırmaların ilk olarak 1960 yılında başladığını kaydeden Prof.
Dr. Aysun Pekşen “Daha sonra bu çalışmalara,
birçok araştırmacı tarafından hız kazandırılarak devam edilmiştir. 1973 yılında 80 ton olan

mantar üretimimiz, günümüzde yaklaşık 65 bin
tona yükselmiştir. Tüketim miktarının artması ve
ülkemizin ekolojik ve stratejik bakımdan mantar
ihracatına uygun olması sebebiyle mantar üretiminin ve sektörünün hızla büyüdüğünü görüyoruz. Büyümenin devam edeceğini de söyleyebiliriz.” dedi.
“Mantar işletmelerinin kurulması ve
sürdürülebilirliği çok önemli”
Son yıllardaki mantar üretimi ve tüketimindeki
artışa rağmen önemli olanın mantar işletmelerinin kurulması ve sürdürülebilirliği olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Pekşen “Bu sürdürülebilirlik
de ancak bilgi ve tecrübeyle mümkündür. Bu nedenle mantarcılığımızın gelişmesi için araştırma
geliştirme (AR-GE) çalışmalarının çok önemli olduğunun ve bu konuda biz araştırmacılara çok
büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız.
Üniversitenin kamusal ve özel sektörle buluştuğu kongrenin bu anlamda önem kazandığını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kongrede; mantar sistematiği, ıslah, genetik ve
biyoteknoloji, mantar biyolojisi, etnomikoloji,
mikorizal mantarlar, tıbbi mantarlar, yetiştirme
teknikleri, hasat ve muhafaza teknikleri, mantar
işleme ve değerlendirme, hastalık ve zararlı yönetimi, ekonomi ve pazarlama, mekanizasyon
ve yeni teknolojiler, beslenme, sağlık ve farmakoloji konuları ele alındı.

Rektör Bilgiç, Spor Bilimlerinde
Akademisyenlerle
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesinin 2019 Yılı Bilimsel Performansı Değerlendirme Toplantısı’nda akademisyenlerle bir araya geldi.
Fakültenin toplantı salonunda düzenlenen
değerlendirme toplantısına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Üniversite Genel
Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Soner Çankaya ile akademisyenler katıldı.
Toplantıda Dekan Prof. Dr. Soner Çankaya;
Fakültenin tarihçesi, mevcut durumu, fiziki
ve akademik gelişmeleri hakkında bir sunum
yaptı.
“Toplumsal faaliyetler son derece önemli”
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin insana
en yakın, toplumsal faaliyetler konusunda son
derece önemli fakültelerden biri olduğuna işaret
eden Rektör Sait Bilgiç şöyle devam etti: “Burada yapılacak iyileştirmeler, sadece Üniversitemiz öğrencilerinin değil, şehrimizin gençlerinin
yetiştirilmesi için de önemli. Üniversitemiz dışından gelerek spor alanlarımızı kullanan gençlerimizin bundan çok mutlu olduklarını ve memnun kaldıklarını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Üniversitenin
akademik birimlerinin mevcut durumlarını
yerinde ilgililerinden dinleme, akademisyenlerimizle bir arada olma ve onların söyleyeceklerini
dinleme fırsatı vermesinden dolayı bu tür toplantıları çok önemsiyorum. Dünya çok hızlı ilerliyor
ve gelişiyor. Biz de Üniversite olarak ülkemizin
gelişmesi adına yapmamız gerekenleri yapmazsak dünya ile aramızdaki mesafe gittikçe açılır.
Mevcut potansiyelimizle dünya sıralamasında
hak ettiğimiz yerlere gelmemizin ana unsuru da
siz akademisyenlersiniz. Akademisyenlerimizin
çalışmaları bizi üst noktalara çıkaracaktır. Gelecekte yapmamız gerekenleri planlayabilmemiz
açısından da bilimsel değerlendirme toplantıları
önem taşıyor.” dedi.

55

Etkinlikler Akademik

Selçuk Üniversitesi
Rektörü İslam Medeniyetinin Bilim ve
Yükseköğretim Tarihini Anlattı
OMÜ, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının
“Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesi nedeniyle düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. OMÜ Rektörlüğünün daveti üzerine Samsun’a
gelen Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Şahin, “İnsanoğlunun Yeryüzündeki
Bilgi Kaynakları ve Geçmişten Geleceğe Yükseköğrenim Kurumları” konulu bir konferans verdi.
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Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz
ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç.
Dr. Menderes Kabadayı, Samsun İl Millî Eğitim
Müdürü Coşkun Esen, Samsun kamu kurum yetkilileri, özel sektör temsilcileri, idari personel,
üniversite öğrencileri ve Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerle
öğretmenleri katıldı.

56

Konferansın selamlama konuşması için kürsüye
çıkan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ’nün “Prof.
Dr. Fuat Sezgin Yılı” nedeniyle bir dizi etkinlik
düzenlediğine dikkat çekerek “Rahmetli Fuat
Sezgin’in adını Merkez Kütüphanemizde bir salona verdik ve bu etkinliklerden birinde daha beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Prof. Dr.
Mustafa Şahin Hocamız da çok değerli bilgi ve
birikimlerini bizimle paylaşacaklar.” dedi.

“Bugünden geleceğe bakabilmek için dünü
bilmek gerek”
Bugünden geleceğe bakabilmek için dünü bilmek gerektiğini vurgulayan Rektör Sait Bilgiç,
şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülke halkları üzerinde oluşturduğu ‘sizden bir şey olmaz’ algısı, çalışmak için gerekli
olan motivasyonu olumsuz etkilemektedir. Bu
ruh hâli de elinizdeki büyük potansiyelin kullanılmasına engel olarak toplumun geleceği adına çok büyük kayıplara sebep olmaktadır. Bu
nedenle hem kendi geçmişimiz hem de dünyanın geçmişini iyi bilmemiz lazım ki geleceğe
dair planlarımız ve atacağımız adımlarımız isabetli olsun. Bu konferans da bu bakımdan çok
önemli. Geçmişteki çok başarılı Müslüman bilim
insanlarının varlığı ve bu değerli âlimlerin, Batı
medeniyetinin çalışmalarında dayanak noktasını oluşturan eserlerin sahibi olduklarını bilmek,
moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmak için
önemlidir. Rahmetli Fuat Sezgin de bu açıdan
çok büyük katkılar sağladı. Verdiği eserler, ortaya koyduğu gerçekler saklanmış ve ortaya
çıkarılmamış gerçeklerdi. Bu gerçeklerin bilinmesiyle, bugün gelişmiş dediğimiz Batı medeniyetinin, bizim inancımızın ve milletimizin parçası
olan bilim insanlarının ürettiklerinin üzerine inşa
edildiğini görüyoruz.”

“Allah, terör örgütleriyle mücadele eden
askerlerimizi korusun”

Rektör Bilgiç, konuşmasının sonunda geçmişimize ışık tutacak sunumu için Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e ve tüm
katılanlara teşekkür etti.
“Prof. Dr. Fuat Sezgin, küllerinin içinden bir
medeniyetin kalıntısını ortaya çıkardı”
Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti
ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin de “Samsun, aşinası olduğum ve
sevdiğim bir şehir. Bende Samsun’un ve Samsunluların yeri çok ayrıdır. Burada olmaya vesile
olan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı da rahmetle
anıyorum. O, küllerinin içinden bir medeniyetin
kalıntısını ortaya çıkardı. Üstüne toprak atılmış
bir medeniyetin izlerini gün yüzüne çıkardı. Bu
bize önemli bir yol haritası ve ışık oldu.“ dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Şahin, köklü ve tarihte iz bırakan milletlerden
biri olduğumuzu hatırlatarak “Aynı zamanda kurucu bir milletiz. Bu nedenle asli görevlerimiz
bizi hiçbir zaman terk etmez. Anadolu coğrafyası
da bizim kaderimizdir. Dünyanın en kritik kavşak
noktalarından birine hükmeden millet olarak bin
yıldır buradayız ve inşallah nice bin yıl da var olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Sunumu hazırlarken Kur’an’dan ve vahiyden
referans aldığını kaydeden Selçuk Üniversitesi
Rektörü Mustafa Şahin, tarihî gerçekleri felsefi
bakış açısıyla değerlendirdiğini belirtti
İnsanlık tarihinin bilgi kaynakları ve bilginin birikim süreci hakkında bilgiler paylaşan Mustafa
Şahin “Günümüzde dünyaya her alanda Batı düşünce sistemi hâkim. Bu durum, onların üstün
yetenekli insanlar olmasından kaynaklanmıyor.
Batılılar, 1600’lü yıllardan beri bilgiyi kendilerinin geliştirdiğini iddia ederler. Ama bilginin temel kaynağını belirtirken bin yıllık İslam medeniyetini atlayarak bu temeli Yunan medeniyetine
dayandırıyorlar. O atlanan bin yılda İslam medeniyetinin bilim dünyasına neler kazandırdığını
Fuat Sezgin ortaya koydu.” dedi.

“İslam medeniyeti Endülüs Dönemi’nde
bilim ve sanatta zirvedeydi”
Özellikle Endülüs Dönemi’nde bilim ve sanat
alanında İslam medeniyetinin zirvede olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şahin, devamında “İslam medeniyeti bu kadar ilerideyken Batı medeniyetinin öne geçmesi, Endülüs’ün düşmesiyle
aynı zamana denk geliyor. Tüm Avrupa eğitim
için Endülüs’e gidiyordu. Bilim Avrupa’ya böyle geçti. Ardından Amerika ve Ümit Burnu’nun
keşfiyle Müslümanların coğrafyasından geçen
ticaret yollarının zayıflaması Batı’yı öne çıkardı.
Asıl kritik tarihse 1765 yılında buharlı makinaların icat edilmesidir. Bu icat, Batı’yı daha da öne
çıkardı.” sözlerine yer verdi.
“İlk üniversiteyi İslam medeniyeti
kurmuştur”
Yükseköğrenim kurumlarının tarihi hakkında da
bilgi veren Selçuk Şahin, dünyanın en eski üniversitesi olarak kabul edilen ve 1088 yılında kurulan Bologna Üniversitesinden çok daha önce
859 yılında İslam medeniyetinin Kayrevan Üniversitesini kurduğuna dikkat çekti. İbni Haldun
ve İbni Rüşt gibi bilim adamlarının burada öğrenim gördüğünü ifade eden Şahin, bu isimlerin de
Endülüs medeniyetini kurduğunu kaydetti.
Dünyanın ilk tıp fakültesinin de İslam medeniyeti tarafından kurulduğunu belirten Prof. Dr.
Mustafa Şahin, Selçuklu Dönemi’nde kurulan Nizamiye Medreseleri, Osmanlı Dönemi’nde kurulan yükseköğretim kurumları ve bunların niteliği
hakkında da katılımcıları aydınlattı.
Tekrar Batı medeniyetinin önüne geçmek için
kendi neslimizi yetiştirerek çok çalışmamız gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şahin son olarak
Hz. Muhammed’in “Faydasız ilimden Allah’a sığınırım.” sözünü katılımcılarla paylaştı.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Şahin’in, katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
konuğuna fidan sertifikası takdim etti.
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Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi de
rahmetle yâd eden Rektör Bilgiç “Biz güven içinde yaşarken sınırlarımız dışındaki askerlerimiz,
terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik girişimlerini bertaraf etmek ve orada yaşayan halka uyguladığı zulmün önüne geçmek için
büyük fedakârlıklarla mücadele veriyor. Allah
onların yardımcısı olsun. Şehitlerimize rahmet,
gazilerimize şifa diliyorum. Biz beraber olduğumuz sürece de hiçbir gücün hedefine ulaşması
mümkün değildir.” dedi.
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Farklı Açılardan Kadına Şiddet
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum
Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM); “25
Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla “Kadına Yönelik Şiddet”
paneli düzenledi.

eğitimle çözülebileceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde gerçekleşen paneli; Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Samsun Şiddet
Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü
Tuğba Talay ve ekibi, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci takip etti.

“Şiddete Tolerans Kültüründe Kadın Olmak”
adlı sunumunda kültür ve tolerans kavramlarına
vurgu yapan panelist Prof. Dr. Özen Kulakaç ise
“İçinde bulunduğumuz kültürde şiddet sıklıkla
yaşanıyorsa bulunduğumuz noktayı dert etmemiz gerekiyor ki istediğimiz noktaya erişebilelim.
Temeldeki sorunları irdelediğimizde genel olarak
şiddet karşısında bir duyarsızlaştırma ve sosyal
bir kayıtsızlık olduğunu görmekteyiz çünkü yaşananlar sadece sayılardan ibaretmiş gibi görünüyor. Sayılardan ibaretmiş gibi algılanan bütün
bu olaylarda bütün bu kadınların hikâyeleri var.
değerlendirmesinde bulundu.

“Kadına yönelik şiddeti ancak zihniyet
reformuyla önleyebiliriz”
OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, günün anlam ve önemini anlattığı açılış konuşmasında “Kadına karşı şiddeti önlemeye ve ortadan
kaldırmaya yönelik ilk yapılması gereken; kadına
karşı şiddet konusunda toplumda bilinç geliştirilmesidir. Bu bilincin oluşmasını da her şeyden
önce kadının birey olduğunun kabulünü sağlayarak toplumsal zihniyet reformuyla elde edebiliriz. Kadına, çocuğa, doğaya, hayvana kısacası
tüm canlılara karşı şiddeti kınıyor, katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

“Kadını etkileyen olumsuz her şey
bütünüyle topluma da yansıyor”
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, kadına yönelik şiddetin eğitimle çözülebileceğine
vurgu yaparak “Bir toplumda kadını etkileyen
olumsuz her şey o topluma da bütünüyle yansıyor. Sağlıklı bir toplum olabilmek, kadına bağlıdır. Kadına ve diğer canlılara yönelik şiddetin

“Şiddeti oluşturan yapıyı dert edinmemiz
gerekiyor”

“Toplumda şiddetin meşru olduğuna dair
yanlış bir yaklaşım var”
Sosyolojik bir olgu olarak kadına yönelik şiddeti
ele alan bir diğer panelist Doç. Dr. Yasemin Yüce
“Kadına Yönelik Şiddeti Konuş(ama)mak” adlı
sunum yaptı.
Etkinlikte, panelistlerden Prof. Dr. Ömer Böke
de “Şiddet Nasıl Öğretiliyor” adlı sunumunda;
sosyal öğrenme, etkileri ve model alma konuları
doğrultusunda yaşanılan güncel şiddet örnekleri
üzerinden bilgilendirmelerde bulundu.
Son olarak panel konuşmacılarından Avukat
Sevgi Çetin “Kadına Karşı Şiddetin Hukuki Boyutları” adlı sunumunda; ‘hukuk kadına nasıl
bakıyor?’, ‘hukukun şiddete karşı yaklaşımı ve
cezalandırma konuları’ gibi alt başlıklarla şiddeti ve şiddetin mağduru olan kadınları hukuki
süreçte ele alarak katılımcıları aydınlattı.

Sekülerleşme Tercih mi?
Zorunluluk mu?
“Sekülerleşme dinsizleşme demek değildir”
Sekülerleşme kavramı ne değildir? noktasında
açıklamalarda bulunan Ertit “Sekülerleşme dinsizleşme demek değildir. Dinsizleşme, bir şeyin
yok olması anlamına gelir. Ancak sekülerleşme
bir şeyin gücünün azalması demektir. Sekülerleşmeyi laiklik ya da laikleşme ile karıştırmamalıyız… Din sosyolojisi alanı sekülerleşmeye bir
değer yargısı gibi yaklaşmamıza izin vermez.”
dedi.

Söyleşiye; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan
Dağdemir, öğretim üyeleri ile idari personel ve
çok sayıda öğrenci katıldı.
“Sekülerleşmenin temelinde doğaüstü alan
yer alıyor”
Konferansına sekülerleşmenin tanımını yaparak
başlayan Dr. Öğr. Üyesi Ertit “Bu kavram; belli
bir toplumda, belli bir zaman dilimi içerisinde
doğaüstü alanın, yani dinin, dinimsi yapıların,
halk inançlarının ve diğer tüm doğaüstü öğretilerin bireysel ve toplumsal düzeydeki prestijlerinin ve gündelik yaşamı şekillendirme güçlerinin
azalması demektir.” şeklinde konuştu.

Modernleşmenin sekülerleşmeyi de beraberinde getirdiğini ifade eden Ertit sözlerine şu şekilde devam etti: “Teorinin basitçe tanımı; modernleşirsen sekülerleşirsin şeklindedir. Hem
modernleşen hem de sekülerleşen bir toplum
henüz yoktur. Bilimsel gelişmeler, kapitalizm
ve kentleşmenin sekülerleşmeye etkisi vardır.
Bilimsel gelişmelerin alt başlıkları olan; rasyonel düşüncenin yaygınlaşması, modern tıbbın
ilerlemesi, doğanın kontrol altına alınması ve internetin hayatımıza girmesi bizleri ister istemez
sekülerleştiriyor. Endüstriyel kapitalizmin sekülerleşmeye etkisi ise ekonomik alanın dinden
uzaklaşması, geleneksel aile yapısının dönüşümü, yaşam standardının yükselmesi, devlet
otoritesinin artması şeklinde gerçekleşir. Kentleşmenin etkisine baktığımızda ise mobilizasyon
süreci, özel yaşam alanlarının yaygınlaşması ve
eğitim olanaklarının artması karşımıza çıkıyor.
Sekülerleşme tek başına ilerlemiyor. Bu etkiler
vasıtasıyla sekülerleşme dediğimiz süreç, bizden ve devletin koyduğu yasalardan bağımsız
ilerliyor.”
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İlahiyat Fakültesi tarafından geleneksel olarak
düzenlenen Çarşamba Konferansları’nın konuğu “Türkiye’de Sekülerleşme Süreci: Tercih mi?
Zorunluluk mu?” başlıklı konferansıyla Aksaray
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ertit oldu.

“Sekülerleşme dediğimiz kavram yasalardan
bağımsız ilerliyor”
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Rektör Turizm Fakültesi
Akademisyenleriyle

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Bafra’da bulunan
OMÜ Turizm Fakültesinin Akademik Değerlendirme Toplantısı’nda öğretim üyeleriyle bir araya
geldi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da eşlik etti.
Birimlerin akademik değerlendirme toplantılarına katılmaya önem verdiğini ifade eden Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Akademisyenlerin performansını onlarla birlikte değerlendirmek, birimlerin mevcut durumunu yerinde görmek ve gelecek planlarımızı beraber görüşmek için bu tür
toplantıları tüm akademik birimlerimizde gerçekleştiriyoruz. Sonuçta akademik performans,
üniversitelerin tercih edilebilirliğini ve sıralamalardaki yerini oldukça etkiliyor. Biz de dünya ve
Türkiye sıralamalarındaki yerimizi daha üst noktalara taşımak için önce neler yaptığımızı görelim, daha sonra da planlı bir şekilde geleceğe
doğru yol alalım. Hepinize katılımınızdan dolayı
teşekkür ediyorum.” dedi.
Buluşmada, Dekan Prof. Dr. Ali Uzun, Turizm Fakültesinin genel yapısı ve faaliyetlerini anlatan

bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yetkin Bulut,
Bölümün tanıtımını yaparak akreditasyon faaliyetleri, iş birlikleri ve mezun istihdamı hakkında
bilgi verdi. Turizm Rehberliği Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Yasin Keleş de Bölüm ve Turizm
Meslek Yüksekokulunun faaliyetlerini içeren bilgiler paylaştı.
Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
akademisyenlerin istek ve önerilerini dinleyerek
her birine başarılar diledi.
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Rumeli’de “Toplum ve Yerleşim” Paneli
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Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü doktora
öğrencilerinin Osmanlı arşiv kaynaklarını referans alarak hazırladıkları “Rumeli’de Yerleşim ve
Toplum” paneli, Fen-Edebiyat Fakültesi Fahrettin Tosun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Panele; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıza

Karagöz’ün yanı sıra Balkan Türkü Cengiz Onaran, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Panelde; Rumeli’de Osmanlı hâkimiyetinde yer
alan Sarışaban, Drama, Kavala, Ahiçelebi ve
Karaferye kazalarının 19. yüzyıldaki Müslüman
nüfusu ve yerleşimleri hakkında bilgiler verildi.

Peynirlerimizin
Sadece Yüzde 10’u Tescilli

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite
Konferansları kapsamındaki “Peynir Haritası:
Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye” konulu konferans,
OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda TÜBA Asosiye Üyesi ve İnönü
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu tarafından
verildi.

“Ülkemiz 100 çeşit peynir çeşidine sahip”
Peynirin sadece kahvaltılarda tüketilen bir yiyecek olmadığını, peynire felsefi açıdan bakılması
gerektiğini vurgulayan Hayaloğlu “Avrupa’daki
peynirleri incelediğimizde peynirin kültür, yaşam biçimi, tarih, marka ve değer olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Dünya ölçeğine baktığımızda
4 bin çeşit, Fransa 300 çeşit, ülkemizde ise 100
çeşit peynir bulunmaktadır.” bilgisini verdi.
Konferansında Türkiye’de en çok üretilen ve tüketilen peynir çeşidi beyaz peynirin de içerisine
dâhil olduğu salamura peynir grubunu anlatan

Hayaloğlu, yanısıra Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin peynir haritasını katılımcılarla paylaştı.
“Türkiye’deki 100’e yakın peynir çeşidinden
yüzde 10’u tescil edilmiştir”
Hayaloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yaygın olan peynir grupları; salamurada olgunlaşan peynirler
başta olmak üzere pasta filata tipi (kaşar benzeri) ve tulum benzeri peynirlerdir. Türkiye’deki
100’e yakın peynir çeşidinden yüzde 10’u tescil
edilmiştir. Tescil edilen çeşitler üretici birlikleri
tarafından değil, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, belediyeler, kalkınma ajansları
gibi resmî kurumlarca tescillenmiştir. Bu durum
sürdürülebilirliği kısıtlamaktadır ve kontrol mekanizması işletilememektedir. Tescilli peynirler
mutlaka Türk Patent logolu olarak pazarlanmalıdır. Peynir konusunda çalışan bilim insanları
sektörle iş ve güç birliği yapmalıdır ve proje bütçesi sektör tarafından finanse edilmelidir.”
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Konferansında, coğrafyanın değişkenliğine bağlı olarak peynir karakteristiğinin farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu “Tarihsel kayıtlara bakıldığında peynirin ilk
yapıldığı yerler olarak Orta Asya, Anadolu ve
Mezopotamya’nın merkez oluşturduğunu görüyoruz. Her bölgenin kendine has imalat yöntemi,
suyu, havası, bitki örtüsü ve coğrafi özellikleri
peynir çeşitlerini ortaya çıkarıyor.” diye konuştu.
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Hemşirelik Bölümü Akreditasyon
Yolculuğunda Sona Yaklaştı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün akreditasyon sürecini yerinde gözlemleyip inceleyen
Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) Değerlendirme
Heyeti, Üniversitede bu doğrultuda yürüttüğü 3 günlük çalışmasını
tamamladı.
Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu başkanlığında 3 öğretim üyesi ve 1 öğrenci
değerlendiriciden oluşan HEPDAK
Değerlendirme Heyeti, yaptığı
inceleme ve çalışmalarını rapor
hâline getirerek OMÜ Yönetimi ile paylaştı.
Rapor olarak hazırlanan sonuç bildirisi, OMÜ
yönetiminin de eşlik ettiği toplantıda açıklandı.
Senato Salonu’ndaki toplantıya; Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet
Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Dekan
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Ünlü Söğüt
ile Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara, Hemşirelik
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve
Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları katıldı.
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Rektör Bilgiç “Akreditasyon; bitmeyecek bir
yolculuk”
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Raporun açıklanmasından önce konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, HEPDAK Değerlendirme

Heyeti ve akademisyenleri selamlarken “Üniversitemizin bir biriminin daha akreditasyon
yolculuğunun tamamlanma aşamasında olması
bakımından önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Bütün birimlerimizin bu yolculuğa başlaması ve gerekenleri yapması konusunda bizler teşvik edici,
destekleyici fikirlerimizi sürekli kendileriyle paylaştık. Bunlar içerisinde Hemşirelik Bölümündeki hocalarımız da hemen bu işe hazır olduklarını
söylediler ve akabinde çalışmalarına başladılar.
Akreditasyon yolculuğu, sahaya çıkıp maçı kazanmak gibi değil, aksine, başlayan ve bitmeyecek bir yolculuk. Elinizden gelenin en iyisini
yapabilmek ve yaptığınız işten herkesin güvenle
yararlanabilmesi adına sürekli içinde olduğunuz bir süreçtir. Bu süreci izleyen ve tespitlerini
paylaşan Değerlendirme Heyeti üyelerinin, görevlerini büyük bir istek ve hevesle, fedakârlıkla
yapmalarını çok değerli bulduğumuzu söyleme-

“Çok kısa bir sürede büyük bir gayret sarf
ettiğinizi ve işinize heyecanla sarıldığınızı
görüyoruz”
Ardından söz alan HEPDAK Değerlendirme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Hemşirelik Bölümünün akreditasyona dair gayret ve
motivasyonunun dikkat çekici olduğunu vurgulayarak “Bu süreçte sizlerin heyecanı ve azmi
bizleri de fazlasıyla motive ediyor. Biz de takım

olarak büyük bir özveriyle gece yarılarına kadar
çalıştık. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere
Hemşirelik Bölümünün çok kısa sürede büyük
bir gayret sarf ettiğini ve işlerine heyecanla sarıldığını görüyoruz. Kalite süreçlerinin gerekli
olduğuna ve Üniversitenin bu süreçleri gerçekleştirmesine inanan bir üst yönetimin olması ve
yöneticilerin ‘etkili liderliği’ bu süreci hızlandırdı.” sözlerine yer verdi.
Heyet Başkanı Prof. Dr. Hatipoğlu, sonrasında
öğretim elemanları, öğrenciler, eğitim yönetimi,
fiziksel altyapı, maddi kaynaklar, sürekli iyileştirme gibi standartlar üzerinden Hemşirelik Bölümünün akreditasyon sürecinin güçlü ve iyileştirilmesi gereken yanlarını, hazırladıkları sonuç
bildirisiyle paylaştı. Başkan Hatipoğlu, sonuç
raporunu, toplantının bitiminde Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi’ye teslim
etti.
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liyim. Dolayısıyla bu emeklerin, her hâlükârda
pozitif ve özendirici etkilerinin olacağını, bütün
paydaşları da mutlu edeceğini düşünmekteyiz .
Farklı şehirlerden gelerek takdir edilecek bu
gayretleri gösteren heyetimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Hemşirelik Bölüm Başkanımız
başta olmak üzere, bu süreci yöneten ve akredite olma yolunda çaba gösteren bütün Bölüm
akademisyenlerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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Mehmet Akif Ersoy’a Vefa

Eğitim Fakültesi, İstiklal Marşımızın ve birçok
ölümsüz eserin sahibi Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla, Fakültenin seminer salonunda
“Akif’e Vefa” konulu bir panel düzenledi.
Panele; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher
Balcı Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“Mehmet Akif Ersoy bu toplumun
yetiştirdiği bir değerdir”
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın, Mehmet
Akif Ersoy’u, hem kişiliği hem de eserleriyle yâd
etmeyi amaçladıklarını belirterek “Mehmet Akif
Ersoy, şahsiyeti ve eserleriyle Türk milleti için
önem arz ediyor. Duruşundan ve ilkelerinden
taviz vermeyen, inandığı gibi yaşayan bir kişiliğe sahipti. Dolayısıyla 63 yıllık ömrüne, vatana
ve millete hizmet bağlamında çok önemli şeyler
sığdırmıştır.” dedi.
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Akif’in ailesi, hayatı, Millî Mücadele dönemindeki hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren
Aydın “Mehmet Akif Ersoy, her türlü ideolojinin
üstünde, bu toplumun yetiştirdiği bir değerdir.
Bu değere, özellikle siz gençlerin vefa duyması
ve saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum.”
ifadelerini kullandı.
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“Sözler insanın yazgısını belirler”
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla da
Mehmet Akif Ersoy’un topluma edebiyat yoluyla

verdiği mesajları, “Durmayalım” isimli şiirini ele
alarak katılımcılarla paylaştı.
Sözlerin insanın yazgısını belirlediğini ifade
eden Prof. Dr. Selçuk Çıkla “Bu bağlamda Mehmet Akif’in sözleri bizi nasıl etkiliyor ve nasıl düşündürüyor? İşte bunu şiirinden yola çıkarak ele
alacağız.” şeklinde konuştu.
“Mehmet Akif kadınların durumunu
görebilen hassasiyete sahip bir şairdir”
Günümüzde yaşanan olayları, Mehmet Akif
Ersoy’un bakış açısıyla değerlendirmeye çalıştığını dile getiren Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şeyma
Kuran ise “Mehmet Akif Ersoy İstanbul’u, kenar
mahalleleri, her yeri gezerek gözlemleyen bir insandı. Yazdığı şiirler de bu gözlemlerinin bir ifadesidir.” dedi.
Günümüzün önemli toplumsal sorunlarından
kadına şiddet meselesini Mehmet Akif Ersoy’un
bakış açısıyla yorumlayan Doç. Dr. Şeyma Kuran “Cemiyete faydalı şiir yazmayı ilke edinen
Mehmet Akif, kadınların sorunlarına da eserlerinde geniş yer vermiştir. Mehmet Akif; savaş
ortamında, yokluk ve varlık mücadelesinde kadınların durumunu görebilen hassasiyete sahip
bir şairdir. Örneğin Millî Mücadele döneminde
Çankırı’da verdiği vaazda, Mustafa Kemal’in yanında toplanılması gerektiğini ve kadınların korunamadığı bir ortamda hür olunamayacağını
söylemesi çok önemlidir.” diye konuştu.

Türk Nöroşirürji Akademisi 5. Bilimsel
Kurs ve Konferansı Samsun’da

Türk Nöroşirürji Akademisi 2019 Yılı 5. Bilimsel
Kurs ve Konferansı, 5 – 10 Kasım tarihleri arasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarının Millî Mücadele’ye başlamasının
100. yılı vesilesiyle Samsun’da yapıldı.
Konferansa, Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Kaya Aksoy; Düzenleme Kurulu adına ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim

Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kerameddin Aydın
başkanlık etti.
Alanında deneyimli yaklaşık 100 bilim insanının
oluşturduğu ve beşincisi düzenlenen konferansta; bilgi ve tecrübe paylaşım platformu oluşturmak, nöroşirürji felsefesini benimsemek, eğitim
ve araştırma stratejileri geliştirerek hem bilimsel hem de Türk Nöroşirürji Akademisine ait geleneği gelecek nesillere aktarmak amaçlandı.

OMÜ’de Merkür Heyecanı
Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, Güneş’in önünden geçti. Daha
önce 9 Mayıs 2016’da gerçekleşen
bu ender gök olayı, OMÜ Uzaktan
Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans
Salonu’nda düzenlenen konferansın ardından OMÜ Gözlemevi’nden
izlendi.
Konferans; Genel Sekreter Doç.
Dr. Menderes Kabadayı, Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Astrofizikçi Dr. Tuğça
Şener, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı.

OMÜ Gözlemevi’nde heyecanlı dakikalar
Konferansın ardından öğrencilerle birlikte OMÜ Gözlemevi’ne geçildi. Burada özel olarak hazırlanan
teleskoplar yardımıyla Merkür’ün geçişi gözlemlendi. Dr. Tuğça Şener ve Prof. Dr. Hüseyin Kalkan’ın
eşlik ettiği etkinlikte tarihî gök olayına tanıklık edildi.
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Polonya’dan gelerek programa katılan Astrofizikçi Dr. Tuğça Şener de Merkür ve Güneş sistemi hakkında bilgi verdi.
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Her Bağış Yeni Bir Hayattır

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ
bağışına dikkat çekmek amacıyla “Her Bağış
Yeni Bir Hayattır” başlıklı bir panel düzenlendi.
Panele; Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Levent
Güngör, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Organ ve Doku
Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, sağlık çalışanları ve
davetliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.
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“124 hastayı yeniden hayata bağlama imkânı
oldu”
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Programın açılış konuşmasını yapan Samsun
Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali
Oruç, organ ve doku naklinde ortaya çıkan en temel sorunun, organ bağışının yeterince benimsenememesi olduğunu ifade ederek “Türkiye’de
sisteme kayıtlı bekleyen 28 bin 470 hastamız
mevcut. 2019 yılı içerisinde bölgemize bağlı illerde toplam 182 beyin ölümü vakasında 57
kişi donör olmuştur. Bu vakalardan yapılan 75
böbrek, 42 karaciğer ve 7 kalp nakliyle toplam
124 hasta, hayata tutundu. Bu organlar tıbbi kri-

terlerimiz gereği kime uygunsa sadece Samsun
bölgemize değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki
hastalarımıza gönderilmiştir. Samsun il merkezi
ise bölge illeri arasında 62 beyin ölümünde 26
donör ile ilk sıradadır. Yine Türkiye geneli nüfusa göre donör sayısı açısından Samsun bölgemiz
ikinci sırada ve Türkiye ortalamasının da 2 katı
üzerinde yer almıştır.” diye konuştu.
Rektör Bilgiç “Organ ve Doku Nakli
Merkezimizle önemli başarılara imza attık”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise OMÜ’nün organ
nakillerinde gösterdiği performans ve başarıya
vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “OMÜ
olarak Organ ve Doku Nakli Merkezimizle önemli başarılara imza attık. Çok istekli ve heyecanlı
bir ekibimiz var. 2019 yılı itibarıyla şöyle bir yapılanlara baktığımızda; böbrek naklinde sayısal
olarak 45’e ulaştık. Bunlardan 31’i kadavradan,
14’ü canlıdan nakil. Karaciğer naklinde 21 kişiye
nakil gerçekleştirildi ve bunların tamamı kadavradan. İnşallah canlıdan da nakil gerçekleştirilecek, bu yöndeki hazırlıklar tamamlanmak üzere.
Kornea naklinde 36 kişiye nakil gerçekleştirildi
ve kemik iliği naklinde de 12’si çocuk olmak üzere 15 kişiye kemik iliği nakli yapıldı. Erişkinlerde
kemik iliği nakli henüz başladı. Bu nedenle Samsun Organ Nakli Koordinatörlüğünde görev alan
bütün arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum.”

Sigortacılıkta Kariyer Hedefleri

OMÜ Hacı Fevziye Arslan Bafra İşletme Fakültesi, “Sigortacılıkta Kariyer Hedefleri” konulu
seminere ev sahipliği yaptı.

Bafra Saffet Arslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan
Prof. Dr. Yüksel Terzi “Bafra İşletme Fakültesinde 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü öğrenci
almaya başladı. Bu tür etkinliklerle Bölüm öğrencilerini sigortacılık alanında uzman kişilerle
buluşturarak, deneyim kazanmalarını amaçlıyoruz.” dedi.
Seminerde moderatörlüğü Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat
Urkaya yaparken, konuşmacı olarak Türkiye
Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel
Başkan Yardımcısı Fatih Kankurdan, Samsun Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Serdar Yıldız
ve sigortacı Mahmut Yurt katıldı.

Konuşmacılar, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, sektörde sigortacılık ve aktüearya uzmanlarına çok ihtiyaç duyulduğunu ifade
ettiler. Özellikle bu bölüm mezunlarının yüksek
ücretlerle uzman olarak da çalışabileceklerini belirten konuşmacılar, sigortacılığın tarihsel
geçmişinden de bahsederek öğrencileri, mesleklerini sevmeleri konusunda uyardı.
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Düzenlenen seminere; İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yüksel Terzi, Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan,
Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Çırak, hayırsever İş Adamları Saffet Arslan
ve Akif Arslan, akademisyenler, meslek erbapları ve öğrenciler katıldı.
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Parkinson ve Beyin Pili Ameliyatları

hastalarımızı takip ediyoruz. Böylece Parkinson
hastalarımız en güncel ve en doğru tedaviye
ulaşma imkânı buluyorlar.” diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi Nöromodülasyon Merkezi
Sorumlusu Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy
Kocabıçak, beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alındığını belirterek “Bu tedavi yöntemi, hastalığı durdurmasa da
hastaların yaşamını zorlaştıran titreme, hareket yavaşlığı ve kaslardaki ağrı ve gerginlik gibi
şikâyetleri düzeltmeye yarıyor.” dedi.
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Tıp Fakültesi Hastanesi Nöromodülasyon Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen
“Uluslararası Klinik Nörobilim Kursu”nun bu
seneki konusunu ise Parkinson hastalığı ve bu
hastalığın tedavisinde kullanılan beyin pili ameliyatları oluşturdu.
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Kurs hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak “Yaklaşık 10 yıldır Tıp Fakültesi Hastanemizde Parkinson hastalığında beyin pili ameliyatlarını zaten uyguluyorduk. Fakat bu hastalıkla
ilgili tüm branşlar ayrı ayrı çalıştığı için hastaların takip ve tedavisinde bazı zorluklar yaşıyorduk. Üniversite yönetimimizin desteğiyle nöroloji ve beyin cerrahi, psikiyatri, psikoloji, fizik
tedavi gibi branşların bir çatı altında toplandığı
bir serviste hastalarımızın tedavisini yapıyoruz.
Bu sayede daha düzenli ve daha bilimsel olarak

Kocabıçak “Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinden Parkinson hastaları tedavi için bize başvuruyorlar. Telefonla, mesajla ya da mail yoluyla
bize ulaşabilirler. Randevu sistemiyle çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa zamanda kendilerini Merkezimize kabul ediyoruz. Parkinson hastalığı dışında ülkemizde kasılmalarla seyreden
distoni hastalığı ve daha ziyade el titremeleriyle kendini gösteren tremor hastalığında da beyin pili ameliyatlarını yapıyoruz. Bu hastalıklar
dışında takıntı hastalığı olarak bilinen obsesif
kompülsif bozuklukta ve tik hastalığı olarak bilinen Tourette sendromunda da beyin pili tedavisi uygulanabilmekte. Kendi Merkezimizde beyin pili ameliyatları dışında özellikle birkaç kez
bel fıtığı ve omurilik ameliyatı olmuş, şiddetli
ağrıları olan hastalarda ağrı pili ameliyatlarına
başvuruyoruz. Ayrıca halk arasında sara olarak
bilinen epilepsi hastalığında da benzer pil ameliyatlarını ve spastisite hastalığında kas gevşetici
ameliyatları yapıyoruz. Merkezimizde beyin cerrahları ve nörologlar dışında psikiyatrist, psikolog, Parkinson hemşiresi, diyetisyen, fizyoterapist, konuşma terapisti ve Parkinson hastalığını
ilgilendiren diğer pek çok branştan uzman bir
çatı altında görev yapıyor. Maalesef Parkinson
ve benzeri hastalıkların tedavisinde özel merkezlere ülkemizde ihtiyaç var. Bizim Merkezimiz
gibi merkezlerin kurulması hasta sağlığı açısından çok önemli. Düzenlediğimiz bu tür bilimsel
toplantılarla ve verdiğimiz eğitim desteğiyle bu
açığın kısa sürede kapanması için çalışıyoruz.”
bilgisini paylaştı.

OMÜ, 25. Ulusal Ergonomi Kongresi’ne
Ev Sahipliği Yaptı

OMÜ Mühendislik Fakültesinin girişimleri ve
sektördeki bir dizi firma ve kurumun iş birliğiyle organize edilen “25. Ulusal Ergonomi Kongresi”, “Ulusal Kalkınmada Sanayileşme ve Ergonomi” ana temasıyla Üniversitenin Kurupelit
Yerleşkesi’nde yapıldı.

bildiri ile kongremize sağlanan katılımdan ötürü
duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum.” sözleriyle özetledi.

“Amacımız; ergonomiye ilişkin yeni gelişmeleri paylaşmak”

Kongrenin de ana teması olan “Ulusal Kalkınmada Ergonomi”nin önemine değinen Türk Ergonomi Derneği BaşkanıProf. Dr. Fahri Özok da
“Verimlilik ve üretkenliği bir küme olarak düşünürseniz ergonomi; hem insanca yaşamın hem
de üretkenlik ve verimliliğin ara kesitindedir. O
hâlde kesiti ne kadar büyütürseniz o kadar başarılı olursunuz.” diye konuştu.

22 şehirden 26’sı üniversite olmak üzere 32
kurum ve 84 bildiri
Prof. Dr. Sermin Elevli, kongrenin önemini ise
“Böyle bir ortamda 22 şehrimizden, 26’sı üniversite olmak üzere 32 kurumdan toplam 84

18 – 20 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan “25. Ulusal Ergonomi Kongresi”nde; Mekânın Ergonomik
Tasarımı, Yeşil Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomik Risk Değerlendirmesi, Dijital Teknolojiler ve Ergonomi, Sağlık ve Ergonomi, Bina
Tasarımında Ergonomi, Tasarım ve Ergonomi,
Endüstri 4.0 ve Ergonomi, Psikoloji ve Ergonomi
gibi konu başlıkları, çok geniş yelpazede akademisyen ve uzmanlar tarafından işlendi.
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Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sermin Elevli, kongrenin misyonunu şu
sözlerle açıkladı: “Kongremizin amacı; disiplinler arası bir anlayışa sahip olan ergonomi alanında çalışan akademisyen ve uygulayıcıları bir
araya getirip, yeni gelişmelerin ve uygulamaların
paylaşıldığı ve bu alandaki bilgi birikiminin arttığı bir ortam tesis etmektir.”

“Kalkınmamız, verimlilik ve üretkenlikten
geçiyor”
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Dr. Serkan Alkan

Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz

“Genç İSG Sempozyumu” OMÜ’de
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Üniversite öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki farkındalığını artırmak amacıyla bu
sene beşincisi düzenlenen “Genç İSG (İş Sağlığı
ve Güvenliği) Sempozyumu” OMÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sempozyumda konuşan İSGAM Başkanı
Dr. Ömer Volkan Gök bakanlıklar ve Avrupa
Birliği’yle koordineli olarak yapay zekâ, dijitalleşme, endüstri 4.0 ve enerji sektörüne yönelik
projeler yürütüldüğünü ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü öncülüğünde, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) ve Turkcell ortaklığında
organize edilen “Genç İSG Sempozyumu” OMÜ
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

“İSG, çalışma hayatının olmazsa
olmazlarından”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
Furkan Yıldız da “İSG, çalışma hayatının olmaz-

Furkan Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Tepe
sa olmazlarından. Özellikle henüz çalışma hayatına girmemiş olan siz değerli gençlerimizin bu
konudaki bilinç seviyelerini yükseltebilmemizin,
ileride uzun vadede bizlere pozitif dönüşüm ve
katkısı olacağını öngörmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Dr. Ömer Volkan Gök

“Üniversitemizde ortak sağlık ve güvenlik
birimini kurduk”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz
ise konuşmasında “İş güvenliği bakımından Üniversite olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz.” sözlerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından “Endüstri 4.0 ve
İSG’nin Dönüşümü” konulu birinci oturumda;
Turkcell İSG Müdürü Dr. Serkan Alkan “Yeni Nesil Meslekler”, Turkcell İSG Proje Yöneticisi Özgür Lostar “Dijital Dünyaya İş Güvenliği Olarak
Hazır mıyız?”, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mustafa Tülü “Yapay Zekâ ve İSG”
ve OMÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr.
Üyesi Cengiz Tepe de “Yapay Zekâ ile Protez Elin
Kullanımı” başlıklarını taşıyan sunumlarını gerçekleştirdiler.
Öğleden sonra ise “Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor”
içerikli ikinci oturumda; “İSG Alışkanlıklarımızı
Nasıl Değiştiririz?” başlıklı sunumuyla Alparslan
Yılmaz ve “Davranış Odaklı İSG Kültürünü Destekleyici Uygulamalar” adlı sunumuyla Çalışma
Direktörü Levent Oğuz katılımcılara hitap etti.
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2017 yıl sonu itibarıyla Üniversitede ortak sağlık
ve güvenlik birimini kurduklarını kaydeden Cengiz “Bu birimizde 3 iş yeri hekimimiz, 1 güvenlik uzmanımız ve 1 sağlık personelimiz düzenli
olarak çalışıyor. İş güvenliğinin kategorilendirilmesinde çok tehlikeli sınıfta yer alan Sağlık Uygulamaları Araştırma Merkezimiz ve Tıp Fakültemizde yıllık düzenli olarak 3 bin personelimize
eğitim veriyoruz. Tehlikeli olarak adlandırdığımız
Diş Hekimliği Fakültemizde 150’ye yakın çalışanımız da 2 yılda bir eğitim ve bununla ilgili muayene hizmeti almakta. Ayrıca bu birimlerimizde
6 bin 331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
hükümlerinin tamamı düzenli olarak yerine getirilmektedir. Az tehlikeli çalışma alanına dâhil
olan yaklaşık 700 çalışanımızın da eğitimlerini
vermekte ve muayenelerini düzenli olarak yapmaktayız. Bunun dışında iş sağlığı güvenliği ile
ilgili eğitimlerimizi öğrencilerimize sunuyoruz.”
dedi.
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Akademik Girişimciliği Güçlendirme
Hamlesi Eğitimlerle Devam Ediyor
OMÜ, kalite çalışmaları kapsamında
iyileştirme eylem planında yer alan
akademik girişimciliğin güçlendirilmesine yönelik “Akademik Girişimcilik
Eğitimi” düzenledi.
Bilgiyi üretme ve yayma sorumluluğu
kadar sahip olduğu bilgiyi ekonomik
ve toplumsal değere dönüştürmeyi
ilke edinen OMÜ, girişimci potansiyelini açığa çıkarmak isteyen akademisyenleri, 4 gün boyunca bünyesindeki
uzmanlarla buluşturdu.
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Kurupelit Kampüsü’ndeki Samsun
Teknopark Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr.
Kürşat Demiryürek, Samsun Teknopark Müdürü Dr. Buğra Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç, OMÜ Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Mortaş ile OMÜ-TTO ekibi, SosyalBen
Vakfının kurucusu ünlü Sosyal Girişimci Ece Çiftçi, Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat başta olmak üzere
girişimcilik tecrübesi olan akademisyenler katıldı.
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Akademisyenlerce yoğun ilgi gören ve ayrılan
kontenjanın tamamen dolduğu eğitim programında; girişimcilik konusunda bilgi almak isteyen, fikri olup da bu fikrin hayata geçirilmesi
noktasında desteğe ihtiyacı olan akademisyenler, yapılan kapsamlı sunumlarla aydınlatıldı.

Programın sürpriz konuğu; Amerika’da
“Gelişmekte Olan 10 Genç Lider” ödülüne
değer görülen Sosyal Girişimci Ece Çiftçi
oldu
4 gün süren “Akademik Girişimcilik Eğitimi”nin
diğer günlerinde de eğitmenlerce “Fikrî Sınai ve
Mülkiyet Hakları “(Marka, Patent, Tescil, Faydalı
Model), “Akademik Projeler ve Proje Yönetimi”,
“Yaratıcı Düşünme ve Fikir Geliştirme”, “Yaratıcı
Düşünme ve Fikir Geliştirme Uygulamaları”, “Girişimciliğin Temelleri”, “Yenilik Yönetimi” gibi
konular mercek altına alındı ve yanı sıra da “İş
Modeli Kanvası”, “Bireysel İş Modellemesi Sunumları”, “İş Modellemesi Grup Çalışması” ve
“Tecrübe Paylaşımları”na yer verildi.

Samsun Teknopark Danışma Kurulu
Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı, OMÜ Rektörlük Toplantı
Salonu’nda Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında yapıldı.
Toplantıya; Samsun Teknopark Danışma Kurulu
Üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,

Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın yanı sıra
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Kuran ile Yönetim Kurulu Üyesi Adem
Gül ve Teknopark Genel Müdür Dr. Buğra Çolak
katıldı.
Toplantıda Samsun Teknopark ile ilgili değerlendirmeler yapılarak gelecek hedeflerine yönelik
karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Akranım Yanımda Ailem Arkamda
Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğrencileri ve araştırma görevlileri tarafından Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
(OKTAM) bünyesinde kurulan ve danışmanlığını Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı’nın yaptığı Pembe
Yaka ekibi, “Akranım Yanımda Ailem Arkamda”
Projesi ile erken evlenme oranlarının yüksek,
okullaşma ve sağlık hizmetlerine ulaşımın düşük düzeyde olduğu ve Roman vatandaşların
çoğunluk olarak yaşadığı Yavuz Sultan Selim
Mahallesi’nde, Roman gençlere ve ailelerine yönelik bir dizi seminer ve panel düzenleyecek.
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OMÜ Pembe Yaka Öğrenci Topluluğu Üyeleri
Arş. Gör. Mehmet Korkmaz, Arş. Gör. Özge Öz
Yıldırım ve Arş. Gör. Dilek Çelik Eren tarafından
hazırlanan “Akranım Yanımda Ailem Arkamda”
Projesi, Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından hibe almaya hak kazandı.
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AR-GE Proje Pazarında Fikirler Yarıştı
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Samsun Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Birol Elevli ile OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Andaç projeleri değerlendirdi.
“Bu fikir ve hayallerin temelinde emek, sabır,
zaman ve azim var”

OMÜ bünyesindeki Samsun Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) paydaşlığında gerçekleştirilen “OMÜ Araştırma Geliştirme (ARGE) Proje Pazarı” yarışmasında dereceye giren
projeler ödüllendirildi.
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Samsun Teknopark Konferans Salonu’nda düzenlenen “OMÜ AR-GE Proje Pazarı Ödül Törenine”; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Kuran, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Teknopark
Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Etkinliğin final jürisinde yer alan OMÜ Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve

Programın açılışında konuşan OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, fikir ve hayallerin hayatı dönüştürdüğüne dikkat çekerek
“Bugün proje başvurularıyla üretkenliğine üretkenlik katmak isteyen, fikirlerinin ve hayallerinin
peşinden koşan insanları onurlandırıp ardından
da birlikte hareket etmek üzere toplandık. Herkese katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum.”
dedi.
“Umarım proje pazarı; gelecekte sanayici,
yatırımcı ve girişimcilerimizin buluşması
adına bir fırsat olur”
Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da
AR-GE’ye yönelik proje pazarına gösterilen ilgiden mutlu olduklarını ve ileride daha yoğun
katılım beklediklerini dile getirerek “OMÜ-TTO
Anonim Şirketinin en önemli etkinliklerinden birindeyiz. Bu etkinliği; sunulan proje fikirlerinin,
deyim yerindeyse meyveye dönüşmeden önce
ilk tohumlarının atılmasına yönelik bir girişim
olarak değerlendirebiliriz. Gelecekte bu proje

Seçilen 9 projenin sahipleri sunumlarını yaparak jürinin değerlendirmesine sundu. Jüri üyeleri, değerlendirme sürecinin sonunda; Öğr.
Gör. Sema Gültürk’ün “Riskli Bebek Pozisyon ve
Hareket Algılayıcısı (RİPA)” adlı projesini birinciliğe, OMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr.

Öğr. Üyesi Cengiz Tepe’nin “Konveyör Bantlı PLC
Deney Düzeneği Prototipi” adlı projesini ikinciliğe, “Çeşitli İmplantlarda Kaplama Malzemesi
Olarak Biyoaktif Camların Araştırılması” projesiyle Lale Civan’ı da üçüncülüğe değer görürken,
birinci proje 5 bin TL, ikinci proje 3 bin TL, üçüncü proje ise bin TL para ödülü kazandı.
Jüri üyelerinin değerlendirmesinden önce, 9
projenin sahiplerine katılım belgeleri takdim
edildi.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

pazarı etkinliğinin; sanayici, yatırımcı ve girişimcilerimiz ile fikirlerini hayata geçirecek kurumların ve fikir sahiplerinin bir araya gelmesi için
bir fırsat olarak görülmesini temenni ediyorum.”
sözlerine yer verdi.
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OMÜ’den Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’ye
İş Birliği Ziyareti
Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran; Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp
Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal
Özgen, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Özkan,
Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tekin
Şimşek ile birlikte Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’yi
ziyaret etti.
Rektör Vekili Mehmet Kuran ve beraberindekileri, Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Aygün, Şirket Genel Koordinatörü Levent Tuncel ile Kalite Üretim ve Yönetim
Müdürü Engin Başoğlu karşıladı.
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“107 ülkeye ihracat yapıyoruz”
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Aygün Cerrahi Aletler’in yapısı, üretim, araştırma geliştirme (AR-GE) ve ihracat faaliyetleri
hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Aygün “Cerrahi el aletleriyle başlayan
bir üretim geçmişimiz var. Ancak son 10 yıldır
teknolojik ürünlere yöneldik. Cerrahi motor sistemleri, sterilizasyon ekipmanları, aydınlatma
sistemi ve tek kullanımlık ürünlere odaklandık.
Üretimimizin yüzde 80’inden fazlasını ihraç ediyoruz. Fakat yurt içinde de bilinirliğimizin olması

lazım. Bu noktada Üniversitenin görüşlerinden
de istifade etmemiz gerekli. Sonuçta kendi ülkesinde başarı kazanamamış bir ürün yurt dışında
da başarılı bulunamaz. Hazırladığımız aydınlatma sistemi modelini sizin değerlendirmenize
sunmak, bizim için önem taşıyor.” dedi.
“Amacımız ülke sanayisinin, ekonomisinin
ve teknolojisinin gelişmesi”
Üniversite sanayi iş birliğine vurgu yapan Rektör
Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran ise Aygün Cerrahi
Aletler’in, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO)
AR-GE Merkezinden faydalanarak tecrübeli personelinden de danışmanlık alabileceğini ifade
etti. Üniversitenin ilgili akademisyenlerinin de
destek sunabileceğinin altını çizen Mehmet Kuran, amaçlarının ülke sanayisi, ekonomisi ve
teknolojisine katkıda bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.
Aygün Cerrahi Aletler’in ürünlerini inceleyen
Rektör Vekili Mehmet Kuran ve beraberindekiler, firmanın üretim merkezini de gezerek mühendislerden üretim süreci hakkında hem bilgi
aldılar hem de izlenimlerini ve görüşlerini bildirdiler.

KİTAM’dan Akreditasyon Standardı
Eğitimi
OMÜ Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi (KİTAM) çalışanları ve OMÜ Çevre Mühendisliği öğretim elemanlarına yönelik “Akreditasyon
Standardı” eğitimi verildi.
OMÜ; kalite çalışmaları kapsamında laboratuvar akreditasyonu alanındaki faaliyetlerine hız
verdi. Akreditasyon Standardı (TS EN ISO/IEC
17025:2017) ile başlayan ve KİTAM Seminer
Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimler; ölçümlerin izlenebilirliği, metot validasyonu ve verifikasyonu, sertifikalı referans malzeme üretimi
ve kullanımı, laboratuvarlarda iç kalite kontrol
konularıyla sürüyor.

Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonu ve güvenirliği, akreditasyon ve uluslararası boyutu,
üniversite araştırma laboratuvarlarında akreditasyonun önemi ve gerekliliği gibi farklı boyutları kapsayan ve Dr. Gülen Yeşilören tarafından
verilen eğitimler aralık ayı sonuna kadar devam
edecek.
Eğitimler kapsamında KİTAM çalışanları ve
OMÜ Çevre Mühendisliği öğretim elemanları,
gerekli Akreditasyon Standardı eğitimlerini tamamlamalarının ardından sertifika almaya hak
kazanacak.

Amerika Birleşik Devletleri “Federal Assistance Award” projesi
desteğiyle Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi tarafından yürütülen
“Learning by Doing-Entrepreneurship Training Program in Turkey”
projesi kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Tarımsal
Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi’nde
yoğun bir “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” gerçekleştirildi. 25 kişinin katıldığı eğitim 2 gün sürdü.
Projenin eğitimcileri Doç. Dr. Selva Staub, Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita
ve Dr. İlkay Abacı’dan oluşurken, eğitimlerde oyuna ve tasarıma dayalı uygulamalar, beyin fırtınası,
grup çalışmalarına ve eşsiz çıkarımlara yer verildi.
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DOKAP Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Yapıldı
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Atatürk’ün Sevdiği Şarkı ve Türküler
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 81. yılında, OMÜ Devlet Konservatuvarı, düzenlediği “Atatürk’ün Sevdiği Şarkı ve
Türküler Konseri” ile halkla buluştu.

Çökertmeden Çıktım da Halilim, Olmaz İlaç, Çalın Davulları, İzmir’in Kavakları, Elif Dedim Be
Dedim, Eklemedir Koca Konak, Bülbülüm Altın
Kafeste, Sobalarında Kuru da Meşe Yanıyor, Kırmızı Gülün Alı Var, Dayler Dayler, Alişimin Kaşla-

Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümü
olan 10 Kasım’da OMÜ Devlet Konservatuvarı
Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanı
Doç. Dr. Serhat Yener’in yönettiği “Atatürk’ün
Sevdiği Şarkı ve Türküler” adlı özel konser, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde
sunuldu.

rı Kare, Köşküm Var Deryaya Karşı, Atabarı, Hoş
Gelişler Ola ve Vatan olmak üzere 19 parçaya
yer verildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin
ardından Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerin
seslendirildiği konserde sırasıyla; Hüseyni Peşrev, Yanık Ömer, Yemen Türküsü, Sarı Zeybek,

Kapanışı “Vatan” isimli parçayla gerçekleştiren
orkestra, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konserde “Sobalarında Kuru da Meşe Yanıyor”
ve “Atabarı” eserleri, OMÜ Halk Oyunları Topluluğunun gösterisi eşliğinde icra edildi.

İZLE
Atatürk’ün Sevdiği Şarkı ve
Türküler Konseri

Konservatuvar ve Askerî Bandodan
100. Yıl Konseri

OMÜ Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu,
ortak verdikleri konser ile davetlilere müzik şöleni yaşattı.

Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte
konuşan Devlet Konservatuvarı Müdürü
Prof. Dr. Ferit Bulut, teşekkür konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
öngördüğü hedefler doğrultusunda çağdaş bilimsel ve sanatsal bir yaklaşımla
çaba gösterdiklerini söyledi. Bulut, Millî
Mücadele’nin 100. yılı münasebetiyle icra
edilen konserde türkü ve marşların farklı
bir bakış açısıyla sunulduğunu dile getirdi.
Konser; ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ adlı eseri,
sahnedekiler ve izleyicilerin birlikte söylemesiyle son buldu.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü’nde,
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19
Mayıs 1919’da kıvılcımı çakılan Millî
Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan
OMÜ Devlet Konservatuvarı ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu
tarafından müzik resitali sunuldu. Müzik
ziyafetinin verildiği gecede, Batı müzikleriyle birlikte efsaneleşen marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirildi. Davetliler
türkü ve marşlara eşlik ederek cep telefonları ile bu anları kaydetti.
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OMÜ’de İtalyan Müziği Rüzgârı
Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında İtalya’dan konuk olarak gelen Flavio
Maddonni ve Antonino Maddonni, “İki Yüz
Yıllık İtalyan Müziği Başyapıtları” temalı bir
konser verdi.
Devlet Konservatuvarı Konferans Salonu’nda
gerçekleşen konsere; akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.
Konserde, Monopoli Nino Rota Konservatuvarında müzik teorisi dersleri veren keman
ve viyola sanatçısı Flavio Maddonni ile aynı
üniversitede klasik gitar dersi veren Antonino Maddonni, İtalyan müziğinin başyapıtları
olan Nicolo Paganini, Francesco Molino ve
Astor Piazzolla’nın eserlerini yorumladı.

Âşıklar Sazları ve Sözleriyle Gönül
Telini Titrettiler
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Türklerin binlerce yıllık kadim tarihinin günümüze değin kesintisiz aktarıldığı en önemli mecralardan biri olan âşıklık geleneğinin usta temsilcileri, OMÜ’de düzenlenen “Bir Hilalin Etrafında
Sazıyla Sözüyle Âşıklarımız” adlı programla hünerlerini sergiledi.
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Organizasyon OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenirken, sözlü geleneğin büyük anlatıcıları olan konuk âşıkların performansını; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum
Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Uğur Demirci’nin program yönetmenliği yaptığı
konserde; Kars yöresi âşığı Necdet Kuyumcu,
Erzurum yöresi âşığı Sıtkı Eminoğlu, Gümüşhane yöresi âşığı Kul Nuri, Çukurova yöresi âşığı
Abdullah Gizlice ve Denizli yöresi âşığı Ozan Nihat, dile döktükleri türkülerle gönül teline dokunurken, diğer yandan paylaştıkları hikâyeler ve
yaptıkları atışmalarla katılımcılara hoşça vakit
yaşattılar.
Konser bitiminde usta âşıklara, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal
Nazlı ve Fen-Edebiyat Fakültesi eski Dekanı
Prof. Dr. Bekir Batı tarafından adlarına düzenlenmiş fidan sertifikaları takdim edildi.

OMÜ Sahnesi’nde Klasik Türk Müziği
Nostaljisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarları ortaklığında düzenlenen “Klasik Türk
Müziği Konseri”, dinleyicilere nostaljik bir akşam yaşattı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü’ndeki OMÜ Sahnesi’nde verilen
konserde klasik Türk müziğinin sevilen eserleri icra edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr.
Üyesi Banu Geboloğlu’nun solist
olarak sahne aldığı konserde, OMÜ
Devlet Konservatuvarından Dr. Öğr. Üyesi Emre
Pınarbaşı (ney) ve Arş. Gör. Naci Parlar (keman),
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden ise Dr.

Öğr. Üyesi Gamze Köprülü (ritim), Öğr. Gör. Aziz
Destegül (ut), Funda Keklik Kal (kanun) ve Ebubekir İnalkaç (ritim) performanslarıyla katılımcıların beğenisini kazandı.

Türk Sanat Müziği 100. Yıl Özel Konseri
Gönülleri Fethetti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki konserin seyircileri arasında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de vardı.
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Serhat Yener yönetimindeki “Türk Sanat Müziği 100. Yıl Özel Konseri”, yine coşkuyla

ve saygıyla gönüllerdeki yerini aldı. 24 eserin
sergilendiği konserde şarkılar, koro ve solo olarak seslendirildi.
Konserin ardından kısa bir teşekkür konuşması
yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ”Çok değerli
saz ekibimiz ve hocalarımız Türk sanat müziğimizin çok güzel eserlerini çok büyük bir başarı
ile icra ettiler, gönüllerimizi fethettiler. Hepsine
gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun,
nice güzel konserlerde hep birlikte olmak dileğiyle, sağ olun.” dedi.

OMÜBÜLTEN
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OMÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk
Müziği Anasanat Dalının Doç. Dr. Serhat Yener
yönetiminde düzenlediği “Türk Sanat Müziği
100. Yıl Özel Konseri“ gönülleri fethetti.
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Diş Hekimliği Fakültesini
Tasarımlarıyla Süslediler

Sanatsal tasarım ve üretimlerini, Üniversite
ve şehrin yararına dönüştürmeyi ilke edinen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinde (GSF), Resim Bölümü öğrencilerinin, Diş Hekimliği Fakültesinde 2018
– 2019 eğitim-öğretim döneminde yürüttükleri proje çalışması teşekkür belgeleriyle
taltif edildi.

OMÜBÜLTEN
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Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde GSF
Resim Bölümünde “Duvar Resmi Dersi”
kapsamında projelendirilen “Diş Hekimliği
Fakültesi Duvar Tasarım Uygulaması”nda
Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney’in
rehberliğinde görev alan öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret ederek teşekkür
belgelerini aldı.
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Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selim Arıcı, Dekan Yardımcısı ve
Başhekim Prof. Dr. Murat Yenisey ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Yılmaz
tarafından karşılanan Dr. Öğr. Üyesi Engin
Güney ve Resim Bölümü öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesinin holünün duvarında yer
alan çalışmalarıyla objektiflere poz verdiler.

Öğrencilerinin Gözünden Kurtuluşa
Giden Yol ve Atatürk

Samsun Meslek Yüksekokulu öğrencileri,
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı anısına
“Samsun Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
Gözünden Kurtuluşa Giden Yol ve Atatürk” konulu bir sergi düzenledi.

Mimarlık Fakültesi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerin
beğenisine sunulan sergide; Atatürk ve Millî Mücadele temalı afiş çalışmaları, pul tasarımları ve
mimari dekoratif sanatlara ait dekoratif eserler
yer aldı.
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Samsun Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım
Bölümü ve Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü
öğrencilerinin 100. yıla özel çalışmalarının yer
aldığı serginin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Prof.
Dr. Halil Kütük, akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.
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Kurtuluş Yolu Karma Sergisi Projesi’nin
Finali Başkentte Yapıldı

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğü ve OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı yürütücülüğünde
hazırlanan “Millî Mücadele’nin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Karma Sergisi Projesi”nin büyük finali
başkent Ankara’da gerçekleştirildi.
Öğretmenler Günü etkinlikleri dâhilinde 25 Kasım 2019 tarihinde sanatseverlerin beğenisine
sunulan sergiye, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası bünyesindeki Resim Heykel Müzesi ev sahipliği yaptı. Sergide; 7 ildeki 8 üniversiteye ait
70’in üzerinde çalışma yer aldı.
Başkentteki açılışa; başta Ankara Valisi Vasip
Şahin, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü müdürleri ile öğretim üyelerinin iştiraki olmak üzere geniş bir katılım oldu.
Projenin ilk sergisi 4 Mayıs 2019’da Samsun’da
açıldı ve sonrasında devam eden serginin diğer
durakları Amasya, Erzurum, Sivas, Afyon ve İzmir’deki eğitim fakülteleri olurken, nihayetinde
bütün üniversitelerin buluştuğu büyük sergi
başkentte Gazi Üniversitesinde açıldı.
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Projedeki katılımcı üniversiteler:
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• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

• Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tasarım

• Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Meslek Yüksekokulu

• Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

• Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi
• Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İletişimcilerden Ayvacık’ta Foto-Maraton

Etkinliğe; Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap
ve öğrenciler katıldı.
Foto-Maraton etkinliğinin açılış konuşmasını
yapan Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı
“Saklı cennet Ayvacık’ı saklandığı yerden çıkaracağız. Ayvacık’a gelen ve çok kısa bir zaman

içerisinde böyle bir ortamı hazırlayan geleceğimizin teminatı gençlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Abdullah Hocaoğlu’nun birinci olduğu yarışmada; ikinci ve üçüncülüğü ise sırasıyla Radyo
Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Adnan
Zarur ve Esra Kumaş elde ederken, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Ezgi Aslan da
dördüncülüğe ulaştı.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere, plaket ve
hediyeleri takdim edildi.

OMÜBÜLTEN
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OMÜ İletişim Fakültesi ve Ayvacık Belediyesi iş
birliği ile düzenlenen “Foto-Maraton” yarışmasında sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar,
OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi’nde sergilendi.
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Lisansüstü Öğrencileri Eserlerini
Sergiledi
OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü
doktora öğrencileri tarafından hazırlanan “Sanatta Yeterlilik Karma
Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünün
ilk doktora öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergide, “Resim
Atölye Kuram ve Yöntemleri” dersi kapsamında üretilen eserler yer
aldı. Güzel Sanatlar Fakültesinde
açılışı yapılan sergide birbirinde
farklı çalışmalar göze çarparken,
ortaya konan eserler sanatseverlerin beğenisini kazandı.
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Serginin küratörlüğünü Prof. Dr.
Metin Eker yaptı. Prof. Dr. Eker
“Bu sergimizin ana özelliği; doktora yapan yani sanatta yeterlilik
öğrencilerimizin resim atölye ders
çalışmalarından oluşması. Sergi,
benimle beraber 9 öğrencimizin
eserlerinden ibaret.” şeklinde konuştu.
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Açılışa Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı ve Prof. Dr. Metin
Eker ile birlikte sergiyi gezerek
eser sahipleri ile sohbet etti.

Yüksek Lisans Öğrencilerinden
Karma Sergi
Güzel Sanatlar Enstitüsünde 2017
ve sonrasında öğrenim gören 27
yüksek lisans öğrencisi, hazırladıkları karma sergiyle yeteneklerini konuşturdu.
GSF Sanat Galerisi’de açılan serginin açılışına; GSF Dekanı Prof. Dr.
Ali Tomak, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Bolat, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Güray Erener, akademisyenler, öğrenciler ile sanatseverler
katıldı.
Resimden grafiğe, seramikten
illüstrasyona kadar 36 farklı
eser

Açılışın ardından akademisyen ve
sanatseverler sergiyi gezerken eser
sahibi öğrenciler de ilham aldıkları
hususları katılımcılarla paylaştı.

İZLE
OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü
Karma Sergisi
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Küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Engin
Güney’in yaptığı ve farklı sanatsal
bakış açılarının yansıdığı karma
sergide; Enstitünün Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı
Anasanat Dalı ile Tıbbi Resimleme
Anasanat Dalında öğrenim görmüş
ve hâlen görmekte olan yüksek lisans öğrencilerine ait 9 grafik, 10
illüstrasyon, 9 resim, 4 baskı resim, 3 seramik ve 1 animasyondan
oluşan 36 çalışma yer aldı.
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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın
Anısına Kütüphane

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın
anısına köy okuluna kütüphane kurdu.

verildiği okulda kurulu şehit Öğretmen Şenay
Aybüke Yalçın Kütüphanesi ile iki şehidin adı
aynı çatı altında yaşatılacak.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri; Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur
Bekiroğlu’nun verdiği “Toplumsal Sorumluluk
Projesi” adlı 4. sınıf dersi kapsamında ihtiyaç
sahibi bir köy okulu için kütüphane kurma projesi geliştirdi. “Bir Kitapla Başla” sloganı ile yola
çıkan öğrencilerin yürüttükleri proje sonunda
hayat bulan kütüphaneye, Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerce
şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke
Yalçın’ın adı verildi. Kurulan kütüphaneyle şehit
öğretmenin hem anısının hem de eğitim aşkının
gelecek nesillerce yaşatılması amaçlanıyor.

Her şey bir kitapla başladı

İki şehidin adının yaşatıldığı proje

OMÜBÜLTEN
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Kütüphane projesi, Samsun’un Çarşamba İlçesi
Epçeli Mahallesi’nde bulunan Epçeli Şehit Burak
Çeviker İlkokulu ile Ortaokulunda hayata geçirildi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın
adının verildiği kütüphanenin bulunduğu okul da
yine bir şehidin adını taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı
Harekâtı’nda 10 Şubat 2018 yılında şehit düşen
Uzman Jandarma Çavuş Burak Çeviker’in adının
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İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin “Bir Kitapla Başla” sloganı ile duyurdukları
“Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi” projesi 14 haftalık yoğun çalışmalar sonucunda gerçeğe dönüştü ve düzenlenen açılış
töreni ile hizmete girdi. Öğrenciler, sponsorların desteğiyle kütüphaneyi düzenledi ve 3 bin
500’ün üzerinde kitap bağışı kabul etti.
Açılış törenine; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr.
Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Samsun İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Yetik, Gazetecilik Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, kamu kurumu yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış töreninin ardından çocuklarla kütüphane
gezildi ve ardından okula adı verilen şehit Uzman Jandarma Çavuş Burak Çeviker’in kabrinde
dualar edildi.

İletişimcilerden Gazileri Onurlandıran
Hatıra Ormanı

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu’nun yürüttüğü ‘Toplumsal Sorumluluk Projesi’ dersi kapsamında Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, gaziler anısına hatıra ormanı oluşturdu.
Öğrencilerin “Gazini Gönlünde Yücelt” sloganı ve “Yaşayan Anıt” adıyla oluşturdukları
hatıra ormanı Çarşamba’da bulunan Mustafa
Kemal Güneşdoğdu Kampüsü içerisinde bulunuyor.
“Projemizle kampüsümüzde gazilerimiz
adına bir iz bırakmayı hedefledik”

“Gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz”
Böyle anlamlı bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten grup üyesi Büşra Çoban
ise “Gazilerimiz tarihimizin yaşayan abideleridir.
Bizler için canlarını feda etmek uğruna savaşan
gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Fakat bu
proje ile bir nebze de olsa vefa borcumuzu yerine getirmek istedik.” şeklinde konuştu.

Hatıra ormanı için fidan dikim etkinliği; Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, gaziler, şehit yakınları ile İletişim Fakültesi Dr. Öğr.
Üyesi Ömer Çakın, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur
Erdem, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı
ile gerçekleşti.
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Projenin hazırlanmasında görev alan grup
temsilcisi Nazlı Erşahin etkinlikte yaptığı konuşmada “Projemizin çıkış noktası son zamanlarda gazilerimize yapılan saygısızlıkların
ve darp olaylarının artmasıdır. Yaşanan bu
olaylar karşısında neler yapabiliriz dedik ve bir
farkındalık projesi düzenlemeye karar verdik.
İlk etapta afişler ve farkındalık videosu hazırladık. Projemizin OMÜ öğrencileri tarafından
hatırlanması ve okulumuzda bir iz bırakması
için gazilerimiz ile birlikte okulumuz kampüsü
içerisinde bir hatıra ormanı oluşturmaya karar
verdik.” ifadelerini kullandı.
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Her Çınar Fidanı; Kadınları
Yaşatsın Diye

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve
Araştırma Merkezi (OKTAM); düzenlediği etkinlikle Türkiye’de cinayete kurban
giden kadınların anısına, fidanları toprakla buluşturdu.
Şiddet sonucunda hayatını kaybeden
kadınların anısını yaşatmak için OMÜ
Merkez Kütüphanesi Bahçesi’nde bir
araya gelen akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler, ağaç dikme etkinliğiyle
kadın cinayetlerine bir kez daha dikkat
çektiler.
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“Kadınlar Yaşasın Diye” adını taşıyan etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Danışmanı ve
Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof.
Dr. Yüksel Ardalı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, OKTAM
Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Erol Terzi, Üniversite Genel Sekreter
Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Öğr. Gör. İ. Ethem Olukcuoğlu ve Kütüphane personeli, OKTAM Yönetim Kurulu,
çalışanları ile Kadın ve Aile Araştırmaları
Anabilim Dalı akademisyenleri ve öğrencileri, Üniversitenin akademik ve idari
çalışanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.
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Konuşmalardan sonra Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz ve etkinliğe katılan akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler 28 çınar fida-

nını, cinayetlerde hayatını kaybeden kadınların
anısına toprakla buluştururken, OKTAM Müdürü
Doç. Dr. Hatice Kumcağız bu fidanlar gibi hayatı
yeşertecek olanların yine kadınlar olduğunu dile
getirdi.

İletişimcilerden 4 Şahane Toplumsal
Sorumluluk Projesi

Programın konukları OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu
ile Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Açelya
Kaynar ve Utku Şimşek projeler hakkındaki soruları yanıtladı.
“Öğrencilerimiz şahane diyebileceğim 4
proje fikriyle geldi”
Öğrencilerin proje fikirleriyle gelmesi ve bunu
gönüllülük esasına dayalı olarak hayata geçirmelerinin, sosyal sorumluluğun en önemli ayaklarından birisini oluşturduğunu söyleyen Doç.
Dr. Bekiroğlu “Hazırlanan bu projelerin, toplumda var olan herhangi bir konuya veya herhangi
bir sorun alanına ilişkin kurumsal fark yaratabilmesi ve bir toplumsal farkındalık oluşturabilmesi amacıyla yola çıktık. Şunu gönül rahatlığı ile
söyleyebilirim: Bu yola çıkış sürecinde öğrencilerimiz gerçekten kendilerini vererek son derece
özgün projeler ürettiler ve 4 adet şahane olarak
nitelendirebileceğimiz proje fikri ortaya çıktı.”
dedi.

Sonrasında projelerle ilgili detayları paylaşan
Gazetecilik Bölüm Başkanı Bekiroğlu “Bir grubumuz, görme engelliler için sesli masal projesi
geliştirdi ve projelerine “OMÜ Masal” adını verdi. Bir diğer grubumuzun projesi ise bir kütüphane kurmayla ilgili. Bu projeyi özel kılan 9 Haziran
2017’de PKK’nın hain saldırısı sonucunda şehit
edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizin adını taşıması. Eğitim yolunda şehit olmuş bir isim. Bir
diğer projemiz ise gazilere saygı temalı, video
başta olmak üzere birtakım faaliyetlerin yapılacağı, gazi kavramının iletişimsel boyutunu öne
çıkartacak bir çalışma. Hatırlarsanız gazilerimize, son bir yıl içerisinde bazı kendini bilmez kişiler tarafından çirkin saldırılar olmuştu. Son proje
fikrimiz de obezite ile ilgili bir farkındalık yaratma üzerine kurulu. Bu kapsamda da arkadaşlarımız Fakültemiz içerisinde ve Çarşamba’da
vücut kitle endeksi ölçmeye yönelik broşürler
hazırladı ve Çarşamba Kent Meydanı’nda bir
stant açmaya yönelik bir proje fikri geliştirdiler.”
diye konuştu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) öğrencileri; görme engelliler için
geliştirdikleri mobil telefon uygulaması “OMÜ
Masal”, şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın adını
taşıyacak bir kütüphane oluşturma amaçlı “Bir
Kitap da Senden Olsun”, gazilere saygı temalı
“Yaşayan Anıt”, çağımızın büyük sağlık sorunu
obezite konusuna dikkat çekmek için hazırlanan
“Obeziteye Farkındalık” adlı sosyal sorumluluk
projelerini Samsun Canlı Haber Televizyonu’nda
canlı yayımlanan ve Doç. Dr. Yetkin Bulut’un hazırlayıp sunduğu “Ortak Fikir” programında anlattı.
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‘Tuhaf’ Bir Söyleşi!

Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen “Tuhaf
Olmak Üzerine Bir Söyleşi” ile tuhaflık kavramı
ve insanların bu yöndeki davranışları farklı boyutlarıyla ele alınırken öğrencilerin birbirinden
güzel ve özel şovları da söyleşiyi daha renkli
hâle getirdi.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Sosyal Etkinlik Komisyonu ile Hemşirelik ve Halk
Sağlığı Topluluğu iş birliğinde Fakültenin konferans salonunda organize edilen söyleşide, Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Oya Sevcan Orak ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Serap Güleç tuhaf olmanın insandaki özgün ve
otantik varoluşu ortaya çıkardığını dile getirdiler.
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Etkinliğe katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ise “Tuhaf olarak adlandırılan ve herkes tarafından farklı algılanan bu durum ve olayların, işimizde ve sosyal hayatımızda

hepimizi daha aktif hâle getirdiğini düşünen bir
kişiyim.” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden sıra dışı gösteriler
Söyleşiden sonra tuhaflık kavramının özüne uygun olarak öğrenciler; insanların zaman zaman
dış görünüşüne, konuşmasına ve eğlence biçimine yansıyan tuhaflığı; söyledikleri şarkılar,
icra ettikleri dans gösterisi ve düzenledikleri defileyle gözler önüne serdiler.

Bu Bağışlar Yaşam İçin

OMÜ, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay
Samsun Şube Başkanlığı ve Türk Kızılay Gençlik
Şubesi iş birliğinde gerçekleştirdiği kan bağışı
etkinliğiyle farkındalığa hizmet ediyor.
OMÜ’nün Kurupelit Yerleşkesi’nde bulunan Öğrenci Yaşam Merkezi’ndeki etkinliğe; Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan,

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib
Demirel ile Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Bulut,
Türk Kızılay Samsun Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hanife Papila, yetkililer ve öğrenciler iştirak
etti.
29 Ekim – 4 Kasım 2019 tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası çerçevesinde Kurupelit
Kampüsü’nde öğrenciler ve Üniversite çalışanları arasında farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya dönük kan bağışı kampanyasında Türk Kızılay
Samsun Şubesinin kurmuş olduğu çadırda gönüllüler kan bağışında bulundu.

Çorbada Tuzumuz, Gönlümüzde
Yeriniz Var

Ara ve yıl sonu sınavları öncesinde 24 saat açık kalan Merkez
Kütüphane’de sınavlara hazırlanan
öğrencilere ‘sıcak bir mola’ diyen
ÜNİAK Topluluğu, çorba ikramıyla öğrencilerin sınav yoğunluklarına ortak oldu.
Zorlu sınav haftası boyunca öğrencilerin moral
ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Kütüphane girişinde stant kuran ÜNİAK Topluluğu,

ders çalışan öğrencilere sıcak çorba servisi yaptı. Topluluk tarafından vize ve final haftalarında
geleneksel hâle getirilen çorba ikramı, öğrencilerce memnuniyetle karşılandı

OMÜBÜLTEN
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OMÜ Üniversiteli Akil Gençlik
(ÜniAK) Topluluğu, ara ve yıl
sonu sınav haftasında ‘Çorbada
Tuzumuz, Gönlümüzde Yeriniz
Var’ sloganıyla Üniversitenin Kurupelit Kampüsü’ndeki Merkez
Kütüphane’de ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.
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Türkçe Eğitimi Bölümünden Örnek
Topluma Hizmet Uygulamaları
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü üçüncü
sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları
kapsamında “Benim de Bir Ağacım Var”, “Bir
Okul Değişiyor”, “Türkçe Sokağı” ve “Oyunlarla

Sosyalleşelim” adlı projeleri ders danışmanı Dr.
Öğr. Üyesi Muhammet Memiş rehberliğinde hayata geçirdiler

“Benim de Bir Ağacım Var”
Öğrenciler ilk olarak Eğitim Fakültesinin çevresine
ıhlamur, servi, elma, armut, ayva, erik, mandalina
ve çınar fidanları dikildi. “Benim de Bir Ağacım Var”
sloganıyla hayata geçirilen fidan dikim etkinliğiyle
Eğitim Fakültesini çevreleyen alana 50’nin üzerinde yeni fidan kazandırıldı.

“Bir Okul Değişiyor”
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Öğrenciler bir sonraki projelerinde ise Canik ilçesi
Gölalan İmam-Hatip Ortaokuluna bir kütüphane
kazandırmak için kolları sıvadılar. Kütüphane çalışmaları, öğrencilerin duvarları rengârenk boyaması
ile başladı. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinden
seçilen kitaplar, kütüphanenin duvarlarını süslemesi için hazırlanan materyaller ve tablolar okul
idaresine teslim edildi.
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“Türkçe Sokağı”
Bu etkinlikte Bafra ilçesi Gazi Ortaokulu seçildi ve
burada bir “Türkçe Sokağı” hazırlandı. Hazırlanan
materyaller duvarlara ve panolara asıldı. Kapılar ve
merdiven basamakları giydirildi. Okul binasının en
üst katında bulunan koridor “Türkçe Sokağı” olarak
düzenlendi. Çalışmaları ilgiyle izleyen okul müdürü
Tugay Kökkülünk projeden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek tüm öğrencilere teşekkür etti.

“Oyunlarla Sosyalleşelim”
Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, Samsun/
Bafra Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için
ise ‘Oyunlarla Sosyalleşelim’ etkinliği düzenlediler. Öğrencilerin zihinsel becerilerini,
bedensel faaliyetlerini, hayal dünyalarını geliştiren; grup içinde sorumluluk almalarını, iş
birliğiyle öğrenmelerini sağlayan çeşitli oyun
etkinlikleri 60 öğrenci ile gerçekleştirildi.
“Öğretmen adayları köy okulunu yeniledi”

Dr. Öğr. Üyesi İrem Bayraktar’ın danışmalığında
yürüttükleri çalışmada öğrenciler, fiziksel ortamın öğrenme üzerindeki etkisinden hareketle
sınıfın koyu renkli duvarlarını beyaza boyayarak
daha ferah bir öğrenme ortamı oluşturdu. Eski ve
yıpranmış olan kara tahta, beyaz tahta ile değiştirilerek sınıfın taş olan zeminine laminant parke
döşendi. Sıralar temizlendi, sınıfın bir köşesine
okuma köşesi yapıldı, yağlı boya ile ağaç ve çeşitli
renklerde eğitim-öğretim görselleri çizildi. Sınıfa,
zekâ ve beceri geliştirici oyunlar ve materyaller
hediye edildi. Sınıf düzenlenerek daha aydınlık ve
ferah bir ortam sağlandı.
Okulun dışında bulunan Atatürk büstünün yazısı
yenilendi, bahçedeki çeşmeye öğrencilerin ilgisini çekecek eğlenceli görseller çizildi.
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OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf
öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında, topladıkları bağışlarla Samsun’un
Atakent ilçesine bağlı Meyvalı Köyü’nde bulunan
birleştirilmiş sınıflı ve tek öğretmenli Meyveli İlkokuluna fiziksel olarak iyileştirme çalışması
yaptı.
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Geçmişten Günümüze Hemşirelik
Kıyafetleri Defilesi
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Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün OMÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliği ile
düzenlediği, “Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri” defilesi OMÜ AKM’de sergilendi.
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Defileye; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Kariyer Söyleşileri’nin konuğu
olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldı.

Sağlıkçılardan Meme Kanserine
Farkındalık Etkinliği
OMÜ Hemşirelik ve Halk Sağlığı Topluluğu ile
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4.
sınıf öğrencileri, “Pembe Ekim Meme Kanseri
Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi.

mın uzatılması açısından oldukça önemlidir. Bu
açıdan toplumsal farkındalık oluşturulması ve
toplumun, meme kanserinin erken tanısı yönünde bilinçlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

Etkinliğe; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Murat Terzi, akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.

Hem kadın hem de erkek katılımcılara meme
kanserinden korunma ile ilgili eğitim verilen etkinlikte, tüm katılımcıların yakasına pembe kurdeleler takıldı. Öğrenciler, Dekan Prof. Dr. Murat
Terzi öncülüğünde meme kanserine dikkat çekmek için Yaşam Merkezi’nde gökyüzüne pembe
balonlar uçurarak etkinliği tamamladı.

Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, meme kanserinde
erken teşhisin önemine vurgu yaparak “Meme
kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen
kanser türüdür. Bu kanserin erken tanısı, yaşa-

Hemşireler Organ Bağışına Dikkat
Çekti

OMÜ Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ve organ bağışına yönelik
farkındalıkların arttırılmasının hedeflendiği etkinlikte, Hemşirelik
Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Türkiye’de sisteme kayıtlı
organ bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu, bu açıdan toplumsal farkındalık oluşturulmasının
oldukça önemli olduğunu belirterek ‘Bir organ bir hayat; bir hayat bütün insanlık demektir.” dedi.
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OMÜ Hemşirelik ve Halk Sağlığı
Topluluğu ile OMÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, “3 – 9 Kasım Organ
Bağışı Haftası’’ kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.
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Hemşire Adaylarından Çoçuklara
Hediye
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü ile Hemşirelik ve Halk Sağlığı Topluluğunun düzenlediği “Yeni
Yılda Yeni Oyuncaklar” isimli
etkinlik kapsamında dağıtılan oyuncaklar, Tıp Fakültesi
Hastanesinde tedavi gören
çocuklara moral verdi.
Tıp Fakültesi Hastanesinde
düzenlenen etkinliğe; Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof.
Dr. İlknur Aydın Avcı, akademisyenler ve gönüllü
öğrenciler katıldı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak’ın danışmalığında düzenlenen etkinlikte, çocuklara 400’e yakın oyuncak dağıtıldı.

Tedavi sürecinde çocuklara destek olmak ve onların hastane algısını olumlu anlamda değiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri
de giydikleri çizgi film kahramanı kostümleriyle
çocuklarla oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

“Maskemi Takarım, Farkındalık
Yaratırım”
dı Baydın tarafından 3. sınıf öğrencileri ile birlikte düzenlenen
etkinliğe; Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV) Samsun Şubesinde Aktif
İletişim Uzmanı ve FAYDA Projesi
Karadeniz Bölge Sorumlusu Sevde Nur Kestane davetli konuşmacı
olarak katıldı. Sevde Nur Kestane
“Kansere Karşı Farkındalık ve LÖSEVFAYDA Projesi” hakkında öğrencilere bir seminer verdi.
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Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında “Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım/ Maskeni Tak,
Farkındalık Yarat” isimli etkinlik, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleşti.
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Hemşirelik Bölümü müfredatındaki “Hemşirelikte Öğretim” dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi
Esra Tural Büyük ve Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünal-

Seminere, Hemşirelik Bölümünden 120 öğrenci katılırken Dr. Öğr.
Üyesi Esra Tural Büyük, löseminin
erken tanı ve tedavisinde farkındalığın ve topluma rehber olmanın
hemşirelik mesleği açısından önemine değindi.
İlknur Aydın Avcı ise Fakültedeki bu etkinliğin
başlangıç olduğunu, ilerleyen günlerde LÖSEV
ile sosyal farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtirken üniversite öğrencilerinin toplumsal konulara duyarlı olmasının önemini dile
getirdi.

Başkan Demir ve Rektör Bilgiç Lösemili
Çocuklarla Bir Araya Geldi
Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç,
OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek
onlara oyuncak hediye etti.

Etkinlik öncesi hastane içindeki ilköğretim okulu
hakkında bilgi veren Sorumlu Öğretmen Necati
Er, burada tedavi gören çocuklara en iyi şekilde
hizmet ettiklerini belirterek bu uygulamanın örneğinin Türkiye’de çok az olduğunu belirtti.
Rektör Prof. Dr Sait Bilgiç ise “Bizim için önemli
olan yavrularımız ve geçici bir sıkıntı yaşarlarken onların eğitim-öğretim hayatının aksamaması için bu güzel imkânın sunuluyor olması. Bu
zamanlarında geleceklerini olumsuz etkileyecek
bir kayıp yaşamamaları için sunulan bu imkân
için ve buna vesile olanlara teşekkür ediyorum.
Millî Eğitim Bakanlığımızın Pelitköy İlköğretim
Okulu adıyla sunmuş olduğu bu güzel hizmet
hakikaten çok önemli. Hocalarımızın da söylediği gibi Türkiye’de en iyi bölümlerden birisi

olması da bu kurumun yöneticisi olarak bizleri mutlu kılıyor. İnşallah gelecekte daha güzel
günleri olsun istiyorum. Hepinize katılımınızdan
dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir ise Rektör Bilgiç’in şahsında lösemili çocukların tedavi sürecinde gösterdikleri hassasiyet ve gayretlerden dolayı tüm OMÜ çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Demir, konuşmasında
Üniversitenin birçok alanda etkin faaliyetler yürüttüğünü belirterek özverilerinden ötürü tüm
hemşireler ve doktorları tebrik etti.
Ardından Başkan Demir ve Rektör Bilgiç, beraberindekilerle Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerinin lösemili çocuklar yararına düzenlediği kermesi gezip öğrencilere desteklerini
ilettiler.
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Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi İlköğretim
Okulundaki etkinliğe; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal
Özgen katıldı.
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Toplum Sağlığına Müdahalede
Multidisipliner Yaklaşımlar Ele Alındı
OMÜ Sosyal Hizmet Topluluğu, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Konferans Salonu’nda “Toplum Sağlığına Müdahalede Multidisipliner Yaklaşımlar”
konulu bir panel düzenledi.

maya çalışmaktadır. Bu yıl üçüncü dönem mezunlarını verecek OMÜ Sağlık Hizmetleri Bölümü
de gittikçe büyüyüp, gelişerek bu mesleğe katkı
yapmaktadır.”
Panelde OMÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Böke “Ruh
Sağlığını İyileştirmek” konulu sunumunu yaptı.
Ruh sağlığı şartlarını; yetenekleri gerçekleştirebilme, yaşamın doğal sıkıntılarıyla baş edebilme, verimli ve üretken çalışabilme ile topluma
katkıda bulunabilme olarak sıralayan Prof. Dr.
Böke, ruh hastalığına neden olan sebeplerin başında fakirlik, yalnızlık ve adalet eksikliğinin geldiğini söyledi.
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Panel, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Gülsüm Çamur’un moderatörlüğünde
gerçekleştirildi.
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Prof. Dr. Gülsüm Çamur, 10 Aralık İnsan Hakları
Günü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
kabulünün yıl dönümünü hatırlatarak şunları
söyledi: “Bir insan hakları savunucusu ve insan
hakları mesleği olan sosyal hizmet de sorun
çözme ve toplumsal değişime odaklanmıştır.
Toplumsal yaşamın her alanında sosyal adaletin inşa edilmesini temel almaktadır. Toplumu
oluşturan birey, aile ve kurumlar sosyal hizmetin
faaliyet aktörleridir. Sosyal hizmet; korunmaya
muhtaç ve ihtiyaç sahibi çocuk, kadın, engelli,
yoksul, işsiz, suçlu, bağımlı, kronik hasta, mülteci ve sosyal dışlanma yaşayanlar gibi toplumdaki
her kesimin hak savunuculuğunu yaparak toplumun refahına hizmet eden bir anlayışa sahiptir.
Sosyal hizmet mesleği mensupları, ülkenin her
yerinde sosyal sorunların çözümüne katkı sun-

Panel; Samsun Adli Tıp Şube Müdürü Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Kocakaya’nın “Adli Tıbbın Multidisipliner Çalışması” konulu sunumuyla devam
etti. Daha sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şebnem Kayan
“Hastane Ortamında Hemşire ve Sosyal Hizmet
Uzmanı İş Birliği” konulu, Sosyal Hizmet Uzmanı
Sevim İşnas da “Çocuk ve Tedbir Kararlarının İşlevselliği” konulu sunumlarını yaparak katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

ÜniAK’tan Ankara Çıkarması
OMÜ Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜniAK);
geniş bir heyet ile Ankara’daki kurumlara 23-24
Aralık tarihleri arasında teknik gezi düzenledi.
Üniversite öğrencilerinin bilgi ve tecrübe kazanmasının amaçlandığı teknik gezide, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi,
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
(SETA), ASELSAN, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ziyaret edildi.

Parti Genel Bşk. Yrd. ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Genel Bşk. Yrd. Dr. Fatma Betül
Sayan Kaya, Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova
Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’la da bir araya geldi.

Teknik gezilerine ilk gün SETA ile başlayan
ÜniAK’ın, akabindeki ziyaret durakları ise ASELSAN, TİKA, Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu.
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ÜniAK Topluluğu ayrıca, AK Parti genel başkan
yardımcılarıyla buluştu. Topluluk üyeleri AK
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Hayallerini Semih Yalman’a Anlattılar
OMÜ Endüstri Mühendisliği
Mükemmellik Topluluğu ile
QNB Finansbank iş birliğinde
düzenlenen “Bir Hayal Kur, Bir
Hayat Kur” isimli söyleşi, Mühendislik Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Söyleşiye; QNB Finansbank
İşe Alım ve Kariyer Yönetimi
Müdürü İlkay Erol ile Akademisyen, İş Adamı ve Dreamstalk Kurucusu Semih Yalman
konuşmacı olarak katıldı.
Söyleşi sırasında hayallerini
gerçekleştirmek isteyen öğrencilere mikrofon uzatan Semih Yalman onların hayallerini
dinledi.
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“Güç, tercih edebilme
fırsatıdır”
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Söyleşide, Dreamstalk Kurucusu Semih Yalman hayallerden bahsettikten sonra şu
noktaya değindi: “Jack Ma adlı
kişi, 15 defa kafa üstü çakılıyor ama sonunda Ali Baba’yı
kurmayı beceriyor. Düşünsenize UBER diye bir şirket
dünyada taksi olayını bitirmek
üzere; Airbnb, otel olayını bitirmek üzere ve bunu koltukta
oturarak yapıyorlar. Muazzam
bir güç var elinizde, gücü bırakın, tercih var elinizde. Güç ne
demek sizin için? Güç, tercih
edebilme fırsatıdır.”

Samsun da Deprem Riski Altında
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki
“Türkiye’nin Depreme Hazırlıklı Olması,
Hasarı Yüzde 70 Oranında Düşürebilir”

gularken, çocuk yaşta depreme yönelik tatbikat
eğitiminin sıkça yapılması gerekliliğinin önemi
üzerinde durdu.

OMÜ Uzakdoğu Topluluğu tarafından düzenlenen ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin
konuşmacı olarak yer aldığı “Deprem Gerçeği ve Alınması Gereken Önlemler” adlı söyleşi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleşti.

Türkiye depremdeki ölümlerde dünyada
üçüncü sırada

“2023’te en uzun asma köprü liderliği
Türkiye’ye verilecek”
Dünyanın en uzun asma köprüsünün inşasını gerçekleştiren Deprem Uzmanı Moriwaki,
Çanakkale’de yapımı devam eden köprünün
önemine değinerek “Japonya’daki Akashi Boğaz Köprüsü 1991 metreyle dünyanın en uzun
asma köprüsü. Çanakkale’de inşası süren ve ara
mesafesi 2023 metre olacak köprünün 2023’te
tamamlanmasıyla Japonya, dünyada birinciliği
artık Türkiye’ye teslim edecek. Bu sizler için çok
gurur verici bir şey, dünyada en uzun asma köprü sizde olacak.” ifadelerini kullandı.
“Samsun da deprem riski taşıyor”
Uzman Moriwaki, Samsun’un da fay hattı üzerinde olduğunu ve deprem riski barındırdığını vur-

30 yıl içerisinde 1999 Marmara Depremi
tekrar edecek
Marmara Bölgesi’nde 30 sene içerisinde yüzde
60 ihtimalle 7.4 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirten Moriwaki, konuşmasına şöyle
devam etti: “Özellikle 1999 depreminden sonra
Marmara Bölgesi’ne 29 cihaz koyduk. İnce ince
ölçümler yapıyoruz. Devlet ve belediyelerin yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin depreme hazırlıklı
olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir.”
Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği adına Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü
Projeleri’nde yer alan, Malezya’daki Petronas
İkiz Kuleleri’nin ve Japonya’da bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü Akashi’nin inşaatında
görev alan Moriwaki, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Aynı zamanda Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri olan
Yoshinori Moriwaki, topraklarının yüzde 97’si
deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin deprem
gerçeğine dikkat çekti.

Moriwaki, sunumunda Türkiye’nin yüz ölçümü
büyük olmasına karşın dikey mimariyi seçtiğini,
bunun da depremdeki riski arttırdığını söyledi.
Moriwaki bu risklere dair ise “Depremde ölen kişi
sayısına baktığımızda Türkiye, dünyada üçüncü
sırada yer alıyor. Ben 29 yıldır Türkiye’deyim artık yarı Türk sayılırım, bu ölüm oranını utanarak
söylüyorum. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri olarak mesleğe adım attığınızda bu sorunu
beraber çözmeliyiz.” sözlerine yer verdi.
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Dijital Dönüşümün Ekonomik Etkileri
Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Başkanı Prof.
Dr. Hasan Kazdağlı, OMÜ Ekonomi Araştırmaları Topluluğu tarafından Uzaktan Eğitim Merkezi
(UZEM) Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta, “Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Etkileri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumunda, dijital dönüşüm kavramının dünya
ve ekonomi literatürüne girişinin çok yeni olduğunu ifade eden TEK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Kazdağlı “Dijital dönüşüm, mühendislerin çalışma alanı olarak düşünülse de aslında toplumun
her kesimini, her yönünü ilgilendiren bir konu
hâline geldi. Dolayısıyla ekonomistlerin bu konudan uzak kalması düşünülemez.” dedi.
“Karmaşık ve kapsamı geniş bir süreçte
ilerliyoruz”
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Uzmanların, dijital dönüşümün faydalı ya da zararlı olduğu ile ilgili farklı görüşler dile getirdiğini
belirten Prof. Dr. Hasan Kazdağlı “Şimdi internetle birlikte yeni bir değişim dönemine girdik ki
bu da dijital dönüşüm olarak adlandırılıyor. Bu
dönüşüm; hayatımızı, çalışma şeklimizi, birbirimizle ilişkimizi hatta kim olduğumuzu bile etkilemeye başladı. Karmaşık ve kapsamı geniş bir
süreçte ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Dijital dönüşüm çağında fiziksel gücün önemini
yitirdiğine ve bilişsel güç, yetenekler ve yapay

zekânın önem kazandığına dikkat çeken Kazadağlı geleneksel iş modellerinin değiştiğini vurguladı.
Digital dönüşümü artı ve eksileriyle değerlendiren Başkan Kazdağlı “Artıları; global gelir seviyesinin artması, yaşam kalitesinin iyileşmesi,
etkin kullanım alanı iken, eksileri; eşitsizlik yaratması, robotların insan gücünün yerini almasıyla işsizliğin artması, aşırı ideolojinin yayılma
imkânı bulması, insan ilişkilerinin zayıflaması
olarak sıralanabilir.” dedi.
“Dijital dönüşüm çağına uygun eğitim
politikalarına geçilmesi lazım”
Dijital evrende hemen hemen her bilginin depolanabildiğini belirten Prof. Dr. Kazdağlı “Bazı
ekonomistlerin, dijital dönüşümün yeni iş alanları doğuracağına dair iyimser bakış açıları var.
Yani yaratıcı etkinin yıkıcı etkiden daha büyük
olacağını savunuyorlar. Kötümserler ise işsizliğin artacağını ve gelir dağılımının çalışanların
aleyhine bozulacağını savunuyor. Bir geçiş döneminde olduğumuz, bazı iş alanlarının yok olup
yenilerinin ortaya çıkacağı açık. Toplumların
buna hazır olması ve buna uygun eğitim politikalarının geliştirilmesi lazım.” şeklinde konuştu.
TEK Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, sunumunun ardından katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi.

Ünlü Oyuncular Melis Birkan ve Caner
Cindoruk OMÜ’de
OMÜ Gençlik Topluluğunun düzenlediği söyleşinin konukları “Issız Adam” filmi ve “Leyla ile
Mecnun”, “Söz” dizileriyle geniş bir hayran kitlesi olan tiyatro ve sinema sanatçısı Melis Birkan
ve “Aramızda Kalsın”, “Firar” ve “Kadın” dizilerinin sevilen oyuncusu Caner Cindoruk oldu.
OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinliğe öğrenciler ve
Samsunlular katıldı.
Sohbet havasında geçen ve soru cevaplarla
renkli bir hâl alan söyleşide Caner Cindoruk ve
Melis Birkan samimi yanıtlarıyla dikkat çekti.
OMÜ’de olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen iki sanatçı, aynı akşam oynayacakları “Yeni
Bir Şarkı” adlı tiyatro oyununa herkesi davet etti.
Caner Cindoruk, yıllar önce OMÜ Tiyatro
Festivali’nde oynadığını anlattı

“Bir rolü seçerken çok titizleniyoruz”
Katılımcıların sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu
Melis Birkan ve Caner Cindoruk, bir rolü kabul
etmeden önce nelere dikkat ettiklerini, medya

sektöründeki değişimi, dizi ve filmlerin internet
platformlarına doğru yönelmesinin yansımalarını da katılımcılarla paylaştı.
Kendileri ve gündeme ilişkin sorulara samimi
yanıtlar veren Caner Cindoruk ve Melis Birkan’a
OMÜ Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan Atasayar,
söyleşinin sonunda adlarına hazırlanmış fidan
sertifikalarını takdim etti.
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OMÜ’nün kendisinde önemli bir yeri olduğunu
belirten Caner Cindoruk, yıllar önce Çukurova Üniversitesi Tiyatro Topluluğu üyesi olarak
Samsun’da OMÜ Tiyatro Festivali’ne katıldığını
ve bundan çok keyif aldığını dile getirdi. Cindoruk, OMÜ Tiyatro Festivali’nin köklü bir festival
ve amatör tiyatrolar için değerli olduğunun altını
çizdi.
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Kadınlardan Umut ve İlham Veren
Öyküler
OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğunun (EMMT)
üçüncüsünü düzenlediği “Mükemmel Kadınlar
Mükemmel İşler” söyleşi dizisinde, bu yıl da
farklı alanlarda başarıyı yakalamış 6 kadın davetli, ilham veren ve ‘sen de başarabilirsin’ diyen
hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.
Programın davetli konuşmacıları; Samsun İş
Kadınları Derneği Başkanı Münevver Uğurlu,
Türkiye’nin ilk kadın Bilgisayar Mühendisi Melek
Bar Elmas, TEDx konuşmacısı Afife Küçükbenli,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın
Girişimciler Amasya Başkan Yardımcısı Elif Kılıç,
‘Nebyan Doğal’ firmasının Kurucu Ortağı Nazlı Uyanık Yıldız ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Operatör Doktor Seher Sarı’dan oluştu.
Ceren Özdemir ve katledilen diğer kadınlar
anıldı
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Açılış konuşmasında söz alan EMMT Başkanı
Harun Üstündağ “5 Aralık aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü ve Dünya Mühendisler
Günü olarak da geçiyor. Biz de birer mühendis
adayı olarak böyle bir organizasyonu Dünya Kadın Hakları Günü’nde yapmaktan büyük onur ve
mutluluk duyuyoruz...” dedi.
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Hunharca katledilen üniversite öğrencisi Ceren
Özdemir’i anan Üstündağ, kaybedilen canları

unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını, o kişiler şiddete meylettikçe daha çok sevgiye yöneleceklerini, bu haklı davayı bir gün kazanacaklarını söyledi.
“İlham veren kadınlar, erkek egemen iş
hayatında var olabilmiş ve başarıya ulaşmış
kişilerdir”
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Sermin Elevli ise 5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesinin 85. yıl
dönümü olduğunu hatırlatarak “Bu hakkı birçok
Batılı ülkeden daha önce alabilmiş ülkenin bir
Cumhuriyet kadını olarak böyle bir günde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu
ve gururu ifade etmek istiyorum.” sözlerine yer
verdi.
Kadınların, öncelikle birey olarak kabul edilmesinin gerektiğini vurgulayan Bölüm Başkanı
Elevli, devamında “Tarih boyunca adaletsizliğe
uğrayan ve elde ettiği tüm haklara, tırnaklarıyla
kazıyarak ulaşan bireylerdir kadınlar. İlham veren kadınlar ise her türlü zorluğa rağmen özellikle erkek egemen iş hayatında var olabilmiş ve
başarıya ulaşmış kişilerdir. Bugün de bu başarıya imza atmış kadın konuklarımızı ağırlamaktan
büyük memnuniyet duyuyor, ilgilerinden ötürü
kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde
konuştu.

Sinemanın 124. Doğum Günü Kutlandı
Sinemanın 124. yılı, OMÜ İletişim Fakültesi SineDüş Topluluğu ve Pazarlama İletişim Topluluğu tarafından ortak düzenlenen “Sinemanın
124. Doğum Günü Etkinliği” ile kutlandı.
Etkinlikte; İletişim Fakültesi Radyo Televizyon
ve Sinema Bölümü öğrencilerinin yönetmenliğini yaptığı Efsunkâr, Doğa’nın Korkusu, Yılkı, Son
Müşteri, Aşk-ı Araf, Fotoğraf, Dijital Sağır, Hülya
Bu Ya, Kırık Kalemler, Peacefulness in Turkey ve
Dağınık adlı 11 kısa film gösterime sunuldu.
İletişim öğrencileri kısa filmleriyle yarıştı

SineDüş Topluluğu Başkanı Burak Anılan, uzun
zamandır böyle bir etkinliğin hayalini kurduklarını belirterek “Bugün sizlere Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencilerinin imzasını taşıyan
filmleri göstereceğiz.” şeklinde konuştu.
Gösterimin ardından filmlerin yönetmenliğini
üstlenen öğrencilerden Çiğdem Dönmez, Burak

Anılan, Tugay Başsal, Buğrahan Mayuk, Özge
Özoğlu, Ceren Acar, Oğuzhan Sert, Ayberk Telatar, Yiğiter Ayberk Çakır, Mahmut Emin Baylan,
Salma Wafiqoh ve Ahmet Köse’ye teşekkür belgeleri İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verildi.
Etkinlikte ayrıca, ilk 3’e giren ‘Dağınık’, ‘Hülya
Bu Ya’ ve ‘Dijital Sağır’ filmleri ödüllendirildi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrencileri, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta ve Dr. Öğr. Üyesi Filiz
Erdoğan Turan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan yalnız bırakmadı.
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Açılışta konuşan SineDüş Topluluğu Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Turan “Sinema hepimizin hayatında önemli bir yer edinmiş durumda. Evet, Lumiere kardeşlerle başlıyor doğru
ama 28 Aralık 1895’ten bu yana bizi büyülemeye devam ediyor. Biz de bu işin bir parçası olarak
okulda film üretim sürecine geçebildik sonunda,
Radyo Televizyon ve Sinema ve diğer bölümler
olarak sinemaya katkılarımızı sunmaya başladık
diyebilirim. O yüzden benim için önemli bir etkinlik.” dedi.
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Gezgin Veteriner OMÜ’de
“Gezgin Veteriner” olarak bilinen Veteriner Hekim Hakkı Seçkin Çetin, “Klinikten Dünya Turuna” adlı söyleşisiyle OMÜ Veteriner Fakültesi
Öğrenci Topluluğunun (VFÖT) konuğu olarak
OMÜ’de öğrencilerle bir araya geldi.
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OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki
söyleşide Hakkı Seçkin Çetin “Mustafa Kemal
Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak için
Samsun’a gelişinin 100. yılında aranızda olmaktan çok memnunum.” diyerek sözlerine başladı.
Veteriner Hekim Çetin, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduğunu
ve Parazitoloji Anabilim Dalında doktora öğrenimime devam ettiğini belirterek “2010 yılında Erasmus Değişim Programı’yla Polonya ve
İspanya’da yaşama fırsatım oldu.” dedi.
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3 kıta, 28 ülke ve 55 şehir
Dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerini gezerek
anılar biriktirdiğini ifade eden Çetin sözlerine şu
şekilde devam etti: “3 kıta, 28 ülke ve 55 şehir
gezdim. Türkiye’de bugün Samsun ile birlikte
25. şehre ayak basmış oldum. Türkiye’de çeşitli üniversitelerde veteriner fakültelerini gezdim,
mesleğin zorluklarını ve yaşadığım anıları paylaştım. Dedemin bir sözü vardı, ondan çok etkilendim. Zaman çabuk geçiyor, gezeceğim daha
çok yer var. Seneye dünya turuna çıkmayı planlıyorum zira biriktireceğim daha çok anı var.”
Konuk Çetin, etkinliğe katılan öğrencilere, ya-

pılan çekilişle kitaplarını hediye etti. Söyleşi,
Gezgin Veteriner’in öğrencilerle hatıra fotoğrafı
çektirmesiyle sona erdi.
Söyleşiye; Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şerife Tütüncü, VFÖT Danışmanı Dr.
Öğr. Üyesi Buğra Genç ve öğrenciler katıldı.

ÖDGO ve SBG; Tıp Fakültesi Hazırlık
Öğrencilerini Bilgilendirdi
OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık Ofisi (ÖDGO) ile Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG); Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri
için ÖDGO ve SBG faaliyetleri hakkında tanıtım
etkinlikleri gerçekleştirdi.
2 yıldır yerel ve uluslararası alanda hazırladıkları bilimsel ve sosyal gençlik projeleriyle adını
duyuran ÖDGO ve SBG, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Bahar İnal’ın daveti ile İngilizce
Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencilerine ayrıntılı
bir sunum yaparak onların sorularını cevapladı.

Etkinlik sırasında; sürdürülen faaliyetlerin, OMÜ
öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerine
sunduğu katkı, gençliğin ve üniversite gençliğinin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çözüm
üretmede önemli yöntemlerden olan proje
geliştirme ve gerçekleştirmenin önemi, ÖDG
Ofisi’ni ve SBG platformunu etkin kullanmanın
yöntemleri üzerinde duruldu.

“O Mühendis Sensin” isimli etkinlik, Kimya Mühendisliği Bölümü Proses Topluluğu tarafından
düzenlendi.

Mey Kimya Kurucusu Ecem Nur Tek, öğrencilere
girişimcilik hikâyesini ve iş hayatında nasıl yol izlemeleri gerektiğini ve tecrübelerini anlattı.

Konferansta, KOSGEB’den Kobi Uzmanı Alp Arslan, KOSGEB’in çeşitli desteklerinden bahsetti.

Olam Grup Progida’dan İK Sorumlusu Damla
Nur Macit Kaya, öz geçmiş ve mülakat konularında öğrencileri aydınlattı.

SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver
Uğurlu, girişimcilik konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Votorantim Çimento Kalite Yönetim Şefi Hakan
Şükrü Olgun, mühendislik ve çimento sektörü
üzerine 15 yıllık tecrübelerini aktardı.
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O Mühendis Sensin
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Bilim, Spor ve İslam İlminin Önemli
İsimleri OMÜ’de Buluştu
OMÜ Damla Topluluğu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun (MYO) iş birliğiyle gerçekleşen “OMÜ’de 3’ü 1 Arada” konulu söyleşide;
beyin alanında yaptığı bilimsel araştırmalar ve
yazdığı kitaplarla tanınan Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, OMÜ
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan ve Yılport Samsunspor Başkanı
İsmail Uyanık OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde bir araya geldi.
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide; Prof. Dr. Sinan Canan “Beyin Her Şey midir?”, OMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Mehmet Okuyan “İslam ve Akılcılık”, spor adamı
İsmail Uyanık ise “İnsan ve Spor” konu başlıkları altında düşüncelerini dile getirdi.
“Barış Pınarı Harekâtı’nda hayatlarını
ortaya koyan askerlerimize başarılar
diliyorum”
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OMÜ Damla Topluluğu Başkanı Ayşenur
Değirmenci’nin topluluğu tanıtması ve etkinliğin
önemini vurgulamasının ardından Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç; açılış konuşmasını yaptı.
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Konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili duygu ve
temennilerini de dile getiren Rektör Sait Bilgiç
“Bugün bizler rahat koltuklarımızda otururken,

ülkemizin ve insanlığın menfaatlerini korumak
adına, sınırın ötesindeki terör örgütlerini etkisiz hâle getirmek için hayatlarını ortaya koyan
askerlerimize başarılar diliyorum. Allah onları
korusun. Bizler de bu birlik ve beraberliğimizi
sürdürelim. Çünkü buna çok ihtiyacımız var.”
ifadelerini kullandı.
Milletimizin güç birliği yaparak Türkiye’yi geleceğe en güzel şekilde taşıması gerektiğini vurgulayan Rektör Sait Bilgiç, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.
“Üç isim de Samsun’un değeridir”
Söyleşiye katılan 3 ismin uzmanlık alanları farklı
olsa da onları bir araya getiren ortak özellikler
olduğuna dikkat çeken moderatör Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan da “Biz yıllarca birbirimizde kusur
aramaktan, birbirimizi şikâyet etmekten bir türlü
bir araya gelemedik. Bu 3 ismin ortak özelliği
ise hepsinin Samsun’un değeri olmasıdır. Bizim
şehrimizde kendi markalarını yarattılar ve bir
başarı hikâyeleri var. Aynı zamanda da bu başarıya erişmek için çektikleri sıkıntılar var.” şeklinde konuştu.
“Değişim ve gelişim için insanın kendiyle
baş başa kalıp düşünmesi şart”
Söyleşide, herkesin içinde doğduğu coğrafya ve
kültürle hayata başladığına işaret eden Prof. Dr.

Canan, insanın değişiminin gerçekleşmesi, yaratıcılığının gelişmesi için kendiyle baş başa
kalması ve hiçbir uyaran olmadan düşünmesi
gerektiğinin altını çizdi.

“Ciddi sayıda dost ve sevgi biriktirmişim”
Hayata çok erken yaşta başladığını belirten
Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık da
“Hep 5 puanlık birikimim varken 55 puanlık birikimler peşinde koştum. İş hayatımda da 10
liram varken 100 liralık işler yapmaya çalıştım.
Spor hayatımda da hep zoru seçtim. Başkaları-

nın gittiği yoldan gitmeyi beceremiyorum. Sonuçta belli bir yaşa geldiğimde görüyorum ki
çok para biriktiremesem de ciddi sayıda dost ve
sevgi biriktirmişim.” diye konuştu.
“En güzel söz Cenabıhakk’ın kelamıdır”
Kendini Kur’an talebesi olarak tanımlayan OMÜ
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mehmet
Okuyan ise “Okumaya, öğrenmeye, öğrendiklerimi de insanlarla paylaşmaya gayret ediyorum.
Kur’an bana, ‘Allah katında gerçeği bilip de gizleyenlerden daha zalimi yoktur’ diye öğretti. Bu
ayet olduğu sürece bildiğim hakikatleri, başkalarını rencide etmeden, başka fikirlere burun kıvırmadan söyleyeceğim.” şeklinde konuştu.

En güzel söze sahip olabilmek için alternatiflerini de dinlemek gerektiğine dikkat çeken Mehmet Okuyan “Başka sözleri dinleme diyenler,
sözüne ve görüşüne güvenmeyenlerdir. Herkesi
dinleyin ama en güzeline talip olun. Ben biliyorum ki en güzel söz, en güzelin sözüdür. O da
Cenabıhakk’ın kelamıdır.” dedi.
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Sinan Canan “Biz insan olarak çevremizden gördüğümüzle besleniyoruz. Kendinizi neyle beslerseniz de ortaya o çıkıyor. Gülle beslerseniz
gül, çöple beslerseniz çöp çıkıyor. Neye bakmayı seçersek de dünya öyle gözüküyor. Hiçbir şey
yapmayıp sürekli şikâyet edersek de oturduğumuz yerde kalıyoruz. Ama bir niyet edip gayrete
geldiğimizde de zor ama garip şeyler başarabiliyoruz. Bence insanın imtihanı budur. Şikâyet
etmeye devam mı edeceğiz, yoksa bir farklılık
yaratmaya mı çalışacağız?” dedi.
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Uluslararası İş Birliği Anlaşması
Belçika European University of Benelux Rektörü Prof. Dr. Mohamed El Sayed ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç arasında eğitim alanında
uluslararası iş birliği protokolü imzalandı.
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında
ziyaret eden heyette ayrıca Benelux Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Essam Serry, Benelux Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yasemin Sözer, Tunus Kairovan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Başkanı Mahbouba
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Bellar, Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Merkezi Uluslararası Üniversiteler İş Birliği Direktörü Manel Jebri ve OMÜ Uluslararası
İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya
yer aldı.
Rektörlük makamındaki ziyarette Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Uluslararası iş birliklerine önem
verdiğini belirterek gelen konuklarına teşekkür
etti.

Azerbaycan Gününde Kardeşlik
Vurgusu Ön Planda

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, Azerbaycan’dan
misafir olarak gelen Doç. Dr. Mesude Veliyeva
Altun, Samsun Azerbaycan Öğrencileri Temsilcisi Baba Osmanov, akademisyenler ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Öğrenci
Temsilcisi Osmanov “Tanıtım gününün amacı;
Samsun’daki Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir
araya getirmek ve Azerbaycan’ın 101. kuruluş
yılını hep birlikte kutlamaktır.” diyerek herkese
katkılarından dolayı teşekkür etti.
“Uluslararası öğrenci sayımız her yıl artıyor”
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça da OMÜ’de 119 ülkeden 5 bin 700
uluslararası öğrencinin eğitim aldığını, bunların
566’sının Azerbaycan vatandaşı olduğunu belir-

tirken uluslararası öğrenci sayısının da her geçen yıl arttığına dikkat çekti.
“Biz kardeş ülkeleriz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz
ise bu tür etkinliklerin geleneksel hâle gelmesinin önemine vurgu yaparak “Ne siz bize yabancısınız ne de biz size yabancıyız; biz kardeş ülkeleriz. Problemlerimiz aynı, sıkıntılarımız aynı,
bizler çok kadim bir kültür ve tarihin evlatlarıyız.“
dedi. Törene misafir olarak gelen Doç. Dr. Mesude Veliyeva Altun da konuşmasına etkinliğe katılan hem Azerbaycanlı hem de Türk vatandaşlara
ayrı ayrı teşekkür ederek başladı. Azerbaycan’ı
temsil etmenin gurur verici olduğunu belirten
Altun, bu imkânı kendilerine sunan başta Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere OMÜ ailesine teşekkürlerini sundu.
Konuşmaların ardından Azerbaycanlı öğrenciler, hazırladıkları tiyatro, halk oyunları ve icra
ettikleri yerel müziklerle konuklara güzel anlar
yaşattı.
Konuşmaların ve tanıtımın ardından konuklara,
Azerbaycan dolmasının ikram edilmesiyle tanıtım günü sona erdi.
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OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından
düzenlenen “Azerbaycan Tanıtım Günü”nde
kardeşlik vurgusu ön plana çıkarken Azerbaycanlı öğrencilerin sergilediği gösteriler de katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.
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Rektör Bilgiç Uluslararası Öğrencilerle
Kahvaltı Sofrasında
rası öğrenciler arasında
bahar aylarında “Dostluk
Festivali” yapmayı planladıklarını, “Aynı Dilde
Konuşalım” adlı dil kursu
ve gezilerle de öğrenciler arasındaki etkileşimi
güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Dünyanın farklı coğrafya, kültür ve renklerini
temsil eden OMÜ’nün uluslararası öğrencileri,
Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uluslararası Öğrenci Topluluğu organizasyonunda Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç ile kahvaltı yaptı; kendisine öneri,
talep ve sorunlarını iletti.
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“Festival, kurslar ve gezilerle etkileşimi
güçlendirmeyi hedefliyoruz”
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Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Gulomjon Sobirov, bu buluşmayla ilk programlarını
gerçekleştirdiklerini belirterek yerli ve uluslara-

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Sevgili öğrenciler, bugün bu güzel hafta
sonu sabahında sizlerle
kahvaltıda birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ve memnuniyeti
ifade etmek istiyorum”
diyerek sözlerine başladı. Rektör Bilgiç uluslararası öğrencilerin, OMÜ’nün dünyadaki tanınırlığına katkı sunduğunu vurgularken “Varlığınızla
Üniversitemize güç katıyorsunuz, iyi eğitim almak hepinizin hakkı ve sizler bizim için kıymetlisiniz. İşte buradaki birlikteliğiniz, dünyanın daha
güzel bir yere dönüşebilmesi ve insanların daha
mutlu olabilmesine katkı sağlayacaktır. Sizlerin;
ülkelerinize döndüğünüzde, doğduğunuz yerleri
daha güçlü kılarak dünyanın barış ve huzuruna
katkıda bulunacağınıza inanıyoruz.” diye konuştu.

OMÜ’nün Özbek Öğrencileri Ülkelerini
Tanıttı

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Özbek öğrenciler, fuaye alanında kültürlerini yansıtan şapka, takı gibi aksesuarları sergileyerek tanıttılar.
“Ülkelerimizde Türkiye’nin elçileri olacağız”
Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Gulomjon
Sobirov “Biz uluslararası öğrenciler daha iyi ve
kaliteli eğitim almak için Türkiye’ye geldik. Her
birimiz burada, parçaları OMÜ’de birleşen tuğlaların bir parçası olduk, bir aile olduk. Bunun için
OMÜ’ye teşekkür ediyorum. Buradan mezun olduğumuzda ülkelerimizde Türkiye’nin elçileri
olacağız.” dedi.
“Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimizle
gurur duyuyoruz”
Türkiye’de eğitim gören Özbek vatandaşlarının
çok iyi eğitim aldığını ifade eden Özbekistan
Ankara Büyükelçiliği Askerî Ataşesi Shuhrat
İkramov “Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sizler Özbekistan’ın geleceğisiniz. Tecrübeleriniz, bilginiz, uluslararası

ilişkileriniz sayesinde Özbekistan’a katkı sağlayacaksınız. Bu vesileyle OMÜ Rektörlüğüne
şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere derin
saygılarımı sunuyorum. Tüm öğrencilere eğitim
hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadelerini
kullandı.
OMÜ’nün isminin tarihî önemine de değinen Bobur Togayev , OMÜ ile eğitim alanındaki iş birliklerine her zaman hazır olduklarını söyledi.
Türk ve Özbek halkının birbirinden farkı olmadığına dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz ise “Türkiye ile Özbekistan
arasındaki ticari ve siyasi iyi ilişkiler de bunun
göstergesi. Biz de OMÜ olarak uluslararası öğrencilerin sayısının artmasını önemsiyoruz.
Özellikle Özbek öğrencilerin sayısının artması
için iş birliklerini güçlendireceğiz. Ayrıca uzun
zaman sonra Özbekistan’da Yabancı Öğrenci Sınavı yapacağız. Bu sayede de sayının artacağını
düşünüyorum.” sözlerine yer verdi.
Açılış konuşmalarının ardından Özbekistan kültürünü tanıtan şiir ve , şarkılar ile dans gösterileri izleyenlerin beğenisini kazandı.
Özbekistan Tanıtım Günü’nün sonunda, Özbekistan mutfağının sevilen yemeği Özbek pilavı
katılanlara ikram edildi.
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OMÜ Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası
Öğrenci Topluluğunun iş birliğinde, Özbekistan
Anayasasının 27. yılı dolayısıyla “Özbekistan Tanıtım Günü” düzenlendi.
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Iraklı Öğrenciler Kültürel Renklerini
Gözler Önüne Serdiler

OMÜ Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası Öğrenci Topluluğunun iş birliğinde
”Irak Tanıtım Günü”
düzenlendi.
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe; Rektör
Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz,
Uluslararası Öğrenci
Birimi Başkanı Prof.
Dr. Rıdvan Kızılkaya,
Samsun Barosu avukatlarından Dr. Zekai
Gül, akademisyenler
ve öğrenciler katıldı.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

“Her öğrencimiz önemli, değerli ve eşit”
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Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Uluslararası Öğrenci Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan
Kızılkaya, öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının önemine dikkat çekerek şu
sözlere yer verdi: “OMÜ’de çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 5 bin 700 uluslararası öğrenci var.
Bunların 300’ünü Iraklı öğrencilerimiz oluşturuyor. Bizim için bu Üniversitenin kapısından giren
her öğrenci önemli, değerli ve eşit. Bu öğrencile-

rimizden ricam Uluslararası İlişkiler Birimini boş
bırakmamalarıdır.”
44 yıllık OMÜ’nün, en çok uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz “Biz
büyük bir Üniversiteyiz ve uluslararası anlamda
da büyük bir üniversite olma çabası içerisindeyiz. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız.”
şeklinde konuştu.
Irak tanıtım filminin gösterilmesiyle devam
eden etkinlikte, Irak kültürünü yansıtan şiir ve
müzikler ile tiyatro gösterisi izleyenlerin beğenisine sunuldu.

OMÜ’nün Uluslararası Öğrencileri
Samsun Sanayiinde
OMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi; uluslararası
öğrencilere Samsun sanayisini tanıtmak ve ülkeleriyle olası ticari iş birliklerinin önünü açmak
amacıyla Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nin
önemli kuruluşlarına gezi düzenledi. Gezinin ilk
etabında SAMPA ve Ulusoy Un
Tesisleri ziyaret edildi.

Ulusoy Un ikinci durak
Ulusoy Un A.Ş.’nin kalite uzmanları Erkan Afacan ve Alaattin Güven ile fabrika personeli tarafından konuk edilen öğrenciler, fabrika hakkında

İlk ziyaret Sampa’ya
Düzenlenen geziye; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Öğr. Gör. Tahsin Atalay, Öğr.
Gör. İsmail Hozdiç ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Sorumlusu
Ahu Gürbüz de eşlik etti.
Sampa Otomotiv Sanayii ve
Ticaret A.Ş.’nin İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı Erol Kerim
Yalçın ve AR-GE Merkezi Proje
Sorumlusu Erdem Şahinkaya
ile fabrika personeli tarafından
karşılanan öğrenciler, fabrika hakkında genel
bilgi aldıktan sonra fabrikayı gezerek ağır vasıtalar için elde edilen ürün grubunda otomotiv
parçalarının nasıl elde edildiğini ve üretim sürecini yerinde öğrendiler, sorularına yanıt buldular.

genel bilgi aldıktan sonra laboratuvarları gezerek un çeşitlerini, kaliteli un elde etme ve un
üretim sürecini yerinde incelediler ve sorularına
cevap aradılar.

Erasmus Programı Kapsamında Gelen
Öğrenciler OMÜ ile Tanıştı
2019 - 2020 güz yarıyılı Erasmus ve Mevlana Programları
ile OMÜ ailesine katılan 20
uluslararası öğrenciye oryantasyon programı düzenlendi.

Öğrencilerin Üniversite ve şehre uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla programın
düzenlendiğini ifade eden Yıldırım yaptığı sunumda; Güney Kore, Romanya, Rusya, Bosna

Hersek, Ukrayna, Arnavutluk, Almanya, İran,
Kosova, Azerbaycan, Kırgızistan, Malezya,
Kazakistan’dan gelen öğrencilere, Samsun’u ve
OMÜ’yü tüm yönleriyle tanıttı.
Sunumun ardından öğrenciler; Samsun Kent
Müzesi, 1919 Panorama Müzesi ile Amisos
Tepesi’ni gezdi.
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OMÜ Uluslararası İlişkiler
Birimi Erasmus ve Mevlana Ofisleri ile Samsun ESN
(Erasmus Student Network)
iş birliğiyle yapılan “Erasmus
Değişim Programı Öğrencileri
Oryantasyon Programı”, OMTEL Otel’de Betül Yıldırım tarafından yapılan sunumla başladı.
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2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nin
Adresi İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi; dünyadan
ve Türkiye’den birçok katılımcıyı “Atıklarını Azalt – Yarınları
Kurtarmaya Bugünden Başla”
teması ile 2. Uluslararası Sıfır
Atık Zirvesi’nde buluşturdu.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede, Türkiye’de
ve dünyada sürdürülebilir çevre için atılması gereken adımlar konuşuldu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye geneline yaydığı Sıfır Atık Projesi kapsamında organize edilen “2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi”, 1
Kasım’da Türkiye ve dünyadan tüm paydaşlar,
yanı sıra da çevreye duyarlı bütün kesimlerin katılımıyla İstanbul’da toplandı.
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Rektör Danışmanı ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı da Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) temsilen zirvede yer aldı.

2. Uluslararası Sıfır Atık
Zirvesi’nde; alanında başarılı
isimlerin katıldığı panel, oturum ve düzenlenen söyleşiler
yoğun ilgi gördü. Zirvede, doğaseverlerin tasarlayıp sergilediği çevre dostu
ürünler de etkinlik alanında dikkat çekti.
Zirve kapsamında ayrıca Millî Sporcu Şahika Ercümen, Şef Mehmet Yalçınkaya ve Sunucu Çağla
Şikel söyleşi oturumlarında yer aldı.

Sıfır Atık Fuarı ve Forumu 47 Bin Sektör
Profesyonelini Ağırladı

İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo Center’da 11 - 19
Ekim 2019 tarihleri arasında Türkiye başta olmak
üzere birçok ülkeden 47 bin sektör profesyonelinin katılımıyla düzenlenen ENTECH (Recycling
Environmental Techhnologies & Zero Waste Expo
/ Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık
Fuarı) ve Sıfır Atık Forumu’nda Ondokuz Mayıs
Üniversitesini (OMÜ) Rektör Danışmanı ve Çevre
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı temsil etti.
Organizasyonda OMÜ’deki sıfır atık çalışmaları
ve fuarın değerlendirilmesi üzerine söyleşilere de
yer verildi. Ülkemizde ve Samsun’da başlatılan
sıfır atık seferberliğine katkı sağlanan forumda,
Bakanlık yetkilileri ve diğer kamu kurum-kuruluş
temsilcilerinin deneyimleri, karşılaştığı sorunlar
ile çözüm önerileri tartışılarak konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

“İsraf yönetimi değil, kaynak yönetimi
yapmalıyız”
“Sıfır Atık Mümkün mü?”, “Atık Yönetiminin Küresel Etkisi”, “Endüstriyel Sürdürülebilirlik için
Atık ve Kaynak Yönetimi” konu başlıklarının ele
alındığı forumda sunum yapan Dünya Sıfır Atık

Birliği Kurucusu Paul Connett de tüm dünyada bu
konunun artık bir gündem maddesi hâline geldiğini ifade etti. Sıfır atığın, toplumsal ve endüstriyel
sorumluluğun birleşimi ile var olduğunu söyleyen
Connett, bütün endüstrilerin artık işlem süreçlerini yeniden tasarlaması gerektiğini vurguladı. Gelecek için daha iyi endüstriyel tasarımlara ihtiyaç
olduğunu kaydeden Paul Connett “Aynı anda herkes ayrıştırma yapabilir. İsraf yönetimi değil, kaynak yönetimi yapmalıyız.” dedi.
Forumda ayrıca Avrupa Sıfır Atık Direktörü Joan
Marc Simon ve Sıfır Atık Norveç Kurucusu Kristine
Ullaland’ın da aralarında bulunduğu bilim insanları, akademisyenler ve bürokratlar yaşanabilir gelecek için bilgi ve birikimlerini paylaştılar.
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Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve KOSGEB tarafından da desteklenen ENTECH’e
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum da katıldı. Yerli ve yabancı konuşmacıların
sıfır atık ile ilgili görüşlerini paylaştığı forumda;
kaynakların verimli kullanılması için yaşam biçimlerimizin yeniden gözden geçirilmesinin hayatiliği
öne çıktı.
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Sıfır Atık Çalışmalarına 3R STYLE
Projesi’yle Uluslararası Boyut
Kazandırılıyor
OMÜ’nün destek verdiği “Sıfır Atık Projesi”ni
uluslararası platforma taşıyan, Avrupa Birliği
(AB) Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında
başlatılan “3R STYLE Projesi”nin açılışı, 24 – 29
Aralık’ta proje ortağı ülke temsilcilerinin katılımıyla OMÜ’de yapıldı.
Türkiye’nin ev sahipliğinde ve OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında;
Çek Cumhuriyeti, Romanya, İspanya, İtalya,
Letonya’dan gelen öğrencilere, OMÜ’nün çeşitli
birimlerinden katılan eğitmenler tarafından eğitim verildi. Proje dâhilinde katılımcılarla birlikte
Samsun Büyükşehir Belediyesi, OMÜ Rektörlüğü, Atakum Belediyesi, Güzel Sanatlar Kampüsü, Turmepa, Avdan Enerji, Global Teknik İSG ve
Çevre Laboratuvarı ziyaret edilerek kültürel ve
çevresel farkındalık yaratılması amaçlandı.
Rektör Bilgiç “3R STYLE Projesi”nin yerli ve
yabancı üyelerini kabul etti
24 Aralık’taki açılış töreniyle başlayan “3R
STYLE Projesi”nin yerli ve yabancı üyeleri daha
sonra Rektörlük Senato Salonu’nda Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç’le tanıştı.
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“Dünyayı daha güzel ve daha yaşanılabilir
bir hâlde geleceğe taşımak için hepimizin
sorumluluğu var”
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Konukları selamlayan Rektör Bilgiç “Türkiye’nin
en güzel kampüslerinden birine sahip OMÜ’de
böylesine güzel bir proje içerisinde yer aldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.” di-

yerek sözlerine başladı. Dünyayı daha güzel ve
daha yaşanılabilir bir hâlde geleceğe taşımak
için herkesin sorumluluğu olduğunu kaydeden
Rektör Bilgiç, devamında “Çünkü dünya hepimizin yaşayabileceği kadar temiz havaya, temiz
gıdaya ve doğal güzelliklere sahip. Ancak günümüzde bunlarla ilgili yaşadığımız problemler,
insanların dikkatsizliğinden ve belki de yaşanabilecek tehlikeleri fark edememelerinden kaynaklanmakta... Dünyadaki her şey aslında hepimizin, dolayısıyla paylaştığımız bu kaynakları
ve değerleri daha çok önemsememiz gerekiyor.”
şeklinde konuştu.
Programda Rektör Bilgiç, çevre ve doğa gönüllüsü katılımcılara hediyelerini takdim etti.

7’den 70’e Herkes Güle Oynaya
Fidan Dikti

11 milyon fidan ile ‘geleceğe nefes olmak’ ve
‘daha yeşil bir Türkiye’ için gerçekleştirilen seferberlik kapsamında Samsun’da güle oynaya 7’den
70’e herkes fidan dikim etkinliğine katıldı. Bu
kapsamda toplamda 85 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.
Ülke genelinde 11 Kasım 2019 günü saat 11:11’de
başlayan etkinlikte 81 ilde aynı anda 3 saatlik bir
zaman dilimi içerisinde 11 milyon fidan toprakla
buluşturuldu.

“Millî Ağaçlandırma Günü” kapsamındaki “Geleceğe Nefes” adlı etkinliğe; Samsun Valisi Osman Kaymak ve milletvekilleri başta olmak üzere
kamu kurum temsilcileri ve 7’den 70’e her yaştan
vatandaş katıldı. Etkinliğe OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Sait Bilgiç de öğrencilerle birlikte katılarak Atakum Büyükoyumca 100. Yıl Kurtuluş Ormanı alanına fidan dikti.

Ladik MYO’da “Geleceğe
Nefes” için 500 Fidan

Ladik Kaymakamlığınca organize edilen etkinliğe; Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel,
OMÜ’yü temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu ile Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkan Yardımcısı Barış Alkur, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar
ortak oldu.
Öte yandan, yaklaşık 2 hafta önce de yine 540 fidan, Ladik MYO’nun bahçesinde yapılan etkinlikle
yetkili ve gönüllüler tarafından toprakla buluşturulmuştu.
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Proje kapsamında Samsun’un
tüm ilçelerinde toplam 38 noktada 55 bin 555 adet fidan dikilirken, Ladik ilçesinde de 500
dişbudak, çınar ve mavi servi
fidanı, OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulunun (MYO) bahçesinde
toprakla buluştu.
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Bafra İşletme Fakültesinde Devir Teslim

Bafra İşletme Fakültesinde dekanlık görev devir
teslim töreni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan
Kızılkaya, düzenlenen törenle dekanlık görevini
Prof. Dr. Yüksel Terzi’ye devretti. İşletme Fakültesi Dekanlık Makamı’ndaki devir teslim törenine; Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz,Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, Bafra Turizm
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Keleş, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça, bağışçı Akif Arslan ve

İşletme Fakültesinin akademik ve idari personeli katıldı.
Dekanlık görevine vekâleten atanan Prof. Dr.
Yüksel Terzi “İşletme Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak Rıdvan Hocama ve bağışçı Akif Bey’e
emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Biz de hocamızın bıraktığı yerden bayrağı alıp
Fakültemizi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Yeni görevimizde inşallah hayırlı hizmetlerde bulunuruz, Bafra’ya ve Üniversitemize hayırlı
uğurlu olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

İletişim Ustalığı Zirvesi 2 Gün Sürdü
OMÜ Mühendislik Fakültesi ile
Deneyimsel Tasarım Enstitüsünün iş birliğinde düzenlenen “İletişim Ustalığı Zirvesi”, Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
yapıldı.
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2 gün süren zirvenin ilk oturumu,
İletişim Uzmanı Suzan Mutlu’nun
“Deneyimsel Tasarım Öğretisi
Nedir?” başlıklı sunumuyla başladı.
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Zirvenin birinci günü; iletişim,
iletişim çeşitleri, insan tanıma
sanatı, giz-zıt (gizemli zıtlıklar/
ilişkiler yasası) konularında devam ederken, ikinci gün ise genel iletişim stratejileri, iletişimde bedel
ve beklenti yönetimi, 3 boyutlu iletişim ve sahne sunum becerileri konuları iletişim uzmanları tarafından ele alındı.

Fotoğrafın Ustaları İletişim’de Buluştu

“Usta Söyleşileri” ve “2019 – Yılın Basın Fotoğrafları Sergisi” programı kapsamında İletişim
Fakültesinde düzenlenen konferansa; Cumhuriyet gazetesi Foto Muhabiri Necati Savaş ve İhlas
Haber Ajansı (İHA) foto muhabiri Derya Yetim
konuşmacı olarak katıldı.

Yetim, konuşmasının devamında “Eğer iyi fotoğraf çektiğimiz düşünülüyorsa bu durum bizim
tecrübemiz, bilgimiz, becerimiz sayesindedir.
Çünkü haber fotoğrafı çekmek biraz tecrübe ister, şans ister. İnsanlara bir şeyler aktarmak için
yansıtacağınız şeyin bir dili olmalı, ruhu olmalı
ve de o şey evrensel olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.
Gazetecilik ve foto muhabirliği mesleğinde iş
koşullarının çok zorlu olabileceğini vurgulayan
Cumhuriyet gazetesi foto muhabiri Necati Savaş
ise sunumunda, halkın haber alma ihtiyacının
karşılanabilmesi için gazetecilerin yağmur çamur demeden, savaş veya felaket bilmeden her
türlü zorlu ortamda görev almaları gerektiğinin
altını çizdi.

“Bu mesleğin tadına varınca
vazgeçemiyorsunuz”
Gazetecilik mesleğinde ancak emekle bir yerlere gelinebileceğine dikkat çeken foto muhabiri
Savaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim mesleğimiz zor bir meslek ve mezun olduğumuzda
işimiz hazır değil. O yüzden okumalı ve kendimizi geliştirmeliyiz. Bu mesleği seçecekseniz,
fedakârlık etmeniz gerekiyor. Evinizden, hayatınızdan, kendinizden fedakârlık etmelisiniz ama
bu mesleğin tadına varınca da vazgeçemiyorsunuz.”
Konferans sonrası katılımcılarla beraber 2019
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Sergisi’ni gezen iki deneyimli foto muhabirine, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan ile Rektör
Danışmanı ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Onur Bekiroğlu tarafından teşekkür belgeleri
takdim edildi.
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Konferansta, Anadolu’nun birçok bölgesinde ve
dünyadaki farklı savaş bölgelerinde görev yapan
İHA Foto Muhabiri Derya Yetim, basın fotoğrafçılığının, gazetecilik bölümlerinde ve haberdeki
önemini anlattığı sunumunda kritik noktalara
değindi. Yetim, konuşmasında “Fotoğraf birçok
duygunun ve düşüncenin yansıtıcısıdır. Biz foto
muhabirleri de bu duyguyu yansıtan insanlarız.
Biz bir aynayız aslında; fotoğraf sanatçısı değiliz. Bunu Ara Güler Hoca da söylerdi. Fotoğraf,
haberi görsel anlamda tamamlayan unsurdur.”
ifadelerini kullandı.
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İlahiyat Fakültesinde Katılım
Bankacılığı Konuşuldu
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Fakültenin konferans salonunda “Finans Temini Bakımından Katılım Bankaları” konulu bir panel düzenledi.
İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ın modetatörlüğünü
yaptığı ve Albaraka Türk Katılım Bankası Kara-

deniz Bölge Müdürü İbrahim Uzun ile İlahiyat
Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Osman Şahin’in panelist olarak yer aldığı panele; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci
katıldı.

İlahiyat Fakültesinde Görev Değişimi
İlahiyat Fakültesinin yeni Dekanı Prof.
Dr. Metin Yılmaz, düzenlenen tören ile
görevine başladı.
Dekanlık makamında düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim
Arıcı, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve öğretim üyeleri katıldı.
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Devir teslim törende konuşan Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Prof. Dr. Metin Yılmaz Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Tecrübesiyle Fakültemize
daha önce vermiş olduğu hizmetlerin
mislince daha güzelini gerçekleştireceğine inanıyoruz. Hepinizin huzurunda hayırlı olsun diyorum,
tebrik ediyorum. Allah kendisine güç kuvvet versin.” dedi.
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YÖK tarafından asaleten atanan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz ise ”Bu kurumun
çatısı altında bulunmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Rabbim ekmeğini yediğimiz, bizim için
gerçekten çok önemli ve değerli olan bu kurumu-

muza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin...YÖK
Başkanımıza, YÖK üyelerimize ve bizi bu makama layık gören, teveccüh gösteren, başından beri
bize güveni noktasında hiç şüphe duymadığım
Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. Biz de
inşallah onları mahcup etmeyeceğiz, Fakültemizi
Türkiye’de adı duyulur bir hâle getirme adına hep
beraber çaba sarf edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Fen-Edebiyat Fakültesinin Yeni Dekanı
Prof. Dr. Emin Kasap

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç’in katıldığı törenle, görevi
Prof. Dr. Bekir Batı’dan devraldı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Bekir
Batı’nın 3 yıllık görevi boyunca özverili
bir biçimde hizmet ettiğini vurgulayarak
“Bizler göreve geldiğimizden bu yana 3
yıllık zaman diliminde cansiparane çalışan ve Fakültemize kayda değer hizmetleri olan Bekir Hocamıza çok teşekkür
ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun,
emekleri boşa gitmeyecektir.” dedi.

Üstlendiği Matematik Bölümü başkanlığı sırasında Prof. Dr. Bekir Batı’dan çok şey öğrendiğine işaret eden yeni Dekan Prof. Dr. Emin Kasap da “İnşallah Allah’ın rızasını kazanacak işler
yapmak nasip olur. Ülkemize, milletimize, öğrencilerimize faydalı olabilirsek ne mutlu bize.

Tek bir öğrencimizin başarısı bile Fakültemiz ve
bölümlerimiz adına umut vericidir.” değerlendirmesinde bulundu.
Akredite olma yolunda ilerleyen 3 bölümün bu
süreci eksiksiz tamamlaması için 2020 Ocak
ayında başvuru yapacaklarına dikkat çeken Kasap, geriye kalan bölümlerin de akreditasyon
süreci için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Rektör Bilgiç, görevi
teslim eden Prof. Dr. Bekir Batı’ya emek ve hizmetleri için şükranlarını sunarken, görevi devralan Prof. Dr. Emin Kasap’a da başarı dileklerini
iletip çiçek takdiminde bulundu.
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Rektör Bilgiç, dekanlık görevini üstlenen Prof.
Dr. Emin Kasap’ın Fakültenin akretidasyon çalışmalarını diğer bölümlere yayacağına inandığını
belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bundan
sonra dekanlık görevini yürütecek Emin Kasap
Hocamızın da Bekir Hocamızdan devraldığı bayrağı daha da yukarıya taşımak için çalışacağına
eminiz. Hayırlı uğurlu olsun.”
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Samsun Canik Kadın Basketbol Takımı
OMÜ Vakfı Kolejinde

OMÜ Vakfı Koleji; sosyal ve sportif faaliyetler
kapsamında, basketbolu tanıtmak ve öğrencilerin spora olan ilgilerini arttırmak amacıyla, Samsun Canik Kadın Basketbol Takımı’nı misafir etti.
Samsun Canik Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Işık eşliğinde OMÜ Vakfı Koleji’ni
ziyaret eden oyuncular, öğrencilerin coşkulu
tezahüratlarıyla karşılandı. Küçük bir gösteri
de yapan Kadın Basketbol Takımı sporcularına,
OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Yılmaz teşekkür ederek çiçek takdim etti.

OMÜ Vakfı Kolejinden LÖSAM’a Bağış
Prof. Dr. Metin Yılmaz tarafından takdim edildi.
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Prof. Dr. Davut Albayrak, OMÜ Vakfı
Kolejinin tüm öğrencileri ve öğretmenleri ile Okul Aile Birliği üyelerine
teşekkür etti.
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OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri, velilerinin desteği
ile Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar
Derneğine (LÖSAM) sosyal sorumluluk projesi
çerçevesinde maddi bağışta bulundu. Toplanan
bağış miktarı küçük bir tören ile LÖSAM Başkanı
Prof. Dr. Davut Albayrak’a, OMÜ Vakfı Başkanı

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Metin Yılmaz
da “Öğrencilerimizin bu önemli davranışını takdirle karşılıyor, öğretmenlerimiz ve velilerimize çok teşekkür
ediyorum.” dedi. Vakıf Kolejindeki
öğrencilerin böylesine güzel bir sosyal
sorumluluk projesi içinde bulunması
memnuniyetle karşılandı.
Törene ayrıca; OMÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr.
Canan Albayrak, Okul Müdürü Mustafa Kurt,
Okul Aile Birliği Başkanı Seda Okul ve öğretmenler katıldı.

Sağlıklı Hazırlayıp Doğru Beslendiler
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü, OMÜ Vakfı Koleji 4. sınıf öğrencilerini misafir etti.
Bölüm ziyaretinde, Beslenme ve
Diyetetik Topluluğu öğrencilerinin
desteğiyle ve Vakıf öğrencilerinin
eşliğinde sağlıklı beslenmeye yönelik eğitim ve uygulamayı içeren 2
farklı etkinlik gerçekleştirildi.
Eğitimden sonra öğrenciler, Beslenme Laboratuvarı’nda Beslenme
ve Diyetetik Topluluğu öğrencilerinin rehberliğinde havuç toplarının
hazırlığını yapıp tatlarına baktılar.
Etkinlikle çocuklar, beslenme konusundaki bilgilerini arttırırken, sağlıklı ara öğün hazırlama becerisini Üniversiteli gençlerin yardımıyla
öğrenme fırsatı yakaladılar.

Arkeoloji Bölümü TÜBİTAK Bilim
Şenliği’nde Çocukları Eğitti
19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tekkeköy İlçe
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim
Şenliği, kentin farklı noktalarında
gerçekleştirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı
Salon, Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı (OKA), OMÜ Gözlemevi ve
Planetaryum, Tekkeköy Belediyesi
Konferans Salonu, Tekkeköy Arkeoloji Vadisi ile Engiz Havaalanı ve
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’nin
adresleri oldu.

Şenlikte Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa
başkanlığında 8 uzman arkeolog da “9 – 14
Yaş Grubu Çocuklarla Arkeoloji ve Kültürel
Miras Çalışması (Çocuk Arkeoloji Atölyesi) ile çocukların bilimsel ve kültürel donanımlarının gelişmesine katkıda bulundu. Çocuk Arkeoloji
Atölyesi’nde toplam 6 çalışmada 360 öğrenci eğitildi.
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Bilim Şenliği’nde; farklı alanlara ait atölye,
panel, seminer, söyleşi, sergi, gösteri, gözlem, yarışma, tiyatro ve sahne şovu, deneysel
çalışma, doğa ve bilim oyunu gibi birbirinden
zengin etkinlikler öğrencilerle buluşurken, 52
eğitimci de görev aldı.

127

OMÜ’den

OMÜ Vakfında Bayrak Değişimi

OMÜ Vakfı 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’nda, 3 yıldır başkanlık görevini sürdüren Prof. Dr. Halil Kütük, görevini Prof. Dr. Metin
Yılmaz’a devretti.
2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na;
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Millî Eğitim Bakanlığını (MEB) temsilen Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, fakülte dekanları, meslek
yüksekokulu müdürleri ile Vakfın genel kurul
üyeleri katıldı.
Toplantıda Divan Heyeti ise Başkan Refik Moral
ile kâtipler Osman Demir ve Fuat Katırcı’dan teşekkül etti. Seçimde OMÜ Vakfının yeni Başkanı
Prof. Dr. Metin Yılmaz olurken, Yönetim Kuruluna da 9 asıl, 8 yedek üye seçildi.
“Vakıfların tabiatında yardım, hayır ve iyilik
yatıyor”
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, katılımcıları selamlayarak Genel Kurul Toplantısı’nda bulunmaktan
ötürü duyduğu mutluluğu ifade etti. OMÜ Vakfının, kuruluşundan bugüne kadar Üniversitenin
gelişip ilerlemesinde ciddi katkıları olduğunu
belirten Rektör Bilgiç “Vakıfların tabiatında yardım, hayır ve iyilik yatıyor. Özellikle aramızdan
ayrılan kurucu üyelerimizi rahmetle anmak istiyorum zira onların ayrı bir yeri var. Yaşayanlara
şükranlarımı sunuyorum ve hizmet verenlere de
teşekkürü bir borç biliyorum. diye konuştu.
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“Vakfımız yeni üyelerle güçlendirilmeli”
OMÜ Vakfının yeni hayırseverlerle güçlendirilmesinin elzem olduğuna dikkat çeken Rektör
Bilgiç “Artık yeni destek ve yardımlar gerekiyor.
Bu kanalın kullanılması ve üye sayısının artırılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Vakfın,
OMÜ’nün güçlü bir destekleyicisi durumunda
olması, kurumumuzun geleceği açısından çok
önemli. değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmasında yeni yönetimin heyecanı ve motivasyonunun diri tutulmasının önemini vurgulayan Rektör Bilgiç, Vakfa 10 bin liralık bağışta
buludu.
“Amacımız; elimizden gelenin en iyisini yapmak”
Vakıfların aynı zamanda uzmanlık alanında yer
aldığına vurgu yapan yeni Başkan Prof. Dr. Metin
Yılmaz “Vakıf işi kutsal bir iş. Bu işe soyunmamızda 2 temel husus var: Birincisi Allah’a hizmet ve en kutsal alanlardan biri olan eğitimde
Üniversitemize hizmet etmek çünkü büyük bir
görev. İkincisi Sayın Rektörümüzün bu noktadaki teşvikleri. Dolayısıyla bu vazifeden geri duramadık. Vakfımız, OMÜ gibi güzide bir kuruma
her zaman destek olacak pozisyonda olmalı ve
inşallah bundan sonraki süreçte bu uğurda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Asıl Üyeler

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Metin YILMAZ (Başkan)
Prof. Dr. Selim ARICI
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TAN

Prof. Dr. Harun ALBAYRAK
Prof. Dr. Murat TERZİ
Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ
Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK
Doç. Dr. Erol TERZİ

Kurucu Üyeler (Asıl)

Yedek Üyeler

Levent Hüseyin BAŞOĞLU
Sevin DERİNDERE
Hüseyin Cahit BERK
Yusuf Şevki ALTUNİÇ

Ahmet Tarık KARSLI
Orhan ÖZDEMİR
Haluk Cüneyt PELENK

OMÜ Çalışanlarına İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 19
ve 26 Aralık 2019 tarihlerinde dönüşümlü olarak verilen eğitimde; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamında çalışanların yasal hak ve
sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, çalışma hayatında
karşılaşılabilecek riskler ve güvenli çalışma yöntemleri gibi birçok konuda çalışanları bilgilendirdi.

Eğitimde, OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve
aynı zamanda İş Yeri Hekimi Doç. Dr. Mennan
Ece Pirzirenli ve Havza Meslek Yüksekokulunda
görevli İş Güvenliği Uzmanları Öğr. Gör. Musa
Şahin, Öğr. Gör. Mehmet Ali Zengin ve Öğr. Gör.
Halil Yamak eğitici olarak görev aldı.
Program sonunda Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve Genel Sekreter Yardımcısı
Serap Sivrioğlu Sezer, eğiticilere teşekkür ederek fidan sertifikası takdim etti.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında OMÜ Rektörlüğüne bağlı birimlerde görev yapan çalışanlara yönelik 8 saatlik “Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi.
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6. Üniversite Danışma Kurulu OKA’da
Toplandı
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OMÜ’nün; üniversite, şehir ve sanayi iş birliğini
güçlendirmek amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya getirdiği “Üniversite Danışma Kurulu
Toplantısı”nın altıncısı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) ev sahipliğinde yapıldı.

Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Kemal Yıldızlı ile Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Özgür Kemal de geliştirdikleri ürünlerin
sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantıya; Samsun Valisi Osman Kaymak,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak üzere
Üniversite Danışma Kurulu üyelerinin yanı
sıra Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. Genel Müdürü
Hüseyin Taner, Samsun Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ile
2019’da “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik
Ödülü” almaya hak kazanan OMÜ öğretim üyesi
Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas da misafir
olarak katıldı.

Samsun ve Üniversite için oldukça önemli birçok
fikrin paylaşılıp değerlendirildiği ve hayata geçirilmesi için not alındığı toplantının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç mevcut durum
hakkında genel bir değerlendirme konuşması
yaptı. Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Üniversite Danışma Kurulu kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar ve “Millî
E-Posta Projesi” (OMAİL) hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan
Kızılkaya, yürütücülüğünü yaptığı “Erasmus +
Mundus Master in Soil Science” adlı Avrupa Birliği Projesi’ni kurul üyelerine tanıtırken, Yeşilyurt

OMÜ uluslararası öğrenci sayısında hedefi
aştı
Son danışma kurulu toplantısından bu yana
OMÜ’deki gelişmeler ve mevcut durum hakkında bilgilendirici bir sunum yapan Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç, öğrenci sayısının 54 bini bulduğu Üniversitenin doluluk oranının yüzde 98’e ulaştığını
belitti. Uluslararası öğrenci sayısında hedeflerinin üzerinde olduklarını paylaşan Rektör Bilgiç,
5 bin 600’ü aşan uluslararası öğrenci sayısının,
oransal olarak yüzde 10’u geçtiğini söyledi.
“AR-GE’ye toplam 36 milyon 480 bin TL
bütçe ayrılıyor”
OMÜ’nün araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine gösterdiği öneme de vurgu yapan Rektör
Sait Bilgiç “Bu yıl AR-GE’ye toplam bütçenin
yüzde 4’ünü ayırdık. Bu oran 20 milyon TL ci-

Üniversitelerin tercih edilmesinde, dünya üniversiteleri arasındaki sıralamalarının etkili olduğuna işaret eden Rektör Sait Bilgiç, Times Higher Education’ın verilerine göre dünya genelinde
ilk 1001’de olduklarını, hedeflerinin ise ilk 500
olduğunu ifade etti.
Samsun Teknopark’ın faaliyetlerine de değinen
Rektör Bilgiç, Teknopark’ta yüzde 20 artışla firma sayısının 57’yi bulduğunu, bunların 35’inin
AR-GE, 22’sinin ise kuluçka düzeyinde faaliyet
gösterdiğini, doluluk oranının yüzde 90 olduğunu söyledi. Firmaların cirosunun 101 milyon
TL’ye çıkarak geçen yıla göre yüzde 58 arttığını
da vurgulayan Prof. Bilgiç, Samsun Teknopark’ın
bu yıl toplam 16,7 milyon TL ihracat yaptığını
dile getirdi.
Patent başvurusu 19’u buldu
2019 yılında OMÜ’de 19 adet patent başvurusu
yapıldığını da belirten Rektör Bilgiç, bunlardan
13’ünün hizmet buluşu, 5’inin uluslararası buluş, 1’inin de faydalı model olduğunu kaydetti.
Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı’nın (KALEM)
tamamlandığını belirten Bilgiç, OMÜ’nün “ISO

9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ni
aldığına, “ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Belgesi” için de başvuru yaptığına dikkat çekti.
Usta öğreticiler görevde
Bilgiç, sözlerinin devamında 25 Haziran 2019
tarihi itibarıyla, OMÜ Eczacılık Fakültesinin kurulduğunu, Fakültenin altyapısı hazır olduğunda
öğrenci alacağının sözünü verdiklerini söyledi.
Eğitime heyecan getirecek ve öğrencilerin sahaya hazır bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacak “usta öğreticiler modeli” hakkında da bilgi
veren Rektör Sait Bilgiç, Mühendislik Fakültesi
gibi bazı birimlerde bu modelin uygulandığını
belirterek yakın bir zamanda diğer birimlerde de
yaygınlaşacağını ifade etti.
Türkiye’den bir üniversitenin koordine ettiği ilk
uluslararası proje olması bakımından “Erasmus + Mundus Master in Soil Science” projesine
özellikle değinen Rektör Bilgiç “Proje kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden öğrenci, yüksek
lisans eğitimlerini almak üzere Türkiye’ye gelecekler.“ dedi.
“Ortalamanın üstündeki insanların eğitimi
için ortak çalışma kararı”
Üniversitenin sosyal sorumluk projeleri hakkında da bilgi veren Rekör Bilgiç “Sıfır Atık Projesi
ile çevre bilincini geliştirmeye devam ediyoruz.
Şehir merkezinde tarihî binamızda şık ve nezih
İlim, Sanat ve Kültür Evi’nin açılışını yakın bir
zamanda yaptık. Ayrıca bu yılın Nisan ayında da
dâhiler günü etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız
ortalamanın üstündeki insanların imkânlardan
daha çok yararlanmasını sağlamak ve eğitimlerine özen göstermek. Yoksa teknolojinin hızla iler-
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varında bir bütçeye tekabül etmekte. Buradan
desteklenen 374 projemiz var. TÜBİTAK destekli yürüyen de 47 projemiz bulunuyor. Diğer kurum projelerinde 3’den 9’a ulaşarak iki katından
fazla artış gösterdik. Ayrıca geçen sene sadece
bir adet olan uluslararası proje sayısı 3’e çıkarken, özel sektör iş birliği ile yapılan proje sayısı
2’den 4’e tırmanarak yüzde 100 artış gösterdi.
Sonuç olarak AR-GE’ye toplam 36 milyon TL’nin
üstünde bütçe ayrılıyor. Bu bütçenin yüzde 56’sı
OMÜ’den karşılanırken yüzde 44’ü dış kaynaklardan sağlanıyor.” şeklinde konuştu.
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lediği günümüzde dünya ile yarışamayız.” dedi.
Toplantıda, ortalamanın üzerinde bir zekâ ve
potansiyele sahip çocuklara yönelik şehrin tüm
aktörleriyle ortak bir çalışma yapılması için karar alındı.
Üniversite Danışma Kurulunun 20 Nisan 2019
tarihinde gerçekleşen son toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar
hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Vedat Ceyhan da “Sıfır Atık Projesi ile ilgili olarak Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.
Bu amaçla Samsun Büyükşehir Belediyesiyle
görüşüldü. ‘Erasmus + 3R Style” başlıklı proje,
Belediye ile ortaklaşa hazırlandı. Ayrıca organik
atıklardan enerji üretilerek telefon şarjında kullanılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. OKA’ya
hazırlanan proje doğrultusunda da temizlikçilerin sıfır atık konusunda eğitilmesi teklif edildi.”
dedi.
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Son toplantıda konuşulan “evde eğitim” hususunda da çalışmalara başladıklarını kaydeden
Rektör Yardımcısı Ceyhan, bu konuyla ilgili Dr.
Öğr. Üyesi Yaşar Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Yaşar
Barut’la birlikte bir komisyon oluşturulduğunu
belirtti.
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Patentlerin ticarileşmesini sağlayacak destek
girişimleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yeter’e ait
“Nasoklimal Drenaj Yollarının Rekanalizasyonu
için Tüp ve Tüp Entübasyon Seti” isimli patentin prototipinin geliştirilerek bir firmayla ön anlaşmasının yapıldığını ve ticarileşme yolunda ilk
adımın atıldığını kaydetti.

“İlk defa bir Türk üniversitesinin
koordinatörlüğünü yaptığı uluslararası
proje”
İlk defa bir Türk üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı “Erasmus + Mundus Master in Soil
Science” adlı Avrupa Birliği projesinin yürütücüsü Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ise “Bu proje, toprak bilimiyle ilgili
uluslararası üniversitelerin ortaklığında gerçekleşecek. Yükseköğretim kurumlarındaki kaliteyi
yükseltmek amacıyla hazırlanan projenin bütçesi 3 milyon 32 bin avro ve bu bütçe Samsun’a
gelerek kente fayda sağlayacak.“ diye konuştu.
“Hibrit Redüktör Sistemi” başlıklı patent başvurusu ile 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda
[4th Istanbul International Inventions Fair (ISIF
2019)] “Altın Patent Ödülü” alan Yeşilyurt Demir
Çelik MYO Müdürü ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı da hibrit redüktör sistemi hakkında bilgilendirici bir sunum
yaptı.
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Kemal
ise patentini alarak “Bir İntratimpanik Enjeksiyon İğnesi” adını verdiği ve orta kulağa yapılan
enjeksiyonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği
intratimpanik enjeksiyon iğnesi ile bu iğneyi ihtiva eden aparat hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.
Sunumların ardından Üniversite Danışma Kurulu
Üyeleri görüş ve temennilerini dile getirirken Kurul Başkanı Mustafa Demir, kadın ve çocukların
kültür, sanat, bilim gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla bir birim kurmayı
planladıklarını belirterek OMÜ’nün ilgili birimlerinden iş birliği talep etti.

OMÜ Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği
Muayenesinden Geçti

OMÜ Rektörlük Yönetimi, Üniversite genelinde
başlatılan iş sağlığı ve güvenliği periyodik muayeneleri kapsamında kontrolden geçti.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak üzere
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr.
Menderes Kabadayı ile kendilerine eşlik eden
Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivrioğlu Sezer ve Mustafa Kemal Çayıroğlu; Tıp Fakültesi
bünyesindeki İş Yeri Hekimliği’nde muayene oldular.

Rektör Bilgiç “İş yeri ve güvenliğine dair
farkındalık ve duyarlılığı üst düzeyde
tutmak istiyoruz”
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin, 50 binden fazla öğrencisi ve 6 binin
üzerinde akademik ve idari çalışanı bulunan
OMÜ’de önemli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Rektör Bilgiç, bu konuda farkındalık ve
duyarlılığı üst düzeyde tutmak istediklerini; bu
doğrultuda acil durum planları, risk değerlendirmeleri, ilk yardım, iş ve iş yeri hijyeni vb. hususlarda yapılan çalışmaların, OMÜ İş Sağlığı ve

Güvenliği Şube Müdürlüğünce koordine edildiğini ve yürütüldüğünü dile getirdi.
OMÜ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2017 yılı
sonunda kuruldu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki belgesi alarak faaliyete başladı. Birim; hâlen 3 iş yeri hekimi, 1 iş
güvenliği uzmanı ve 1 diğer sağlık çalışanıyla
görev yapmaya devam ediyor.
3 bin öğrenciye eğitim, 2 bin öğrenciye
sağlık muayenesi
Çalışanların yanı sıra, OMÜ’de uygulama eğitimi görecek olan öğrencilerin de temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile sağlık muayeneleri
gerçekleştirildi. Bu kapsamda bugüne kadar 3
binden fazla öğrenciye eğitim verilirken, 2 binin
üstünde öğrencinin de sağlık muayeneleri Üniversitede görevli iş yeri hekimleri tarafından yapıldı.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindekileri;
Tıp Fakültesi Dekanlığının girişinde Dekan Prof.
Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen ile Hastane yönetimindeki akademisyenler karşıladı.
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7. Üniversite Danışma Kurulunda
Üniversite-Sanayi İş Birliği Konuşuldu

Danışma Kurulu, Samsun Valisi Osman
Kaymak’ın başkanlığında 2019 yılının son
toplantısını 28 Aralık’ta Rektörlük Senato
Salonu’nda gerçekleştirdi.
Toplantıya; Samsun Valisi Osman Kaymak,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sivil Havacılık
Genel Müdürü Bahri Kesici, Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Üniversite Danışma Kurulu üyeleri ve akademisyenler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yaptığı değerlendirme konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Sanayi Kuruluşları için
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Destek
Başkanlığı (TÜBİTAK TEYDEP) Destekleri” konulu sunumu gerçekleştirdi. Patent sunumlarıyla devam eden toplantıda; Doç. Dr. Ertuğrul Can
“Bir Amniyon Zarı Transplantasyonu Sistemi” ile
“Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü” konulu
patenti, Öğr. Gör. Harun Çolak ve Öğr. Gör. Yusuf
Yakut “Polar Markalama Sistemi” konulu patenti, Arş. Gör. Hasan Baş da “Piezoelektrik Enerji
Paneli” konulu patenti Üniversite Danışma Kurulu Üyeleri’ne tanıttı.

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

“OMÜ yeni başarılara imza atarak hepimize
gurur veriyor”
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Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Osman
Kaymak, Kurul toplantılarına katılmaktan büyük
heyecan duyduğunu ifade ederek şöyle devam
etti: “OMÜ, 44. yaşını doldurmakla birlikte yeni
başarılara imza atarak hepimize gurur veriyor.
Bu sebeple başta Rektör Sait Bilgiç olmak üze-

re tüm akademik kadroya teşekkür ediyorum.
Ciddi çalışmalarla dünyayı görebilen, bilimsel
gelişmeleri takip edebilen ve bilim dünyasına
katkıda bulunacak bilim insanlarına çok ihtiyacımız var. Üniversite Danışma Kurulumuzdaki her
bir buluşun bilim, teknoloji ve imalat dünyasına
kazandırılması, inanın bizi çok mutlu ediyor. Alın
teri döken akademisyenlerimizin Allah işini rast
getirsin. Türkiye’nin kalkınma hamlesine katkı
vererek Samsun’u da kalkındırıyorlar. Bizler de
onların çalışmalarında hep yanlarında olacağız.
Bu çalışmaları ilgili bakanlıklarla görüşmek ve
onların çalışmalardan haberdar olmasını sağlamak bakımından da Kurulun yapısını önemsiyoruz. Üniversite Danışma Kurulunun Üniversitemize, Samsun’a ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.”
“Samsun Teknopark; Erken Aşama Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri kategorisinde birinci”
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de bir önceki Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı’ndan bu yana
kaydedilen gelişmeleri içeren bir değerlendirme
konuşması yaptı. Samsun Teknopark’ın; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri
Ödül Töreni’nde “Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde birincilik ödülünü
aldığını belirten Rektör Sait Bilgiç “Sanayi ve

OMÜ’nün Türkiye’nin en güzel kampüslerinden
birine sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Sait
Bilgiç “Üniversitemizi yarınlara daha güzel bir
şekilde bırakmak için göreve geldiğimiz günden
beri bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bunun da
sonuçlarını görmeye başladık. Dünyada yeşil
üniversiteleri öne çıkaran Green Metric Üniversite Sıralaması’nda, 619 üniversite içerisinde
435’inci iken bu sene 789 üniversite içerisinde
341’inci olduk. Bu sıralamayı daha da yukarı taşıyacağız.” diye konuştu.
OMÜ’nün Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Yönetim Kurulu toplantısına da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Rektör Bilgiç “TÜBA Gıda ve
Beslenme Çalışma Kurulu tarafından organize
edilen II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu da Üniversitemizde düzenlendi.” şeklinde
konuştu.
“ASELSAN Genel Müdürü’nün ziyareti
Samsun’a katkı sunacak”
ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk
Görgün’ün ziyaretinde birçok sanayici, akademisyen ve öğrencinin bir araya geldiğini ifade
eden Rektör Bilgiç, sağlanan iletişimle bu ziyaretin, Samsun’a katkısı olacak iş birlikleri doğuracağına dikkat çekti.
Sıfır atık çalışmalarına da değinen Rektör Sait
Bilgiç, atık yönetiminin sonuçlarını vermeye
başladığını belirterek organik atıklardan kompost elde edildiğini açıkladı.
İş sağlığı güvenliği hususunda eğitim ve muayene çalışmalarının neredeyse tamamlandığına
işaret eden Rektör Sait Bilgiç “Bugüne kadar 4
binden fazla personelimizin işe giriş ve periyo-

dik muayeneleri tamamlandı. Bunun yanında iş
sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanlarımızın neredeyse tamamına veridi. 2020 yılının Temmuz
ayında tüm personelimiz eğitimini tamamlamış
olacak.” dedi.
“OMÜ-TTO sanayicilerimize her türlü
desteği vermeye hazır”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise
Üniversite-sanayi iş birliklerinin gelişmesine
katkı sağlayan kamu kurumlarının destekleri hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. OMÜ
Teknoloji ve Transfer Ofisinin; Samsunlu sanayicilerin bu kurumların desteklerinden haberdar
olmasını ve yararlanmasını amaçladığını ifade
eden Prof. Dr. Mehmet Kuran “OMÜ-TTO’daki
tüm akademisyenlerimiz, sanayicilerimize her
türlü desteği vermeye hazır. Üniversitemizdeki
akademisyenlerimize destek veriliyor ve bunun
sonucu olarak bir farkındalık oluştu ve dış kaynaklı proje başvurularında artış başladı. Sanayinin de üzerine düşeni yapmasını diliyor ve bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Üniversite-kamu ve sanayi iş birliğinin ve iletişiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de
Büyükşehir Belediyesinin bu yönde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek “Üniversitemiz
ve kamu kurumlarımız da bu konuda gayret gösteriyorlar.” şeklinde konuştu.
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul
Can’ın “Bir Amniyon Zarı Transplantasyonu Sistemi” ve “Bir Sütürsüz Skleral Fiksasyon Kanülü” konulu, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Harun Çolak ile Öğr. Gör. Yusuf
Yakut’un “Polar Markalama Sistemi” konulu,
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Arş. Gör. Hasan Baş’ın “Piezoelektrik
Enerji Paneli” konulu patent sunumlarının ardından Üniversite Danışma Kurulu üyeleri, yapılan
sunumlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.
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Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu ödül
çok önemli. Üniversitemizden sonra Ankara Üniversitesi ikinci, Ege Üniversitesi de üçüncülük
ödülünü aldı.” dedi.
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OMÜ TIP Fakültesi Hastanesinde Rekor
Organ Nakli

Bir Günde 8 Nakil Yapıldı

“Varlığınız ümidin temel kaynağıdır”

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bir günde 8 organ
nakliyle rekor sayıya ulaştı. Hastane Başhekimi
Prof. Dr. Ünsal Özgen, Organ ve Doku Nakli Bölge
Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet
Kazak ile doktorların da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Rektör Bilgiç, organ bağışının
hayati önemini vurgulayarak “Tıp Fakültesi Hastanemizde 22 Ekim Salı günü 3 böbrek, 1 karaciğer, 4 kornea nakli olmak üzere 8 nakil birden
gerçekleştirildi. 22 Ekim 2019 tarihi, OMÜ Tıp
Fakültesi Hastanesinde bir günde en çok naklin
yapıldığı gün olarak kaydedildi.” dedi.

OMÜ Tıp Fakültesinin doktorlarına ‘Varlığınız
ümidin temel kaynağıdır’ diye seslenen Bilgiç,
devamında “Öncelikle hepsine gönülden teşekkür ediyorum, çok zahmetli ve yorucu bir işi, ekip
ruhu ve fedakârlıklarla yerine getiriyorsunuz.
Nice insan ‘Yeniden hayata geldim’ duygusunu
yaşıyor. Çok büyük dualar aldığınızı biliyoruz. Bu
zorluğun herhangi bir biçimde karşılığı yok. İyi ki
varsınız; iyi ki böyle güzel işler başarıyorsunuz.
Kendisini artık ümitsiz olarak gören, hayata veda
etme zamanının çok yaklaştığını düşünen birçok
hastamız sizlerin varlığı sayesinde geleceğe dair
ümitlerini taşıyorlar, bu ümit çok önemli.” sözlerine yer verdi.
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Rektör Bilgiç, sözlerinin devamında OMÜ’nün
gerçekleştirdiği 2019’daki organ nakilleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Rektör Bilgiç, konuşmasında “2019 yılının ilk 10 ayında kadavradan
31, canlıdan 14 olmak üzere 45 böbrek nakli yapıldı. Bu dönemde kadavradan 21 karaciğer, 36
da kornea nakli başarıyla uygulandı. Kemik iliği
naklinde ise çocuklarda 12, erişkinlerde 3 nakil
gerçekleşmiş durumda.” bilgisini verdi.
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10 aylık dönemde 32 beyin ölümünün gerçekleştiği Hastanede, 13 bağışın olduğunu belirten
Rektör Bilgiç, yüzde 40’ları bulan bu rakamın,
genel ortalamanın üstünde olduğunu söyledi.
Toplantıda ayrıca, ölümden sonra organ bağışına ‘evet’ anlamına gelen organ kart bağışı sayısının toplam bin 108’e ulaştığı açıklandı ve tüm
halkımız organ bağışına davet edildi.

Organ ve doku naklinin gönüllülük ve güç gerektirdiğini vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Ünsal
Özgen de “Güçten kastettiğim, hem akademik
güç hem de ekonomik güçtür. Kurumumuzda ikisi de fazlasıyla mevcut. Bunun gelişerek devam
etmemesi için hiçbir sebep görmüyorum. Yeter
ki gönüllülüğü ve gücümüzü muhafaza edelim.
Katkısı bulunan akademisyenlerimiz başta olmak üzere koordinatöründen sahada çalışan her
neferine kadar herkese ben de yürekten teşekkür ediyorum. Başhekimlik olarak lojistikte görevliyiz, bu konuda üstümüze düşeni yapıyoruz.
Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”
şeklinde konuştu.

Rakamlarla Türkiye’de organ nakli
Türkiye’de sisteme kayıtlı bekleyen 28 bin 470
hasta bulunuyor. Bu hastalardan sırasıyla 23
bin 5 kişi böbrek, 2 bin 261 kişi karaciğer ve bin

117 kişi de kalp naklini umutla bekliyor. Organ
ve doku naklinde ortaya çıkan en temel sorunun, organ bağışının yeterince benimsenmeyişi
olduğu uzmanlarca ifade edilirken, toplum olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin önemi
üzerinde duruluyor.

Kopyacılar OMÜ’nün Güvenliğine
Takıldı
OMÜ
Fen-Edebiyat
Fakültesinde güvenlik görevlileri, Yükseköğretim
Kurumları
Yabancı Dil (YÖKDİL)
Sınavı öncesi yapılan
kontrollerde kopya düzeneği ele geçirdi.

Sınav öncesi rutin kontrollerini yapan güvenlik görevlileri Fatih Tağhan ve Arslan Elibol, Fen-Edebiyat
Fakültesinde erkekler tuvaletinde bir paket fark etti. Pakette; wifi sağlayıcısı, kamera, kulaklık gibi cihazlarla kopya düzeneği hazırlandığı tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri tarafından OMÜ
Güvenlik Amirliği’ne ve il emniyet birimlerine haber verildi. Düzeneği hazırlayan kişileri takibe alan
polis ekipleri, bu kişileri sınav günü suçüstü yakaladı.
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Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç, 3 Kasım 2019
tarihinde yapılan YÖKDİL Sınavı’ndan bir gün
önce yaptıkları denetlemeler sırasında kopya düzeneğini tespit ederek suçluların yakalanmasını sağlayan OMÜ Güvenlik Birimi personeli Arslan
Elibol ve Fatih Tağhan’ı tebrik ederek ödüllendirdi.
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Veteriner Adayları Beyaz Önlüklerini
Giydi
OMÜ Veteriner Fakültesine 2019 – 2020 eğitim-öğretim döneminde başlayan öğrenciler için
düzenlenen geleneksel beyaz önlük giyme töreninin 7’incisi, Fakültenin İbni Sina Amfisi’nde
gerçekleştirildi.
95 öğrenciye beyaz önlüklerinin takdim edildiği
törene; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, Samsun – Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz,
kamu kurum yetkilileri, veteriner hekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tören, veteriner hekimlik mesleğini tanıtan film
gösterisiyle başladı. Ardından Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ve Samsun
– Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr.
Öğr. Üyesi Habib Muruz, öğrencilere hitaben konuşma yaptı.
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“Beyaz önlük saflığın ve sadeliğin simgesidir”
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Beyaz önlüğü saflığın ve sadeliğin simgesi olarak nitelendiren Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Harun Albayrak “Sevgili öğrenciler, çalışmalarınız sırasında kirlenecek beyaz önlüklerinizin
temizlenmesi kolaydır. Ancak beyazın sembolündeki vicdan ve öz kirlenirse temizlenmesi çok

zor. Her meslek, mensuplarının omuzlarında
yükselir. Mensuplarının gayretiyle, özverisiyle
saygınlığı artar. Artık sizler veteriner hekimsiniz. Artık bu unvan, adınızın önünde ayrılmaz
bir parça olacak. Size yapılan övgü ve yergiler
şahsınız kadar mesleğinizi de etkileyecek. Bu
nedenle mazisinde nice örnek şahsiyetler olan
bu mesleğe, hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum.” dedi.
Veteriner hekimliğin zor bir eğitim süreci olduğunu ifade eden Dekan Albayrak, öğrencilere
birbirleriyle ve akademisyenlerle iyi ilişkiler kurmaları tavsiyesinde de bulundu.

Kimyager Adayları Beyaz Önlüklerini
Giydi

“Bir meslekte ne kadar birlik ve dayanışma
varsa o derece mesafe alıyorsunuz”
Açılış konuşmasını yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı “Değerli meslektaşlarım, toplumumuzda hangi meslekte
birlik-beraberlik ve dayanışma varsa o mesleğin
mensupları o yönde ağırlıklarını koyup mesafe
alabiliyorlar. Malumunuz, ülkemizde Kimya Mühendisleri Odası var ve etkin olarak faaliyet gösteriyor ancak kimyagerler açısından baktığımızda bu mesleği yapanların henüz bir odası yok.
Türkiye Kimyagerler Derneğimiz; meslek grubumuzda bir dayanışmanın, birlikteliğin ve gücün
oluşturulması gayreti içerisinde. Dolayısıyla bu
tür faaliyetleri Fakültemiz olarak çok önemsiyoruz.” dedi.
“Bu törenlerle mesleğe aidiyetinizi
güçlendirmeyi hedefliyoruz”
Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uyanık,
töreni düzenlemelerindeki amacı şu sözlerle dile

getirdi: “Önlük giyme töreni, aslında tıp ve veteriner fakültelerinin geleneksel hâle getirdiği bir
uygulama. Bizler de Derneğimizin önerisiyle sizlerde bir farkındalık oluşturma, bu mesleğe aidiyetinizi güçlendirme ve bunun bilincine varma
yolunda önemli bir adım olacağı düşüncesiyle
bu töreni uygun gördük.”
“Kendini donatan kimyagerlerin boş gezeni
yoktur”
Kimyagerlerin, fabrikaların kalbi olan laboratuvarlarda çalıştıklarını kaydeden Bölüm Başkanı
Uyanık, bu mesleği icra edenlerin önemine dair
“Kimya meslek grubunun diğer üyeleri olan kimya mühendisleri ve öğretmenleri; fabrikalarda
görev yapan kimyagerlerin buldukları sonuçlara göre süreçleri yürütür. Onun için kimyagerlik
gerçekten çok önemli bir meslek. Eğer bir öğrenci “Mühendisliği kazanamadık, kimya bölümüne geldik’ diye düşünüyorsa çok yanılıyor
çünkü kendini yetiştiren ve donatan kimya bölümü öğrencisinin boş gezeni yoktur. Bu sebeple
kendinizi ne kadar hayata hazırlar ve bu uğurda
emek verirseniz o derece başarılı olursunuz.”
diye konuştu.
Sunumun ardından öğretim üyeleri, geleceğin
kimyagerlerine, mesleklerini simgeleyen beyaz
önlüklerini giydirdi.
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Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünün yeni
öğrencileri, “beyaz önlük” töreniyle kimyagerlik yolunda ilk adımlarını attılar. Fen-Edebiyat
Fakültesi Prof. Dr. Fevzi Köksal Konferans
Salonu’nda düzenlenen törenle Kimya Bölümünün yeni öğrencileri beyaz önlüklerini giydi.

139

OMÜ’den

Genç Diş Hekimi Adayları Beyaz
Önlüklerini Gururla Giydi
“Meslekte dürüst, düzgün ve doğru olmanın
sembolü”

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl başlayan
1. sınıf öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini giydi. Törende çiçeği burnunda diş hekimi adaylarının heyecanı yüzlerine yansıdı.
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OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selim Arıcı, Başhekim ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yenisey başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.
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Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selim Arıcı, beyaz önlüğün 3 şeyi temsil
ettiğini belirterek “Birincisi saflığı, ikincisi temizliği ve üçüncüsü ise çok ilginçtir, insan karakterinde düzgün olmayı temsil ediyor. Beyaz önlükle Fakülte Hastanesinde bulunduğunuz zaman
o önlüğün hakkını vermeniz gerekiyor. Yani saf,
temiz ve dürüst olmalısınız. Hepinize şimdiden
saflığı, temizliği, aydınlığı ve gerçekten doğruluğu azim ve çalışkanlıkla sergileyeceğiniz bir eğitim diliyorum.”sözlerine yer verdi.
93 öğrencinin beyaz önlük mutluluğu
Konuşmaların ardından bölüme birincilikle giren
Sümeyye Zeynep Besler’e, önlüğünü Dekan Arıcı giydirdi. Ardından öğretim üyelerinin, 93 Diş
Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisinin her
birine önlüklerini giydirdiği tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Rektör Bilgiç, Bağışçı Arslan Ailesiyle

Bafra İşletme Fakültesinin binasını yaptıran bağışçı Arslan Ailesi ve OMÜ Yönetimi, düzenlenen
yemekte bir araya geldi. Hacı Fevziye Arslan
Bafra İşletme Fakültesinde Dekan Prof. Dr. Yüksel Terzi’nin organize ettiği yemeğe; Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç, bağışçı İş Adamları Akif Arslan
ve Saffet Arslan kardeşler, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan,
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile öğretim üyeleri
katıldı.
Yemekte, kısa bir değerlendirmede bulunan
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ”Bağışçılarımız, İşletme Fakültesinin binasını yaptırıp Üniversitemize
bağışladılar. Bu şık binada, bu sene öğrencilerimiz eğitim-öğretimlerine başladılar. Bundan

sonra inşallah daha nice öğrenciler gelerek
eğitimlerini tamamlayacak ve ülkemize hizmet
etmek üzere bir yetkinlik kazanmış olarak gidecekler. Bu yatırım her zaman ‘Allah razı olsun’
dedirtecek bir yatırım, emeği geçen bağışçılarımıza ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Yapacağımız düzenlemelerle burası çok daha
görünür bir yerleşke olacak… Ayrıca bu bölgede
Ziraat Fakültemizin, bir bölümünü eğitim-öğretim ve araştırma amaçlı kullandığı yaklaşık 900
dönümlük önemli bir arazisi var. Orasını gelecekte örnek bir çiftlik hâline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bölgedeki çiftçilerin gelip destek ve
eğitim alacağı, yanı sıra da örnek araştırmaların
yapılabileceği bir yer olmasını diliyorum.” diye
konuştu.

PUAMER’de MOXO Dikkat ve
Performans Testi Eğitimi
OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), MOXO Dikkat
ve Performans Testi Eğitimi’yle farklı
kesimlerden bireyleri bir araya getirdi.

PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt
Koç ise gerçekleştirilen eğitimin, katılımcılara MOXO testini uygulama
yetkisi kazandırdığını ve önümüzdeki
günlerde de yeni eğitimlerin planlandığını belirtti.
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MOXO Türkiye Temsilciliği tarafından
verilen eğitime; meslek grupları ve
öğrencilerden 71 kişi katıldı. PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aysu
Gül Şanlı’nın koordinatörlüğünü yürüttüğü eğitimin sonunda katılımcılara “uygulayıcı sertifikaları” verildi.
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Şehit Öğretmenler Anısına 55 Fidan
Atakum İrem Yavuz Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerinin katılımıyla, 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler anısına OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesine 55 fidan
dikildi.
Anlamlı etkinliğe; Atakum İlçe Millî
Eğitim Müdürü İrfan Yetik ile Şube
Müdürü Kenan Arslan, okulun bağışçısı Cengiz Yavuz, Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü
Prof. Dr. Güray Erener ve Müdür
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kemal
Özcan da eşlik etti.
Etkinlikte konuşan Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü İrfan Yetik “Bu etkinliği düzenlemekteki
amacımız; 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlama etkinlikleri münasebetiyle şehit öğretmenlerimizin adını yaşatmak ve öğrencilerimizde
fidan dikimi konusunda farkındalık oluşturmak.

Ayrıca 100. yıl etkinlikleri dolayısıyla da fidan
sayımızı 55 olarak belirledik. Öğrencilerimiz,
diktikleri fidanların yanına şehit öğretmenlerimizin adlarının yazılı olduğu metal plakalar takarak her fidanla bir öğretmenimizin adını yaşatacaklar.” diyerek fidanlar için yer tahsisi yapan
OMÜ Rektörlüğü ile Samsun MYO yöneticilerine
teşekkür etti.

ÖDGO ve SBG Kahvaltıda Bir Araya
Geldi
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ÖDG Ofisi ve SBG, 2019 – 2020
akademik yılının başlamasını kutlamak, bölümden mezun öğrencilerle OMÜ’ye yeni başlayan hazırlık öğrencilerini kaynaştırmak
amacıyla kahvaltı etkinliği düzenledi.
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OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğrenci Danışmanlık ve Gençlik Ofisi (ÖDGO) ve Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG), yeni akademik yıla
keyifli bir kahvaltı ile başladı.

ÖDGO faaliyetlerinin de tanıtıldığı etkinlik, 2 yıllık süreç içerisinde yapılanların yeni katılımcılarla
paylaşılması ile devam etti. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde
gerçekleşen Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri’ndeki üç SBG üyesinin faaliyetlerine de yer verildi.
Buluşmada bunların yanı sıra yerel, ulusal ve
uluslararası fırsatlar konuşuldu, katılımcıların
ilave öneri ve görüşleri alındı.

OMÜ İlim, Sanat ve Kültür Evi’nin İlk
Konuğu Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Dr. Menderes Kabadayı, İl Millî Eğitim Müdürü
Coşkun Esen ve akademisyenler katıldı.
Sohbetinde genel olarak temeddün (uygarlaşma, medenileşme), geçmişten günümüze şehirmekân ilişkisi vb. konulara odaklanan, yanı sıra
İbni Haldun, İbni Rüşd ve diğer İslam âlimlerinin
bu konudaki fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Fazlıoğlu, katılımcıların merak ettiği hususlara ilişkin
görüş ve değerlendirmelerini de aktardı.
Rektör Bilgiç “Üniversite ve şehrin
buluştuğu bir mekân olmasını arzuluyoruz”

Samsun’da bilim, sanat ve kültür meraklılarının
yeni mekânlarından biri olan ve Üniversite yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan İlim, Sanat ve Kültür Evi’ndeki buluşmaya;
Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal
Nazlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekanları, Üniversite Genel Sekreteri Doç.

Sohbetin sonunda düşüncelerini dile getiren
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlim, Sanat ve Kültür
Evi’ni Üniversite ve şehrin buluştuğu bir mekân
olarak kullanmak istediklerine işaret ederek “Bu
mekânımızda hem sanatsal ve kültürel eğitimler
hem de sohbetlerimiz olacak. Hocamız Prof.
Dr. İhsan Fazlıoğlu, İlim, Sanat ve Kültür Evi’nin
ilk sohbet konuğu, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerek akademisyenlerimiz gerekse
şehrimizin yöneticileri, ileri gelenleri ve vatandaşlarımıza zaman zaman davetler yapacağız,
dolayısıyla da gelecek tasavvurumuza olumlu
katkıda bulunacak ve ihtiyacımız olan beraberlik
ortamı oluşsun istiyoruz.” diye konuştu.
Öte yandan Vali Osman Kaymak, İlim, Sanat ve
Kültür Evi’ne hediye ettiği çerçevelenmiş Türk
bayrağını Rektör Bilgiç’e takdim etti.
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OMÜ davetlisi olarak Samsun’a gelen İstanbul
Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
İhsan Fazlıoğlu, konuşmacı olduğu İlahiyat Fakültesinde düzenlenen konferansının ardından
OMÜ’ye ait İlim, Sanat ve Kültür Evi’ndeki sohbette Samsun protokolüyle bir araya geldi.
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OMÜ’de Usta Öğreticiler Ders ve İş
Başında

OMÜ’nün; öğrencilerini mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarına daha iyi hazırlamak ve bu doğrultuda sektörde aktif olarak görev yapan kişilerin
gerçek hayat deneyimlerini paylaşması amacıyla
başlattığı “Usta Öğretici Eğitimi” programına katılan iş insanları ve uzmanlar, öğrencilerle buluşmaya başladı.
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Mesleklerini fiilen yapan tecrübeli kişilerin,
2019–2020 eğitim-öğretim döneminde OMÜ
bünyesinde görev almalarına yönelik hayata geçen program kapsamında usta öğreticiler; FenEdebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Yeşilyurt Demir Çelik
Meslek Yüksekokulunda ders başı yaptı.

144

Misyon ve ilkeleri gereği öğrencilerinin mesleki
formasyon açısından donanımlı yetişmelerine ve

iş yaşamının koşullarına hazırlıklı olmalarına katkı sağlamak amacıyla usta öğreticileri bünyesine
katan OMÜ’de, farklı branşlarda usta öğreticiler
mesleki tecrübe ve birikimlerini teorik ve pratik
anlamda öğrencilerle paylaşmaya hazır.
Program dâhilinde Turizm Fakültesinde Nort
Point Otelleri Genel Müdürü ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat
Toktaş “Turizmde Yöneticilik”, Gastro Art Mutfak
Akademisi Kurucu Şefi Ercan Yılmaz da “Gastronomi” dersleri verecek usta öğreticiler arasında.
Öte yandan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi ile Yeşilyurt Demir Çelik
MYO’da ise sektörlerinde yine aktif olan usta öğreticiler, öğrencilere iş hayatında elzem olan bilgi,
beceri ve davranışları kazandıracak.

Sinan Canan Beynin İşleyişini Anlattı

Beyin alanında yaptığı bilimsel araştırmalar ve
yazdığı kitaplarla tanınan Üsküdar Üniversitesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, OMÜ Sağlık
Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Faruk Tan ile birlikte “Bu Dünyayı Herkes
Aklı Kadar Yaşar” konulu bir söyleşi verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen söyleşiye; akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sohbet havasında
gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Sinan Canan;
araştırmalarını, görüşlerini ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde
Atatürk Konuşuldu

Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Hasan Aydın; Fakültenin konferans salonunda katılımcılara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,
aydınlanma ve Cumhuriyet
konusunu anlattı. Ayrıca
Doç. Dr. Aydın konferansın
sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Söyleşiye; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Keskin, öğretim üyeleri
ve öğrenciler katıldı.
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İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen
“SBKY
Söyleşileri”nde,
“Aydınlanma, Atatürk ve
Cumhuriyet” odağa alındı.
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İlk ve Acil Yardımcılar Paramedik
Haftasını Kutladı

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda
“Paramedik Haftası”, 23 Aralık’ta düzenlenen etkinlikle kutlandı.
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“Paramedik Bölümümüz tercih
sıralamasında en yüksek puana sahip”
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Etkinlikte, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Faruk Tan, okulun 31 yıllık tarihinden
kısa kesitler sunduğu konuşmasında, İlk ve Acil
Yardım Programının 21 yıl önce 20 kişiyle eğitim-öğretime başladığını, bugün ise birinci öğretimde 185, ikinci öğretimde ise 217 öğrenciyle
eğitim-öğretime devam edildiğini söyledi. Geldikleri noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan
Müdür Tan, bugün paramedik bölümleri arasında
en yüksek puanla öğrenci alan Bölüm olduklarını
ve bundan da gurur duyduklarını aktardı. Müdür
Tan, sağlık hizmetlerinde eğitim alan bütün programlardaki öğrencilerin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak gerekli altyapı, laboratuvar
ve uygulama alanında özverili çalışmalar yürüt-

tüklerini, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in çabalarıyla
tam donanımlı İlk Yardım ve Acil Merkezini okula
kazandırdıklarını dile getirdi. Faruk Tan konuşmasının sonunda tüm katkı verenlere teşekkür ederek paramediklerin haftasını kutladı.
“Sizler beklenilensiniz”
Paramedik mesleğinin özel bir alan olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Vedat Ceyhan da “Siz yardıma ihtiyacı
olan ve hayata tutunmak için göz teması kurmaya çalışan insanın beklediği kişisiniz, beklenilensiniz, bu kişilere el uzatanlarsınız. Mesleğiniz
sıradan bir meslek değil, lütfen mesleğinizi para,
gelir gibi günümüzün tuzaklarına kurban etmeyiniz. Sizleri tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Sağlık
Hizmetleri MYO’yu da tebrik ediyorum. Bu okulda
öğrencisiyle, yöneticisiyle, akademisyeniyle eğitim ve öğretim için büyük fedakârlıkla çalışan bir
ekip var. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğünün
de katkıları büyük, onlara da teşekkür ediyorum.

Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, özlenen ve beklenen insanlar olarak gününüzü kutluyorum.” şeklinde konuştu.
“Önce siz gideceksiniz, önce siz cana temas
edeceksiniz”
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbı
Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Alaiddin Domaç ise “Mavi ile kırmızının ışığı
altında orayı aydınlatanlar sizlersiniz. Sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Sizler de gelecekte
bu mesleğin içinde olacaksınız, önce siz gideceksiniz, önce siz cana temas edeceksiniz, sonra o
canları bizlere emanet edeceksiniz. Kutsal bir
göreviniz var. Mevzuatlardaki düzenlemelerle birlikte sizlerle çalışma imkânımız olacak. Biz sizler
için varız, sizlerin de gelecekte bizler için oralarda
olacağınızı biliyoruz. İstediğiniz her zaman bizlere ulaşabilirsiniz, gününüz kutlu olsun.” dedi.

Etkinlik Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği
çalışanlarından Paramedik Oğuz Çevik’in “Ülkemizde Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi”, “Paramedik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını”, “Sahada ve Acil Çağrı Merkezinde Paramediğin Yeri”,
“Meslek Etiği ve Hastaya Yaklaşım” konu başlıklarından oluşan sunumuyla devam etti.
Sunum sonrasında, Sağlık, İlaç ve Tıbbı Cihaz
Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin
Domaç’a ve sunumu gerçekleştiren Paramedik
Oğuz Çevik’e katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Sağlık Hizmetleri
MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Murat Terzi, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Faruk Tan, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihazlar Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, İl Ambulans
Servisi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Akif Tapur, İl
Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Erdem
Cihan Arslan, 112 Samsun İl Ambulans Servisi
Paramedik Ekibi’nden kalabalık bir grup, öğretim
elemanları ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri
katıldı.
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Açılış konuşmalarının ardından İlk ve Acil Yardım
Programı öğrencilerinin uygulama derslerindeki
becerilerinden oluşan videolar konuklara izletildi.
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Proje ve Patentlerimizle Verimlilik ve
Teknoloji Fuarı’ndayız
Teknopark Genel Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Osman Özkoç ve OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek MYO öğrencileri katıldı.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2019, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açıldı.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşen açılışa; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek
Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra
Çolak, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Samsun
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve protokol üyeleri, açılış töreninin ardından
fuarda bulunan stantları gezdi. TBMM
Başkanı Şentop ve beraberindeki protokol üyeleri; OMÜ akademisyenlerinin
geliştirdiği ürün ve projelerin yer aldığı
OMÜ-TTO, Samsun Teknopark ve Yeşilyurt Demir Çelik MYO standını ziyaret
edip, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve diğer yetkililerden bilgi alarak kendilerine başarı dileklerini
ilettiler.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de fuarda
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de Ankara’da
açılan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret ederek açılan stantları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindekiler
OMÜ standını ziyaret etti. Rektör Bilgiç, Savunma
Sanayii Başkanı İsmail Demir’e, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz da OMÜ standını gezerek Rektör Bilgiç’le
fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Bilgiç açılış kokteylinde Millî
Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya
geldi
Rektör Bilgiç, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın sonunda verilen açılış kokteyline katıldı. Açılış kokteylinde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir
araya gelen Rektör Bilgiç teknolojideki gelişmeler
ve yürütülen faaliyetler hakkında sohbet etti.
Ulaştırma Bakanı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı OMÜ standında

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve “Gelecek İçin Teknolojiler” temasıyla açılan fuarda; başta savunma
sanayii olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım,
iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm teknolojileri sergilendi.
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Fuarın ilerleyen günlerinde Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında yer aldığı birçok kişi OMÜ standını ziyaret
ederek yetkililerden bilgi aldı.
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Ertuğrul Sağlam Mezun Olduğu OMÜ’de

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü
Ertuğrul Sağlam; Teknik Menajer Yücel
Uyar, klubün yönetim kurulu üyesi ve aynı
zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı
Haluk Tan ile birlikte 1994 yılında mezun
olduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesini ziyaret etti.
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve beraberindekiler ilk olarak Rektör Bilgiç’le
bir araya gelerek takımın mevcut durumu
ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerini
paylaştı.
Rektör Bilgiç’e Samsunspor forması
Ziyarette, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e isminin
yazılı olduğu Yılport Samsunspor forması
hediye ederken, Rektör Bilgiç ise konuğuna Üniversitenin hediyesini takdim etti.
25 yıl önce mezun olduğu Fakültede
hatıralarını tazeledi
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Ziyaretin ardından, Rektör Bilgiç’in eşliğinde 25 yıl önce mezun olduğu Yaşar
Doğu Spor Bilimleri Fakültesine giden Ertuğrul Sağlam, burada hatıralarını tazelerken
duygusal anlar yaşadı. Ünlü teknik adam, ayrıca Fakültenin sahalarında da incelemelerde bulundu.
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Öte yandan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve beraberindekiler Öğrenci
Yaşam Merkezi’ne geçerken burada esnaf ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yılport Samsunspor’un
başında başarılı bir dönem geçiren Ertuğrul Sağlam, esnaf ve öğrencilerle de sohbet ederek hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Altınkum Özel Eğitim Uygulama
Merkezinin Bağışçıları ile Buluşma

OMÜ Kurupelit Kampüsü içinde bulunan Altınkum
Özel Eğitim Uygulama Merkezinin davet programına katılan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Merkezin kurulmasında katkısı bulunan bağışçılarla bir
araya geldi.
Davete; bağışçılardan Cemal Gülhan, Nafiz Kaya,
Avukat Gültekin Özçelik, Şerafettin Uğur ile Merkezin yapım aşamasında emeği bulunan Prof. Dr.
Lütfü İncesu, Samsun protokolünden de Atakum
Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum İlçe Millî

Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire eski Başkanı Recep Durmuş
ve Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkez Müdürü Veysel Uğur katıldı.
Merkezde eğitim gören öğrencilerin beden eğitimi ders programına da eşlik eden davetliler, hem
çocukların spor ve oyun faaliyetlerini izledi hem
de onlarla vakit geçirme fırsatı yakaladı. Çocuklarla sohbet eden Rektör Sait Bilgiç, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İletişim Fakültesine Senaryo Ödülü
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği
(SSDER) tarafından sigaranın zararları konusunda düzenlenen “Ödüllü
Senaryo Yarışması”nda OMÜ İletişim
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Yunus Tüzen, yazdığı “Mutlu
Yarınlar” adlı senaryosuyla üçüncü
oldu.

Törene eski Sağlık Bakanı Bülent
Akarcalı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı ve aynı zamanda SSDER Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Kemal Memişoğlu, SSDER Başkan Vekili Güneri Özsoy, ünlü sunucu Oylum Talu, OMÜ İletişim
Fakültesi Arş. Gör. Uğur Kılınç ile Arş. Gör. Ufuk İnal ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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İstanbul’da
Sefaköy
Kültür
Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Yunus Tüzen’e ödülü SSDER
Başkan Vekili Güneri Özsoy takdim
etti.
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Prof. Dr. Keçeligil: “Sağlık Kurumunda
Çalışmak, 16 Kat Daha Riskli”
OMÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil tarafından Tıp
Fakültesi Hastanesi Dekanlığı Mavi
Salon’da “Sağlıkta Şiddet” konulu
konferans verildi.
Konferansında son yıllarda sağlıkta şiddet olaylarının giderek arttığını belirten Prof. Dr. Hasan Tahsin
Keçeligil “Ülkemizde, son yıllarda
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
olaylarının katlanarak artması ve
ölümle sonuçlanacak kadar ciddi
boyutlara varması söz konusudur.
Yapılan araştırmalara göre bir sağlık
kurumunda çalışmak, şiddete uğrama bakımından diğer iş yerlerine
göre 16 kat daha risklidir.” dedi. Keçeligil, sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet olgusunun, dünyadaki genel
şiddet olgusunun artışından bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğine işaret ederek âdeta bir tür şiddet
salgını ile karşı karşıya olduğumuzu
dile getirdi.
Keçeligil ayrıca, sağlıkta şiddet
olaylarının; kurum ve kuruluşların
örgütsel işleyişi ve huzurunu bozduğunu, verimliliği, etkinliği, performansı ve hizmet kalitesini düşürdüğünü, sağlık hizmetlerini
aksatıp defansif tıbba eğilimi arttırdığını vurguladı. Prof. Dr. Keçeligil sağlık kurumlarındaki
şiddeti ise “Hasta ve hasta yakınlarından ya da
diğer başka kişilerden gelen, sağlık çalışanı için
risk oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit, fiziksel veya cinsel saldırı şeklindeki eylemlerdir.”
şeklinde tanımladı.
“Ülkemizde sağlık çalışanlarının şiddete
maruz kalma oranı yüzde 49 – 91 aralığında”
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Ülkemizde sağlık sektöründe yaşanan şiddete
ilişkin çalışmalardan bahseden Keçeligil,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Tabipleri
Birliği (TTB) raporuna ve ülkemizdeki diğer
çalışmalara göre de sağlık çalışanlarının şiddete
maruz kalma oranı yüzde 49 – 91 arasındadır.
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Şiddetin
görülme
sebeplerinin
başında;
ülkenin sosyoekonomik durumu ve iş yerinin
organizasyon ve çalışma şartları gelmektedir.
Sağlık çalışanının maruz kaldığı şiddet, tehdit ve
hakarete karşı hukuksal hak arama yöntemleri
bulunmaktadır. Bunlar esas itibarıyla 2 türlüdür;
bunlar ceza hukuku araçları ve tazminat hukuku
araçlarıdır. Unutulmamalıdır ki amacı insanlara
yardım etmek ve onları sağlığına kavuşturmak
olan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının;
şiddetten uzak ve güvenli koşullarda çalışmaları,
iş yerlerindeki muhtemel risklerin giderilmesini
istemeleri onların en doğal haklarıdır. Güvenli bir
ortamda çalışma hakkının yaşama geçirilmesi
için çaba göstermek, konunun bütün tarafları
bakımından önemli bir sorumluluktur.”
Konferans, Prof. Dr. Keçeligil’in sunumunun ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Bu Programda Girişimcilere İş Var!

Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve
girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan
rehberliğe kadar geniş yelpazede destek sağlayan “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” adlı girişimcilik programının tanıtım ve bilgilendirme amaçlı
paneli Samsun Teknopark’ta düzenlendi.

Çağatay Özkul, Samsun İş Kadınları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, akademisyen ve girişimci öğrenciler ile Teknopark
ekibi iştirak etti.

Teknopark Kuluçka Merkezi’ndeki panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, panelistler
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun ile Çalışma Grubu Üyesi

İzel Levi Coşkun, amaçlarını “Girişimciliği bir
kariyer yolu olarak seçebileceğinizi göstermek
istiyoruz. Yani sizlere bir fırsat sunma gayretindeyiz. Diğer yandan da Türkiye’de girişimcilik
ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı arzuluyoruz.” sözleriyle özetledi.
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“Girişimciliği bir kariyer yolu olarak
seçebileceğinizi göstermek istiyoruz”
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Tayyar Altıkulaç’ın Anlatımıyla Kelam-ı
Kadim’in En Eski Nüshaları

OMÜ İlahiyat Fakültesinin davetlisi olarak
Samsun’a gelen 13. Diyanet İşleri Başkanı Dr.
Tayyar Altıkulaç, “Günümüze Ulaşan En Kadim
Mushaf Nüshaları” başlıklı konferansıyla Kelam-ı
Kadim’in (Kur’an-ı Kerim) en eski nüshalarını akademisyen ve öğrencilerle paylaştı.
Konferansının başlangıcında Vahiy Dönemi’nden
bahseden eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar
Altıkulaç, bu dönemde Hz. Peygamber’e kâtiplik
yapan 40 civarındaki kişiyle vahiylerin yazıya
geçirildiğini belirtti. Vahiy Dönemi’nden sonra
puslu bir zaman dilimine girildiğine dikkat çeken
Dr. Altıkulaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu puslu
dönem, Kur’an ve Mushaf tarihi açısından en zor
dönemdir. Niçin böyledir? Çünkü rivayetler yetersizdir, çelişkilidir. Bunlardan bir şeyler çıkarmaya
çalışabilirsiniz ama sağlıklı ve kesin ifadelerle hükümde bulunma imkânınız neredeyse çok azdır.
Vahiy Dönemi’nde malzeme dağınık vaziyettedir.
Dağınık derken ciltli hâle getirilmemiştir ve vahiyler inmeye devam etmiştir.”
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“Bugün elimizde bulunan Mushaflar’ın
tertibi Hz. Osman Dönemi’nde ortaya çıktı”
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Sunumunda Dört Halife Devri ve bu dönemde
Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilme faaliyetlerinden söz eden Diyanet İşleri eski Başkanı
Altıkulaç, devamında “Ben kendi akademik kimliğim ve cesaretimle diyorum ki Hz. Ebubekir’in
Mushafları ile Hz. Osman’ın yazdırdığı Mushaflar
arasında imla bakımından gelişmişlik vardır. İşte
bu bir fitneye sebep olabilir. Ayrıca surelerin tertibi yeniden düzenlenmiştir; bu da içtihadîdir. Hz.

Peygamber zamanında surelerin kendi içlerindeki tertibi tevkifîdir yani Resulullah’ın işareti ile
ilgilidir. Ama şunu söylemek istiyorum: Surelerin
tertibi yani Kur’an’ın Fatiha ile başlayıp Bakara
ile devam etmesi ve Nas suresi ile sona ermesi
tevkifî değil, içtihadîdir. Bu içtihat, bu nüshaları
çoğaltan Hz. Osman’ın bir araya getirdiği 4 kişilik
sahabe grubuna aittir. Kısacası bugün elimizde
bulunan Mushafların tertibi Hz. Osman’ın Mushaflarıyla ortaya çıkmıştır.” sözlerine yer verdi.
Konferansında Mushaflar’da tartışmalı olan noktaları, sureler vasıtasıyla mukayeseli olarak ve
gramer açısından irdeleyen eski Diyanet Başkanı Altıkulaç, değerlendirmeleriyle bu hususlara
açıklık getirdi.
Taşkent, Kahire, Londra ve İstanbul Topkapı
Sarayı’nda muhafaza edilen en eski Mushaf nüshalarını sunumunda tanıtan Dr. Altıkulaç, bu yazmaların da ayrıntılarını katılımcılara aktardı.
“Kadim Mushaflar İlahiyat Fakültesinde”
Öte yandan Dr. Tayyar Altıkulaç; katılımcı akademisyen ile öğrencilerin eşliğinde İlahiyat Fakültesinde hazırlanan Kadim Mushaflar Sergisi’nin
açılışını gerçekleştirdi.
OMÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 6
Kasım’da gerçekleşen konferansı; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, OMÜ’nün emekli öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Felsefeci ve Bilim Tarihçisi Prof. Dr.
İhsan Fazlıoğlu İlahiyat Fakültesinde

OMÜ İlahiyat Fakültesinin geleneksel olarak düzenlenen Çarşamba Konferansları’nın konuğu,
felsefe ve bilim tarihine dair ilmî çalışmalarıyla
bilinen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu idi. Fazlıoğlu, “Teklif, İfade ve Temsil: Yaşadığımız Yüzyılda Anlamlı Cümle Kurma ve Erdemli Davranmanın Nazari Çözümlemesi” başlıklı konferansta
katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına İslam düşünce geleneğindeki kavramların analizi ile başlayan Fazlıoğlu; lafız, anlam, mefhum, suret, tasavvur, tasdik vb. kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin önemine
değinerek “Kavramlar okyanusta tutunduğumuz
sert cisimlerdir.” dedi.

ile birlikte evrenden ibaret tek bir küre tasarımı
ortaya çıktı ve bunun felsefi sonuçlarıyla İslam
düşüncesinin yüzleşmesi gerekiyor. Kendi metafizik çanağımızı, modern dönemle yüzleşerek yeniden kurmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

3 farklı metafizik tasarımı

“Bizim avantajımız çok büyük”

Sunumunda varlığı anlamlandırma hususunda
Antik Yunan, İslam düşüncesi ve modern dönem
olmak üzere 3 farklı metafizik anlayışının ortaya
çıktığını vurgulayan Fazlıoğlu, devamında “İslam düşüncesinin ileri sürdüğü metafizik anlayışı,
Antik Yunan’ın aksine evrene içkin logos küresini
benimsemeyip, aşkın olan ve evreni kapsayan bir
küre tasarımını merkeze alıyor. Modern dönem

İslam düşüncesinin yeni bir metafizik çanak inşasında avantajının bulunduğunu kaydeden Prof.
Dr. Fazlıoğlu, konuşmasını “İslam’ın tarihsel birikimi bu inşaya katkı sağlayacaktır. İslam, geçmiş
dönemde mistisizm ile ancak istidlalî (çıkarımsal)
akıl vasıtasıyla mücadele edebildi. Benzer bir
mücadele, modern dönemin metafizik anlayışına
karşı da yürütülmek zorunda.” şeklinde sürdürdü.
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“Kavramlar okyanusta tutunduğumuz sert
cisimlerdir”
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Başarılı İş İnsanı İbrahim Erdemoğlu
Tecrübelerini Öğrencilerle Paylaştı

OMÜ Kariyer Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Topluluğu ile Kobi Girişimcilik Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen kariyer söyleşisinin konuğu Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Erdemoğlu oldu.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 19
Mayıs ilçesi Belediye Başkanı Osman Topaloğlu,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, fakülte dekanları, akademisyenler ve çok sayıda kariyer planı yapan
öğrenci ile iş insanları katıldı.
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“Başarı, ona meşru olarak ve hak ederek
ulaşmış olmaktır”
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Söyleşi öncesi açılış konuşması yapan Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Sevgili öğrencilerimiz, Üniversite çatısı altında aldığınız eğitimin, edindiğiniz bilgi ve becerilerin ne kadar önemli olduğunu
biliyoruz. Ancak hayat sadece bunlardan ibaret
değil. Yarın mezun olduğunuzda sahada nelerle
karşılaşacağınıza ve neler yaşayacağınıza dair
hazır hâle gelebilmeniz inanın derslerinizdeki

bilgiler kadar önemli. Bu nedenle kariyer günleri etkinliklerini önemsiyoruz. Hayatın kendilerine yaşattığı nice tecrübeleri paylaşmalarında
yararı olacağını düşündüğümüz değerli isimleri
de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün çok
kıymetli bir isim, benim de yakından tanıdığım
değerli bir kişiyle birlikte olacağız… Başarı sadece çok şeye sahip olmak değildir. Ona meşru
olarak ve hak ederek ulaşmış olmaktır ve asıl
mutluluk o zaman yaşanır. Erdemoğlu Holdingin
kurucusu rahmetli Mehmet Erdemoğlu, misafirimiz İbrahim Beyin babasıdır. Kendisinin hayata
nasıl başladığını, nice zorluklardan geçerek Holdingi bu noktaya getirdiğini biliyorum… Kazandıklarının bir kısmını mutlaka ihtiyacı olanlara ve
ihtiyaç duyulan alanlara harcayarak bu noktalara geldiği için bizim için çok daha kıymetli bir
insandır. Bu nedenle öncelikle merhum Mehmet
Erdemoğlu’nu rahmetle bir kez daha anmak istiyorum. Geride bıraktığı hayırlı evlatlarıyla da
hizmetlerine ve hayırlarına devam etmektedir.
Böylesi insanlarımızın sayısı çoğalsın istiyoruz.
Çoğalsın ki daha güçlü olalım, geleceğe daha
güvenle ulaşalım.” dedi.

İletişim Fakültesi öğrencisi Arda Ersel’in moderatör olarak görev aldığı söyleşide soruları yanıtlayan İbrahim Erdemoğlu, söyleşiye Holdingin
kuruluş hikâyesi ile başladı.
“Hayatta en önemli şey hedeflerinizin olmasıdır”
İş hayatındaki ilkelerini anlatan Erdemoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İş alanında belirli bir
saat yoktur. Öncelikle işimize odaklanırız yani
herhangi bir saat mefhumu yoktur. Benim saatim doldu, ben gideyim demeyiz. İş hayatımızda
çok fazla stres yaşamayız. Çünkü siz doğruları
yaptığınız, adaletli olduğunuz müddetçe stres
yaşamazsınız. Tabii bu söylediklerim babamın
hayat felsefesiydi. Bunları söylemek belki çok
kolay ama uygulaması çok zordur. Babamdan
bu dünya görüşünü, dolayısıyla insanlığa bakışını öğrendik.Özellikle genç arkadaşlarımıza,
öğrenci arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum:
Hayatta en önemli şey hedeflerinizin olmasıdır.
Hedefinizin ne olduğunu sormuyorum ama hedefsiz olmayın, amaçsız olmayın.”

İZLE
Başarılı İş İnsanı İbrahim Erdemoğlu Tecrübelerini
Öğrencilerle Paylaştı

Erdemoğlu da adına dikilmiş olan fidana karşılık
OMÜ Kampüsü’nde uygun olan alanlara fidan dikilmesi için bağış yapacağını belirtti.
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Söyleşi, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in, İbrahim
Erdemoğlu’na adını Üniversitede yaşatacak olan
fidanın sertifikasını takdim etmesiyle sona erdi.
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Malezya Putra Üniversitesi ile
Akademik İş Birliği Arayışı
Türkiye’ye bir dizi ziyaret için gelen Malezya
Putra Üniversitesi [Universiti Putra Malaysia
(UPM)] heyeti, ziyaret duraklarından biri olan
Samsun’da OMÜ Rektörlüğünü ziyaret ederek
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile
bir araya geldi.
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Malezya Putra Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Ismail Azhan Bin Hashim’in öncülük ettiği
ziyarete; UPM’nin bazı akademik ve idari personeli ile lisans, yüksek lisans ve doktora olmak
üzere 20 öğrencisi de eşlik etti. Ziyarete ayrıca,
Malezya’nın bir diğer üniversitesi Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinden (International
Islamic University Malaysia) de bir öğrenci katıldı.
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Ziyarette, Samsun ve OMÜ’de bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti belirten Prof. Hashim,
gösterilen konukseverlik ve ilgiden dolayı Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz’e şükranlarını sundu.
Görüşmede Türkiye ve Malezya arasında öteden
beri süregelen farklı boyutlardaki iş birliği ve
kültürel ilişkileri; akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak organizasyonlar ve teknolojik paydaşlıklarla güçlendirme niyetinde olduklarını vurgulayan Rektör Vekili Ismail Azhan, OMÜ’yü de

Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olarak
bu iş birliğinde görmek istediklerini dile getirdi.
Türkiye’nin, Malezya ile samimi ve köklü bir
kültürel bağa sahip olduğunu belirten Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise söz
konusu olası iş birliği imkânlarıyla OMÜ’nün
uluslararasılaşma düzeyini yükseltmeyi ve kültürel çeşitliliği ile renkliliğini zenginleştirmeyi
amaçladıklarını ifade etti.
Ziyaret sonunda Prof. Dr. Ismail Azhan Bin Hashim, yakın ilgi ve teveccühünden dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’e,
UPM’nin hediyesi ile OMÜ adına hazırlanan teşekkür belgesini takdim etti.

Matematik ve İstatistik Bölümlerine
Akreditasyon Belgeleri Sunuldu

OMÜ Senatosunun 28 Kasım Perşembe günü
yapılan olağan toplantısı öncesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Matematik ve İstatistik Bölümlerine,
almaya hak kazandıkları FEDEK Akreditasyon
Belgeleri takdim edildi.

layı akreditasyon çalışmalarını yürüten herkese
gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Akreditasyonda hedef yüzde 80

Akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi veren
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin
Kasap da “2018 – 2019 eğitim-öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
yetkilendirilmiş ve Avrupa’da da çeşitli akreditasyon derneklerince tanınan FEDEK, Fakültemizde akreditasyon kapsamında incelemelerde
bulundu. Bu çalışmalar ve incelemeler sonucunda da Matematik ve İstatistik Bölümleri 5 yıllık
ve en üst seviyeden akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Bu yıl için Biyoloji, Coğrafya ve
Tarih Bölümleri için de akreditasyon başvuruları
yapıldı. Önümüzdeki sene bu bölümler Dernek
tarafından ziyaret edilecek. 2 sene içerisinde
Fen-Edebiyat Fakültesinin bütün bölümlerinin
akreditasyonu inşallah gerçekleşmiş olacak.”
bilgisini paylaştı.
Akreditasyon belgeleri Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Emin Kasap ile İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi’ye takdim edildi.
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Senato Salonu’ndaki toplantı öncesi Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç, FEDEK (Fen, Edebiyat, FenEdebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği) akreditasyon sürecine ilişkin “Fen Edebiyat Fakültesi Matematik ve İstatistik Bölümlerimiz, FEDEK’e yaptıkları başvurular ve akabinde
sürdükleri çalışmalar sonucunda akreditasyon
belgesini almaya hak kazandılar. Aynı zamanda
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümümüz de akreditasyon başvurusunda bulundu ve
bu Bölümümüz için son değerlendirmeler yapılacak. Diğer fakültelerimizde de akreditasyon
süreci ve bu yöndeki çalışmalar devam etsin istiyoruz. Bu husustaki desteklerimiz devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla 10 akreditasyona ulaşma
hedefimiz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu
oranın, Üniversitemizin genelinde yüzde 80’in
üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bütün birimlerimizin bu doğrultuda çalışmalarını yürütüp süreci
tamamlamalarını bekliyoruz. Emeklerinden do-

Fen-Edebiyat Fakültesinin hedefi 2 yıl içinde
akreditasyonu tamamlamak
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Ulu Önder Atatürk Sevgi ve Hasretle
Anıldı
Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Atatürk’ün
ebediyete irtihal ettiği saat 09:05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.
Samsun Atatürk Anıtı’nda anma programı
düzenlendi

Millî
Mücadele’nin
lideri
ve
Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81.
yılında tüm yurtta ve Millî Mücadele’yi başlattığı Samsun’da, yapılan törenlerle yâd edildi.
Samsun’da Valilik tarafından düzenlenen resmî
törende, Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ),
Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan temsil etti.
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Modern Türkiye’nin mimarı Atatürk, vefatının
81. yılında, Millî Mücadele’nin başlangıç tarihinin adını taşıyan ve yaşatan OMÜ’de de Üniversite Senatosu tarafından yapılan törenle anıldı.
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OMÜ Kurupelit Yerleşkesi’nde düzenlenen ve
Senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlar ile
öğrencilerin katıldığı tören; Rektör Yardımcısı

Samsun şehir merkezinde bulunan Onur
Anıtı’nda Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının çelenk sunumuyla başlayan Atatürk’ü anma programı Atatürk
Kültür Merkezi’nde devam etti. Samsun Valisi
Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan
‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni gezdi. Serginin
ardından OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Mehmet Aydın “Atatürk ve Millî İrade”
konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Sunum bitiminde İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi
öğretmen ve öğrencilerince sergilenen oratoryo
herkesi duygulandırdı. Etkinlik, şiirlerin okunması ve bestelerin icra edilmesinin ardından son
buldu.
İZLE

Ulu Önder Atatürk Sevgi ve Hasretle Anıldı

OMÜ Vakıf Koleji Dil Eğitiminde Farklı
Yaklaşımlarla Öğrencilerini Eğitiyor

OMÜ Vakfı Koleji, dil gelişiminde uyguladığı yaklaşım ve metotlarla öğrencilerinin yaparak ve
yaşayarak öğrenmelerine fırsat sunuyor.
Bu amaçla Vakıf Koleji, müfredat kapsamında
öğrencilerin iletişim ve dil yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak 3 ayrı etkinlik düzenledi.
Öğrenciler dünya dillerini tanıdı
Eğitim Fakültesini ziyaret eden Vakıf Koleji 5.
sınıf öğrencileri, burada İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan ve öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Polat rehberliğinde
çeşitli kültür ve dil etkinliklerine katıldılar.
Eğlenceli diksiyon eğitimi
Bir diğer etkinlikte de Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 1. sınıf öğrencileri, Vakıf Koleji öğrencileriyle onların kişisel
gelişimlerine yönelik çalışmalar yaptı. Prof. Dr.
Nalan Kızıltan’ın öncülüğünde Vakıf Kolejinin 2,
3 ve 7. sınıf öğrencileri için uygulamalı olarak
güzel konuşma ve diksiyon etkinlikleri gerçekleştirildi.

OMÜ’nün Kurupelit Kampüsü’nde bulunmanın avantajlarından yararlanan Vakıf Koleji öğrencileri,
Eğitim Fakültesi İngiliz Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin sergilediği İngilizce kısa oyunlarla da
keyifli ve öğretici vakit geçirdiler.
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İngilizcelerini kısa oyunlarla pekiştirdiler
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OMÜ’den

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

OMÜ’de 24 Kasım Öğretmenler Günü; söyleşi,
konser ve resim sergisinden oluşan bir dizi etkinlikle kutlandı.
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OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’ndaki
etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin manevi huzurunda
saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’yla başlayan programda açılış konuşmalarına yer verildi. Hâlen Canik Fatih Temiz
Ortaokulunda görev yapan OMÜ mezunu Fen
Bilimleri Öğretmeni Akif Özdemir’in söyleşisiyle
devam eden etkinlik, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri tarafından verilen konser
ile sürdü. Emekli öğretmen Abdullah Dede’nin
“100 Yılın Son 50 yılında Bir Eğitimci” adlı re-

sim sergisiyle buluşan katılımcılar keyifli vakit
geçirdi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz öğretmenlere ithafen dile getirdiği ‘Öğretmenler!
Yeni nesli, Cumhuriyet’in özverili öğretmen ve
eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil,
sizin eseriniz olacaktır.’ vecizesi Ulu Önder’in,
ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlarına
ulaşmasında öğretmenliğe ve öğretmenlere
verdiği önemi göstermektedir.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise sözlerine eğitimin
önemi üzerinde durarak başladı ve öğretmen
adaylarına seslenerek “Siz sevgili öğrencilerimiz
bu yolda, bu ülkeye, insanımıza ve insanlığa hizmet etme yolunda başlangıç arifesinde de olsanız bunun en çok fevkinde olanlarsınız.” şeklinde konuştu.

“Çok değerli öğretmen ve
eğiticilerimiz var, kıymetini
bilmeliyiz”

Prof. Dr. Bilgiç, ülke sevgisine vurgu yaparken devamında “Bu topraklara vatan diyebilmemiz için hayatlarını feda edenlerin o büyük

fedakârlıklarının yanında, yapacaklarımızın ne
kadar küçük kaldığını düşünürsek yapacaklarımızın önemli ve çok kolay olduğunu görebiliriz.
Eğer bu ülkeyi seviyorsak bu çaba ve özveriyi
göstermeliyiz.” sözlerine yer verdi.
Rektör Bilgiç, konuşmasını “24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutluyor, geleceğimizin mimarları müstakbel öğretmenler olarak gençlerimize ve ülkemize önemli katkılarınız olmasını
temenni ediyorum.” diyerek bitirdi.
Öğr. Gör. Ayşegül Keleşler Gümüş’ün yönettiği,
Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz’ün piyanoda eşlik
ettiği Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin verdiği konser ise programa değer katarken, katılımcılar konserin ardından Emekli
Öğretmen Abdullah Dede’nin “100 Yılın Son 50
Yılında Bir Eğitimci” adlı resim sergisiyle buluştu.
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Rektör Bilgiç, nitelikli insan yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Genelde teknolojik ilerlemede kalıcı ve sürdürülebilir gelişme
için ‘Makine icat eden makineleri icat
etmeliyiz.’ denilir. Ama elimizde icat
etmemize gerek olmayan çok değerli öğretmenler, eğiticiler grubu var ve
bunun kıymetini bilmediğimizde de
eğitimde başarıyı yakalamamız zor
olabilir. İnsan yetiştirmek, belki farklı
meslek alanlarında ihtiyacınız kadar
insan yetiştirmek çok zor değil. Belli
bir zaman dilimi içerisinde ve imkânlarınız ölçüsünde bunu başarmanız mümkün ama gerçekten toplumun yararına, toplum içerisinde var
olmasının o topluma değer kattığı kaliteli insanların sayısını artırmak o kadar kolay değil. Bir
toplumun hem değerlerinin farkında olacaksınız
hem her insanın bir diğerinden farklılığını, farklı
olabildiğini kabul edeceksiniz. Bir fikriniz olacak,
fikri olana saygı duyacaksınız. Yaşam tercihleriniz, giyiminiz, kuşamınız, oturuşunuz, kalkışınız
ne kadar farklı olsa da toplum içerisinde birlikte
yaşamayı kolaylaştıran değerler konusunda ortak bir mutabakat sağlamanın, toplumun geleceği adına ne kadar güven verici olduğunu hepimiz kabul ederiz.” ifadelerini kullandı.
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HEPDAK Heyeti Rektör Bilgiç’le Tanıştı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün
sürdürdüğü akreditasyon çalışmaları kapsamında Samsun’a gelen Hemşirelik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)
Değerlendirme Heyeti, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
ile tanıştı.
Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu başkanlığındaki Değerlendirme Heyeti; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr.
İlknur Aydın Avcı ile Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özen
Kulakaç’ın rehberliğinde Rektörlüğü ziyaret etti.
Konukları makamında ağırlayan Rektör Bilgiç,
OMÜ’de başlayan akreditasyon süreciyle güzel bir

sinerji yakaladıklarını ve Hemşirelik Bölümünün de
yetkinliğini ve kalitesini, süreç sonunda tasdik etmek istediğini dile getirdi. HEPDAK Değerlendirme
Heyetine nezaket ve teveccühleri için şükranlarını
sunan Rektör Bilgiç, akreditasyon sürecini Üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerine yayma gayretinde olduklarını kaydederek bu yöndeki hedeflerini Değerlendirme Heyeti ile paylaştı.
Değerlendirme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hatipoğlu
da yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim,
araştırma ve diğer bileşenleriyle sistematik ve
sürdürülebilir yaklaşımlara odaklanmasının, kalite
güvencesi ve akreditasyon gibi süreçleri ön plana
çıkardığını belirterek Rektör Bilgiç nezdinde OMÜ
ailesine başarı dileklerini iletti.

KOSGEB İl Müdürü’nden Rektör Bilgiç’e
Ziyaret
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun
İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
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Ziyarette, İl Müdürü Livaoğlu, Türkiye’deki küçük
ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve
etkinliğini artırmak amacıyla kurulan KOSGEB’in Samsun odaklı çalışmaları ve projeleri hakkında Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e bilgiler vererek kendisiyle fikir ve görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarete ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da eşlik etti.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı’dan Nezaket
Ziyareti
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu
Rektörü ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi
Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
İktisadi ve İdari ve İdari Bilimler Fakültesinin
(İİBF) davetlisi olarak Samsun’a gelen ve Fakültedeki “Üniversitelerin ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Vizyonu” adlı söyleşiye konuşmacı
olarak katılan Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektör
Bilgiç’le makamında bir araya geldi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan’ın eşliğinde gerçekleşen ziyarette YÖK Üyesi Prof. Dr.
Yaylalı, OMÜ’nün davetinden ötürü müteşekkir
olduğunu belirterek Samsun ve Üniversitede
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette Prof. Dr. Yaylalı, oltu taşından yapılmış
tespihi Rektör Bilgiç’e hediye ederken, Rektör
Bilgiç de konuğuna Üniversitenin hediyesini takdim etti.

Rektör Bilgiç’in Konuğu Prof. Dr. Sinan
Canan
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket
ziyaretinde bulundu.

Beyin alanında yaptığı çalışmalar ve yazdığı kitaplarla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan, OMÜ’de
gerçekleştirdiği söyleşi programları öncesinde

Ziyarette Prof. Dr. Sinan Canan, üretkenliğinin yansıması olan “İFA: İnsanın
Fabrika Ayarları 1. Kitap – Beden” adlı
kitabını Rektör Bilgiç’e takdim ederken, Rektör
Bilgiç de konuğuna ziyaret anısı olarak Üniversitenin hediyesini sundu.
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan’ın eşliğinde Rektör Bilgiç’i ziyaret eden Prof.
Dr. Sinan Canan, yüksek lisansını ve
doktorasını OMÜ’de yapmış bir akademisyen olarak Millî Mücadele’nin 100.
yılının yaşandığı bir dönemde Samsun
ve Üniversitede bulunmaktan duyduğu
kıvancı belirterek gösterilen misafirperverlik için şükranlarını iletti.
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Merinos’un Sahibi İbrahim Erdemoğlu
Rektör Bilgiç’le Buluştu

OMÜ’de “Kariyer Söyleşileri”ne katılan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, eşi Nigar Erdemoğlu ile birlikte
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde
bulundu.
Konuklarını makamında ağırlayan Rektör Bilgiç,
yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin önemli değerlerinden ve öncü kuruluşlarından biri hâline gelen
Erdemoğlu Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Erdemoğlu’nu Samsun ve Üniversitede

konuk etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, gösterdiği teveccüh için kendisine teşekkür etti.
Görüşmede Rektör Bilgiç, konuk İş Adamı
Erdemoğlu’na ziyaret anısı olarak Üniversitenin
hediyesini takdim ederken, Erdemoğlu da merhum babası Mehmet Erdemoğlu’nun yaşamının,
ilkelerinin ve bıraktığı eserlerin iz düşümü olan
ve Aysun Öner’in yazdığı “Besnili Bilge Mehmet
Erdemoğlu” adlı kitabı Rektör Bilgiç’e sundu.
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Samsun İl Jandarma Komutanı’ndan
Nezaket Ziyareti
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Samsun’un yeni İl Jandarma Komutanı Kıdemli
Albay İbrahim Güven, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı
kararınca ağustos ayında Samsun İl
Jandarma Komutanı olarak
atanan Kıdemli Albay İbrahim
Güven’i makamında konuk
eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yeni görevinde kendisine
başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de
daha sonra Samsun Jandarma İl Komutanı Jandarma
Albay İbrahim Güven’e iadeiziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Jandarma İl Komutanlığındaki ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da katıldı.

İkinci Vergi Dava Dairesi Başkanı’ndan
Rektör Bilgiç’e Ziyaret

Yaz Kararnamesi ile Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Başkanlığı görevine
atanan Mustafa Balcı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamındaki ziyarette, Samsun’a yeni
atanan 2. Vergi Dava Dairesi Başkanı Balcı, Rektör

Bilgiç ile tanışarak karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulundu.
Rektör Bilgiç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, 2. Vergi Dava Dairesi Başkanı Mustafa Balcı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek teşekkür etti.

Samsun 3. İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin
Özdemir, Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç’le bir araya geldi.

Başkanlığına atanmasından ötürü kendisine hayırlı
olsun ziyaretine gelen Rektör Bilgiç’e iadeiziyarette
bulundu.

Kemalettin Özdemir, Hâkimler ve Savcılar Kurulu
(HSK) Birinci Dairesinin 2019 Adli ve İdari Yargı Yılı
Yaz Kararnamesi ile Samsun 3. İdare Mahkemesi

Rektör Bilgiç, nazik ziyareti ve alakasından ötürü
konuğu Başkan Kemalettin Özdemir’e teşekkür
etti.
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Samsun 3. İdare Mahkemesi
Başkanı’ndan İadeiziyaret
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Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa
Şen Rektör Bilgiç’i Ziyaret Etti

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
Mustafa Şen, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret
etti.
Rektörlük makamındaki ziyarette Başkan Şen,
derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında Rektör
Bilgiç’e bilgiler verdi.

Karşılıklı fikir ve görüş alışverişinin de yapıldığı ziyarete ayrıca; Derneğin Samsun Şube Başkanı İlker
Efe, TÜGVA Üniversite Koordinatörü Emre Güneş
ile TÜGVA Atakum İlçe Temsilcisi Hüseyin Hami
Kasım ve Samsun Şubesi Başkan Vekili Taha Yasin
Zenginbaş ve Mali İşler Koordinatörü Ahmet Sağlam katıldı.
Ziyaretin sonunda, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Başkan Mustafa Şen’e Üniversitenin hediyesini
takdim etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü
Ziyareti
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Doğan Karacoşkun, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
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Rektör Bilgiç ile bir araya
gelen Rektör Karacoşkun,
gösterilen misafirperverlik
için teşekkürlerini sundu.
Ziyarette 12 yıllık bir geçmişe sahip olan Kilis 7 Aralık Üniversitesinin mevcut
durumu ve uzun vadeli hedefleri hakkında Rektör Bilgiç’e bilgiler aktaran Prof. Dr. Karacoşkun, mezunu olduğu OMÜ’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu Rektör Bilgiç’le paylaştı.
Rektör Bilgiç, görüşmede mevkidaşı Karacoşkun’a çalışmalarında başarılar dilerken Kilis 7 Aralık Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerine selam ve sevgilerini iletti.

Rektör Bilgiç, TÜBA Başkanı,
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü ve
İl Emniyet Müdürü’nü Ağırladı

2019 – 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni için
OMÜ’nün davetlisi olarak Samsun’a gelen TÜBA
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti. Ziyarete daha
sonra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Halil İbrahim Zeybek ve Samsun İl Emniyet Müdürü
Dr. Ömer Urhal da katıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’dan
İadeiziyaret
Ardından önceki ay görevine başlayan Samsun İl
Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, iadeiziyaret için

Rektör Bilgiç’e konuk oldu.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Halil İbrahim Zeybek makamda
Aynı kabule daha sonra Gümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de katıldı.
Görüşmede, OMÜ Rektörü Bilgiç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, TÜBA Başkanı Şeker ve İl
Emniyet Müdürü Urhal bir süre sohbet etti.
Ziyaretlere; Rektör Yardımcıları Prof. Dr Mehmet
Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet
Ali Cengiz de eşlik etti.

Rektör Bilgiç, TÜBA Başkanlarını
Ağırladı

Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e, konukları Prof. Dr. Şeker ile Prof. Dr. Acar ise misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini ifade
ettiler.
Günün anısına konuklar, TÜBA Yayınları’na ait
5 ciltlik “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı eseri
Rektör Bilgiç’e takdim etti.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBA iş birliğiyle gerçekleşen “2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme
Sempozyumu” için davetli olarak Samsun’a gelen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Prof.
Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
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Rektör Bilgiç’in Konuğu Kosova
Mamuşa Belediye Başkanı

Samsun İlkadım Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak için Samsun’a gelen Kosova
Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç, eşi
Ayşe Krasniç ve İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ile beraberindekiler Rektör Prof.Dr.
Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamındaki ziyarette, Rektör Bilgiç ile
tanışan Başkan Krasniç, 6 bin nüfuslu ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve projelere ilişkin bilgiler
paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konuk heyeti Üniversite hakkında bilgilendirerek ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Başkan Krasniç, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Kosova’da çıkarılan madenlerden yapılmış Kosova haritasını hediye etti.
Ziyarete ayrıca, Mamuşa Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürü Rujdi Mazrek ile Balkan Rumeli
Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı
İzzet Altuntaş da eşlik etti.

Terme Protokolünden Rektör Bilgiç’e
Ziyaret
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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindekiler Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket
ziyaretinde bulundu.

170

Rektörlük makamındaki ziyarette Terme Belediye Başkanı
Kılıç’a, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme AK Parti
İlçe Başkanı İbrahim Ar ile
Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi eşlik etti.
Üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmaları yakından izlediklerini ve kaydedilen aşamaları takdir ettiklerini
belirten Başkan Kılıç, gösterilen misafirperverlik için Rektör Bilgiç’e teşekkür etti.

Rektör Bilgiç’in Kudüs’ten
Misafirleri Vardı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ve yönetim kurulu
üyeleri, Kudüs Âlimler Birliği Üyesi Mescid-i Aksa
Murabıtı Nureddin Recebi, Mescid-i Aksa’da imamlık yapan Abdülkerim Zurba ve Mirasımız Derneği
Genel Başkanı Muhammet Demirci ile birlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
“Gözümüzün İlk Nuru Kudüs” konferansına katılmak üzere Samsun’a gelen Nureddin Recebi ile
Abdülkerim Zurba ve beraberindekiler, MÜSİAD

Başkanı Haluk Tan eşliğinde Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kudüs’ten gelen konuklarını ağırlayan Rektör Bilgiç, Nureddin Recebi başta olmak üzere Abdülkerim Zurba ve beraberindekiler ile bir süre sohbet
etti. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın konuşulduğu sohbette Nureddin Recebi ve Abdülkerim Zurba,
görev süreleri boyunca yaşadığı tecrübelerini paylaştı.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler’den Nezaket Ziyareti

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’i
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç,
günün anısına konuğuna hediye takdim
etti.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler ise Rektör
Bilgiç’e Isparta’dan getirdiği hediyeleri
sundu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBA iş
birliğinde gerçekleşen “2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu”na birinci
oturumun başkanı olarak katılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında
ziyaret etti.
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Selçuk Üniversitesi Rektörü Şahin’den
Nezaket Ziyareti

OMÜ’nün davetlisi olarak Samsun’a gelen Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.
“İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bilgi Kaynakları ve
Geçmişten Geleceğe Yükseköğrenim Kurumları”
konulu konferansı için Samsun’da ve kentin güzide
kurumlarından biri olan OMÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Şahin, gösterilen incelik ve konukseverlik için Rektör
Prof. Dr. Bilgiç nezdinde OMÜ ailesine şükranlarını
sundu. OMÜ’nün kaydettiği aşamaları takdirle takip
ettiklerini belirten Prof. Dr. Şahin, Rektör Bilgiç ve
ekibine başarılarının devamını diledi.

Konuğunu Samsun ve OMÜ’de görmekten dolayı
mutluluğunu dile getiren Rektör Bilgiç ise Prof. Dr.
Şahin’in vereceği konferansın ufuk açıcı olacağını
belirterek, mevkidaşına davete icabetinden ötürü
teşekkürlerini sundu.
Görüşme sonunda Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şahin, ziyaret anısı olarak Rektör Bilgiç’e
Mevlana’nın 7 öğüdünün yazılı olduğu ahşap sütun
ile Selçukluları temsil eden çift başlı kartalın heykelciğini hediye etti. Rektör Bilgiç ise konuğuna
Üniversitenin hediyesini takdim etti.

ÇAYKUR Bölge Müdürü’nden Bilgiç’e
Ziyaret
ÇAYKUR Samsun Bölge Müdürlüğüne
yeni atanan Mustafa Kemal Hindistan,
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ziyarette
bulundu.
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Rektörlük makamındaki ziyarette,
Samsun’a yeni atanan Bölge Müdürü
Mustafa Kemal Hindistan, Rektör Bilgiç ile tanışarak karşılıklı fikir ve görüş
alışverişinde bulundu.
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Rektör Bilgiç ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Bölge
Müdürü Mustafa Kemal Hindistan’a
yeni görevinde başarılar dileyip teşekkür etti.

Büyükelçi Yardımcısından Rektör
Bilgiç’e Özbekistan Daveti
Ziyarette, OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Akademik Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça ve Topluluk Başkanı Özbek öğrenci Gulomjon Sobirov da
hazır bulundu.
Görüşmede Bobur Togayev ve Shuhrat İkramov,
Üniversiteye dair muhtemel iş birliği sahaları ve
araştırma konuları hakkındaki fikir ve görüşlerini
Rektör Bilgiç’e ilettiler. OMÜ ile daha sıkı iş birlikleri
geliştirme arzusunda olduklarını kaydeden Togayev, OMÜ’de Özbek öğrencilerin artmasının ilişkileri daha da pekiştireceğini belirterek Rektör Bilgiç’i
Özbekistan’da görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi.

OMÜ Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası
Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “Özbekistan Tanıtım Günü”ne katılan Özbekistan Büyükelçisi 1. Yardımcısı ve Eğitim Ataşesi Bobur
Togayev ile beraberindeki Askerî Ataşe Shuhrat
İkramov, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulunarak kendisini Özbekistan’a davet etti.

Nezaketleri için konuklarına teşekkür eden Rektör
Bilgiç ise OMÜ’nün Türk Cumhuriyetleri’nden gelen
çok sayıda öğrenciye kucak açtığını vurgularken,
soydaş ülkelerle olan kadim bağları ve ebedî dostluğu güçlendirerek sürdürme arzusunda olduklarını
kaydetti. Rektör Bilgiç davetten dolayı şükranlarını
sunarak, Özbekistan’ı görmek istediğini dile getirdi.
Ziyaret sonunda, Büyükelçisi 1. Yardımcısı ve Eğitim Ataşesi Bobur Togayev, ülkesinden getirdiği
özel yapım rahleyi Rektör Bilgiç’e takdim ederken,
Rektör Bilgiç de Üniversitenin adının ve logosunun
bulunduğu hasırdan yapılmış hediyeyi konuğuna
sundu.

Rektör Bilgiç’in Konuğu Samsun BŞB
Genel Sekreteri İlhan Bayram
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket
ziyaretinde bulundu.

rıyla iletişim ve koordinasyonu sürekli üst düzeyde
tuttuklarını belirterek bu bakış ve anlayışla çaba
gösterdiklerini kaydetti.

Nezaketi için Genel Sekreter Bayram’a teşekkür
eden Rektör Bilgiç ise
kamu kurum-kuruluşla-
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Rektörlük makamındaki ziyarette Büyükşehir
Belediyesinin faaliyetleri
hakkında bilgiler aktaran
Genel Sekreter İlhan Bayram, Üniversiteye yönelik
yapılan çalışmalara ilişkin
değerlendirmelerini de
Rektör Bilgiç’le paylaştı.
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TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra
Kurulundan Ziyaret

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın
Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ve
beraberindeki icra kurulu üyeleri ile Kurulun Üniversite temsilcisi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Canan Kazak, Rektör Prof. Dr. Sait
Bilgiç’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Yapılan seçim sonunda TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığa seçilen Mihriban

Akyüz ve yeni icra kurulu üyeleri, Rektör Sait Bilgiç’i
ziyaret ederek kendilerini ve yaptıkları faaliyetleri
tanıttı. Kamu kurumu yöneticileriyle iletişime önem
verdiklerini belirten Mihriban Akyüz, görüş ve önerilerini Rektör Bilgiç’le paylaştı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Sait Bilgiç de kadın girişimciliğinin artması için
Üniversitede faaliyet gösteren birimler ve hazırlanan projeler hakkında konuklarını bilgilendirdi.

Rektör Bilgiç Samsun Ülkü Ocakları İl
Başkanlığının Yeni Yönetimini Konuk
Etti
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Samsun Ülkü Ocakları İl
Başkanlığının yeni yönetimi Rektör Bilgiç’e nezaket
ziyaretinde bulundu.
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Samsun Ülkü Ocakları
İl Başkanı İbrahim Mert
Bahar’ın
öncülüğünde
Rektörlüğü ziyaret eden
yeni yönetim kurulu, Rektör Bilgiç ile makamında
bir araya geldi.
Ülkü Ocakları İl Başkanı
İbrahim Mert Bahar ve yönetim kurulu üyelerinin her biriyle tanışan Rektör Bilgiç, konuklarına görevlerinde muvaffakiyet dileyerek teveccühleri için teşekkür etti.

TMKTDGM’den Nezaket Ziyareti
Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal
ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bölge Müdürü Mustafa Seçkin Buz, Rektör Prof. Dr.
Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde
bulundu.
OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümünden mezun olan Genel Müdür Cem Murat
Yıldırım, öğrencisi olduğu Rektör
Danışmanı ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Yüksel Ardalı ile de görüşme
imkânı buldu.

ilgili yapılan çalışmalar ve bu yöndeki hedefler de
konuşuldu.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette,
OMÜ’nün hayata geçirdiği ve yürütücülüğünü Prof.
Dr. Yüksel Ardalı’nın yaptığı “Sıfır Atık Projesi” ile

Nazik ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden
Rektör Bilgiç, konuk Genel Müdür Cem Murat
Yıldırım’a, Üniversiteyi temsilen hediye takdim etti.

İletişim Fakültesi (İLEF) Gazetecilik Bölümü 4. sınıf
öğrencileri, görme engelliler için geliştirdikleri akıllı telefon uygulaması “OMÜ Masal”ı tanıtmak için
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.
İLEF Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur
Bekiroğlu’nun yürüttüğü “Toplumsal Sorumluluk
Projesi” dersi kapsamında hazırlanan “OMÜ Masal” uygulaması farklı dillerde masallar sunuyor ve
Google Play Store’dan dünya çapında ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulamayı tanıtan öğrencileri tebrik eden Rektör
Bilgiç “Gönüllülük esasına dayanarak oluşturduğunuz projeyi destekliyorum. Türk kültürünün yabancı ülkelere tanıtılması açısından masalların yabancı
dillere çevrilmesi güzel, zamanla bu dillerin arttırılabileceğini düşünüyorum. Bu bir ekip işi, diğer fakültelerle iş birliği kurmanız güzel bir davranış. Sizleri ve arkadaşlarınızı tebrik ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
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Engelliler için Masal Uygulaması
Geliştirdiler
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OMÜ Vakfı Yeni Yönetimi Rektörlükte
OMÜ Vakfı 2019 Yılı Olağanüstü
Genel
Kurul
Toplantısı’nda yapılan seçim
sonunda Vakfın yeni Başkanı
seçilen Prof. Dr. Metin Yılmaz
ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i
ziyaret etti.
Rektörlük makamındaki ziyarette, OMÜ Vakfının yeni
Başkanı Prof. Dr. Metin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Bilgiç ile çalışmalar
ve projeler hakkında karşılıklı
fikir ve görüş alışverişinde
bulundu.

OKTAM’ın Yeni Yönetiminden Ziyaret
mizin geleceğinin inşasında
rol üstlenmelerinin önemini
vurgulayarak, kadın çalışmaları konusunda pek çok
fikrin, iş birliği yapılarak işlenip geliştirilebileceğini dile
getirdi.

Toplum ve kadınlara yönelik çalışma, proje ve etkinliklerle Samsun ve bölgeye katkı sunan OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin
(OKTAM) yeni yönetimi, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç
ile bir araya geldi.
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Rektörlük makamındaki nezaket ziyaretinde, OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız ve Müdür
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak öncülüğündeki OKTAM Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkezin
mevcut ve ileriye dönük proje ve hedeflerini Rektör
Bilgiç ile paylaştı.
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Konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Bilgiç; kadınların, hayatın her
alanında görünür olmasının ve çalışmalarıyla ülke-

OKTAM’ın üretkenliği ve
projeleriyle öne çıktığını belirten Rektör Bilgiç, söz konusu projelerin dış kaynaklı
desteklerle büyütülmesinin
önemine işaret ederken, OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice
Kumcağız ve yönetim kurulu
üyelerinin aynı duyarlılık ve
özveri ile çalışmalarına devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.
Merkez Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız da kadınların sosyal hayatın bütün alanlarında yer almasına
katkıda bulunacak proje ve programlarla bu yöndeki farkındalığı arttırmaya gayret ettiklerine dikkat
çekerek misafirperverliği ve ilgisinden ötürü Rektör
Bilgiç’e şükranlarını sundu.
OKTAM’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri; Doç. Dr.
Mucize Ünlü, Dr. Öğr. Üyesi Demet Özmen Yılmaz,
Öğr. Gör. Dr. Figen Çavuşoğlu ile Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlileri Senem Gürkan ve Damla Nur
Kinsiz’den oluşuyor.

Bilgiç Japonya’dan Gelen Misafirlerini
Ağırladı

Japonya Nagaoka Teknoloji Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Takashi Yukawa ile aynı üniversitenin Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Shigeru Nagasawa, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e
nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Japon akademisyenlere, Uluslararası İlişkiler Birimi
Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Yeşilyurt Demir
Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal
Yıldızlı ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Özgür Demircan eşlik etti.
Nazik ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade eden
Rektör Bilgiç, konuklara OMÜ’de yapılan bilimsel
ve teknolojik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Nagaoka Teknoloji Üniversitesi hakkında bilgi veren
Japon öğretim üyeleri de bu çalışmaların ortaklaştırılmasına yönelik Rektör Bilgiç ile karşılıklı fikir ve
görüş alışverişinde bulundular.

Geçen yıl da ziyarete gelen Prof. Dr. Shigeru Nagasawa, OMÜ’nün fiziki imkânlarını ve yaptığı çalışmaları beğendiğini dile getirirken, Nagaoka Teknoloji Üniversitesi ve OMÜ arasında eğitimde iş ve güç
birliği yapılmasından mutlu olacaklarını belirtti.
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OMÜ’ye dair pozitif izlenimler
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Etkinlikler Mezundan

Veteriner Fakültesi Mezununun
Gözünden Akademik Hayat
öğrencilerle paylaştı, onların
sorularını yanıtladı.

Veteriner Fakültesinin, Mezun-Öğrenci Buluşması kapsamında organize ettiği “Veteriner Hekimlikte Akademisyenlik” başlıklı etkinlikte; Fakülte mezunu Dr. Öğr. Üyesi Aydan Atalar, genç
bir akademisyen olarak bu zorlu süreçte yaşadıklarını ve deneyimlerini veteriner hekim adayı

Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Çaycuma Gıda
ve Tarım Meslek Yüksekokulunda doktor öğretim üyesi
olarak görev yapan Aydan
Atalar,
akademisyenliğe
gönül verdiğini, veteriner
hekimliğin birçok alandaki
avantajlarını iş hayatına atıldığında fark ettiğini dile getirdi. Atalar, sözlerine şöyle
devam etti: “Bunda OMÜ’deki lisans eğitimimizin çok
büyük etkisi var. Arkadaşlar
lütfen hocalarımızın kıymetini bilin, bizleri gerçekten donanımlı bir şekilde
yetiştirdiler. Dolayısıyla ‘İyi ki OMÜ’den mezunum’ diyebiliyorum. Mesleğimizi de görev yaptığım üniversitede layıkıyla temsil etmeye çalışıyorum.”

Fark Yaratan Öğretmenimizle
Buluştular
OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, “Mezun – Öğrenci Buluşmaları”nda Türkçe Öğretmeni Tuğba Emirhan’ı konuk etti.
Türkiye’de yılın öğretmeni oldu
Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren
ve Türkçe Öğretmenliği Bölümünü
birincilikle bitiren Tuğba Emirhan,
2011 yılında başladığı meslek hayatına “mesleğinde fark oluşturan
öğretmen ve yılın öğretmeni” gibi
birçok başarı sığdırdı.
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“Öğrencilerin hayal gücünü
ortaya çıkarın”
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Sunumunda tecrübelerini paylaşan Türkçe Öğretmeni Tuğba Emirhan, bu başarıların kaynağının öğrenciler olduğunu belirterek “Oraya ulaştığınızda çocukların içindeki gülümsemeyi fark
ediyorsunuz ve onların yeteneklerini ortaya çı-

karmak istiyorsunuz. Bu süreçte sizin en büyük
yardımcınız öğrencileriniz. Ben bir Türkçe öğretmeniyim ve Üniversitedeki hocalarımın telkinleri
doğrultusunda öğrencilerimin hayal gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve işimi severek yapıyorum, sizler de geleceğin öğretmen adayları
olarak bu mesleği ilkeleriniz ve değerlerinizle
yüceltmelisiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Üretim Mühendisliğinden Rektörlüğe
Uzanan Hayat Hikâyesi

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden
1987 yılında mezun olan, Ordu Üniversitesi
Rektörlüğü de dâhil olmak üzere pek çok görevde bulunan ve hâlen Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde öğretim üyesi
olan Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ziraat Fakültesinin
düzenlediği etkinlikte iş hayatında önemli gördüğü deneyimleri ve OMÜ’deki öğrencilik hatıralarını katılımcı akademisyenler ve gençlerle
paylaştı.
“Tuttuğum ajandadan hâlâ faydalanıyorum”
“Bir OMÜ’lünün Üretim Mühendisliğinden Rektörlüğe Hayat Hikâyesi” başlıklı söyleşisinde
Prof. Dr. Yarılgaç, kendisini dinleyen ziraat mü-

hendisi adaylarına, profesyonel yönelimlerine
karar vermelerinde rehberlik edecek tavsiyelerde bulunurken, diğer yandan da vizyonel bakış
açısıyla düşüncelerini aktararak “Derste her
şeyi öğrenemedim ancak hayata atıldığımda
tuttuğum ve 32 ajandaya sığmayan notlardan
bugün bile yararlanıyorum.” dedi.
Söyleşi, Yarılgaç’ın OMÜ’deki lisans eğitimi sırasındaki anıları, meslek yaşamında edindiği tecrübeleri, görev yaptığı kurumlarda nelerle karşılaştığını anlatması ile devam etti.
Ordu Üniversitesinde 2011 – 2019 yılları arasında 8 yıl süreyle rektörlük yapan Prof. Dr. Tarık
Yarılgaç’ın söyleşisine; Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Bahçe Bitkileri Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Bölüm öğretim
üyeleri ve yardımcıları ile öğrenciler katıldı.
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“Mezun-Öğrenci Buluşması” etkinliği kapsamında OMÜ mezunu eski Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç öğrencilerle buluştu.
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Türkiye’nin Hastane Yönetimi ve
Organizasyonu Konuşuldu

Sağlık Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü,
Sağlık İdarecileri Günü sebebiyle “Türkiye’de
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” konulu bir
panel düzenledi.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan’ın
moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; OMÜ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay,
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Bahadır Yazıcıoğlu ve
Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzman Mine Şen Çaloğlu
panelist olarak yer aldı.
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Panelde Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan,
Türkiye’de sağlık yönetiminin gelişimi hakkında bilgi vererek “Sağlık yönetiminin hedefleri;
ülkenin sağlık politikalarını iyileştirmek, sağlık
sistemi ile ilgili yapılan değişiklikleri uygulayabilmek, sağlık sektörüne
profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmek olarak sıralanabilir.” dedi. Yardan, 2013 yılında eğitime başlayan
Bölümde yanı sıra lisansüstü ve doktora programlarının da olduğunu ifade
etti.
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Prof. Dr. Yardan “Mezunlarımız özellikle sağlık sektöründeki birçok kurumda yönetici olabiliyorlar. Hastane
yöneticiliği ve koordinatörlüğünün
yanı sıra il sağlık müdürlüklerinde
personel destek hizmetleri ve mali
hizmet başkanlığı gibi görevlerde,
ilaç sektöründe, medikal firmalarda
çalışabiliyorlar.“ diye konuştu.

Herkesin Sağlık İdarecileri Günü’nü kutlayan
Prof. Dr. Yardan, panelistlere de katılımlarından
dolayı teşekkür etti.
Çağdaş sağlık yönetimi tekniklerinin konuşulduğu panelde; Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü
İsa Erfalay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Bahadır
Yazıcıoğlu ve Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzman
Mine Şen Çaloğlu eğitim ve kariyer süreçleri
hakkında bilgi vererek moderatör Elif Dikmetaş
Yardan’ın sorularını cevapladı. Erfalay, Yazıcıoğlu ve Çaloğlu yüksek lisans programlarını OMÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamladıklarını
da sözlerine eklediler.

Ayrıca Fakülte öğrencilerinden oluşan müzik grubu
da seslendirdikleri şarkılarla panele renk kattı.

Halk Sağlığı Çalışmalarında
Diyetisyenin Rolü

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Bilimleri yüksek lisans mezunu Uzman Diyetisyen
Sinem Şahin, misafir konuşmacı olarak öğrencilerle bir araya geldi.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Biriminde görevli olan Uzman Diyetisyen Sinem Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans
Salonu’nda “Halk Sağlığı Çalışmalarında Diyetisyenin Rolü” konulu söyleşiyle deneyimlerini
öğrencilere aktardı.
Sinem Şahin, Müdürlük bünyesinde sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularına ilişkin çalışmaları da öğrencilerle paylaştı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Pınar Sökülmez Kaya’nın ve Bölüm akademik
personelinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin
sonunda Uzman Diyetisyen Sinem Şahin, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Öğrenci-Mezun Buluşmasında Dünya
Diyabet Günü Farkındalığı

Etkinlikte, OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde beslenme bilimleri alanında
yüksek lisans eğitimini tamamlayan
ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Uzman
Diyetisyen Merve Köksal, “Dünya Diyabet Günü Farkındalığı” konulu sunumunda öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinliğin sonunda Beslenme ve Sağlık Kulübü
öğrencileri, beslenme laboratuvarında hazırla-

dıkları diyabetik tatlandırıcılı kurabiyeleri katılımcılara ikram ederek diyabetin ve “14 Kasım
Dünya Diyabet Günü”nün önemine dikkat çekti.
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OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, “14 Kasım
Dünya Diyabet Günü” kapsamında
Öğrenci-Mezun Buluşması düzenledi.
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Turizm Fakültesi Mezunları
Tecrübelerini Paylaştı

Turizm Fakültesinin düzenlediği “Mezunlar
Buluşması”nda, Fakültenin 2017, 2018 ve 2019
yılı dönem birincileri, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim ve saha tecrübelerini paylaştı.
Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen buluşmaya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“Mezunların başarısı üniversitelerin tercih
edilebilirliğini arttırıyor”
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Deneyimlerini paylaşmak üzere buluşmaya katılan Turizm Fakültesi mezunlarına teşekkür eden
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Mezunların, tecrübelerini sizinle paylaşması; geleceğiniz için bir farkındalık
sağlamanıza ve daha doğru kararlar almanıza
yardımcı olacaktır. Bu bakımdan öğrenci-mezun
buluşmalarının önemli olduğunu düşünüyorum.
Bunun için Mezunlar Koordinatörlüğü ile birlikte
bu tür faaliyetleri daha da hızlandırdık. 3 yıl öncesine kadar sadece 4 bin mezunumuzla iletişim
hâlindeyken bugün bu sayı 20 binlere ulaştı.”
dedi.
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Mezunlarının başarısıyla üniversitelerin tercih
edilebilirliğinin arttığına dikkat çeken Rektör
Sait Bilgiç “Mezunlarımızın başarısı, OMÜ’nün

de başarısı ve güvenilirliğini arttıracaktır. Bu nedenle mezunlarımızı çok önemsiyoruz. Bugün
de 3 değerli ve başarılı genç mezunumuzun sizlerle buluşmasında aranızda olmaktan mutluluk
duyuyorum. OMÜ, dünyada ve Türkiye’de iyi bir
yere sahip. Önemli bir marka değeri taşıyor. Bu
markayı hep birlikte daha güçlü hâle getirmemiz
lazım. Bunda sizlerin de çok büyük bir payı olacak.” ifadelerini kullandı.
Kendisini yetiştirmiş ve iyi eğitim almış bir mezun için iş imkânlarının oldukça fazla olduğuna
işaret eden Rektör Bilgiç “Mesleğinde zirveye
çıkmış birçok insanın, başarıya ulaşana kadar
çok zorlu şartlarda yol aldığını bilin. Zor şartlar
sizi geleceğe daha iyi hazırlar. Bunlardan olumsuz etkilenmeyin. Hepinize başarılar diliyorum.”
şeklinde konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar’ın moderatörlüğünde
gerçekleşen buluşmada; 2016 – 2017 dönem
birincisi Seçil Tatlıcan, 2017 – 2018 dönem birincisi Neslihan Yonca ve 2018 – 2019 dönem
birincisi Emre Candan kendilerini tanıtarak lisans dönemlerine dair anekdotları öğrencilerle
paylaştılar. Eğitimlerine yüksek lisans yaparak
devam ettiklerini belirten konuk mezunlar, okul
sonrası çalışma hayatına nasıl atıldıklarını, sektörde yaşadıklarını öğrencilere aktarırken yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdiler.

İstatistik’te 5. Mezun-Öğrenci
Buluşması

Fen-Edebiyat Fakültesi Mezun-Öğrenci Buluşmalarının beşincisinde İstatistik Bölümü mezunları olan Gulf Sigorta A.Ş. Karadeniz ve İç Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Cenk Ataker, Nielsen
Pazar Araştırma Şirketi Karadeniz Bölge Müdürlüğünden emekli Aysun Savaş Oran ile Abdi İbrahim İlaç Sanayii Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu
Anadolu Bölge Müdürü Emrah Akgül tecrübelerini paylaşarak sektörlerini öğrencilere tanıttı.

Selamlama konuşmasında kendisinin de OMÜ
İstatistik Bölümü mezunu olduğunu ifade eden
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Bölümün geçmişten bu zamana kadar çok
büyük mesafe katettiğini vurgulayarak emeği
geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Cengiz, devamında “Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin
Kasap ve İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi’ye özellikle teşekkür etmek istiyorum.
Akredite sürecinde gösterdikleri bireysel çaba
ile tüm Üniversiteye örnek oldular.” dedi.

Sektörde Bizi Ne Bekliyor?

“Projelerinizi ciddiye alın”
Söyleşide; endüstri mühendisi olarak alanlarında uzmanlaşan yeni kuşak mezunlar, sektörde iş
görüşmeleri için nasıl bir yol takip edilmesi hususunda deneyimlerini aktarırken, öğrencilerin
hayata dair sahip oldukları bakış açısını, aldıkla-

rı eğitimle bağdaştırmaları gerektiğini vurguladılar. Öğrencilere “Müfredat ve derslere zorunluluk olarak bakmayın, projelerinize önem verin
ve onları ciddiye alın.” tavsiyesinde bulunan
mezunlar, fırsatları kovalamanın ve bu yönde ilk
adımı atmanın, öğrencinin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynadığına dikkat çektiler.
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OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Endüstri Mühendisliği Mükemmellik
Topluluğu iş birliğinde organize
edilen “Sektörde Bizi Ne Bekliyor?” başlığını taşıyan Mezun-Öğrenci Buluşmasında; Endüstri Mühendisliği mezunları olan; Üretim
Planlama Uzmanı Mücahit Yılmaz,
Yalın Üretim Uzmanı Fahrettin Ertekin ve ERP Proje Mühendisi Esra
L. Günegül, sektördeki koşulları
ve edindikleri tecrübeleri genç endüstri mühendisi adaylarıyla paylaştı.
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En Başarılı Eğitimci Kadın Liderlerden
Yonca Özgün Kendi Üniversitesinde
OMÜ Okul Öncesi Düşler Topluluğu, 2017’de Microsoft’un düzenlediği “Teknolojinin Kadın Liderleri
Yarışması”nda yılın en başarılı 4
eğitimci kadın lideri arasında yer
alan OMÜ mezunu Bilgisayar Öğretmeni Yonca Özgün’ü “Bir Mezunun Hikâyesi” adlı etkinlikte ağırladı.
“İnancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin”
Konuk OMÜ mezunu Öğretmen
Yonca Özgün, söyleşisinde mesleki yaşanmışlıklarını genç öğretmenler adaylarıyla paylaşırken,
onlara şu tavsiyelerde bulundu:
“Bir öğretmen olarak şunu anlatmaya çalışıyorum: Ben 4 yıllık fakülte mezunu ve hiçbir özelliği olmayan, bunun yanı sıra yüksek lisans bile yapmayan bir bilgisayar
öğretmeniydim. Sadece işimi çok seviyordum, işimi güzel ve layıkıyla yaptım. Birileri bir yandan
işimi yaptığım için kızarken, diğer taraftan bazıları da beni ikna etmeye çalışıyordu. Yani biri bilmese
bir diğeri bilir değerini. Şundan emin olun; yaptığınız çalışmalar mutlaka bir gün meyvesini verecek,
bu inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin.”
Öte yandan Kanada’da düzenlenen yarışmada ülkemize 2 altın madalya kazandıran ve bunun gibi
birçok başarıya imza atan Bilgisayar Öğretmeni Yonca Özgün, yıllar sonra Üniversitesinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, hocalarına ve katılımcı öğrencilere şükranlarını
sundu.

Psikoloji Öğrencileri Mezunlarla
Baş Başa
OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunları, 2019 – 2020
eğitim-öğretim yılı Mezun-Öğrenci
Buluşması kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
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Fen-Edebiyat Fakültesi Lacivert
Salon’da gerçekleştirilen etkinliğe;
Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Bozkurt Koç, Öğr. Gör. Aysu Gül
Şanli, Öğr. Gör. Eren Trabzon, Arş.
Gör. Gizem Gerdan, Arş. Gör. Doğan Güneş Temli, Psikolog Caner Çakır, Psikolog Simge Sarıkaya,
Psikolog/Aile Danışmanı Selin Pekşen, Psikoloji Bölümü öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci
katıldı.
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Etkinlikte, davetli psikologlar mesleki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Yaşadıkları hayat
tecrübelerinden kesitleri de genç psikolog adaylarına aktaran mezunlar; planlı olmanın, hedef belirlemenin, kararlı olmanın ve denemekten vazgeçmemenin, başarının önemli kriterleri arasında yer
aldığını dile getirdiler.

Spor İnsanı ve Akademisyen Emre Tilev
Mezun Olduğu Okulda

OMÜ; mezunlarını öğrencileriyle buluşturmaya
devam ediyor. Gıda Mühendisliği Bölümünün
Mezun-Öğrenci Buluşması etkinliğindeki konuğu; ünlü spor sunucusu, yorumcu ve akademisyen Emre Tilev oldu.
“8 ay şirkette yattım”

Konuşmasında meslekteki tecrübelerini paylaşmaya devam eden Tilev; spor medyası, eğitimci
yönü ve OMÜ’de öğrencilik dönemindeki anıları
hakkında keyifli bir söyleşiye imza attı. Buluşmada ayrıca, Emre Tilev, öğrencilerin sorularını
da samimiyetle cevapladı.
OMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olan
ünlü spor insanı Emre Tilev, söyleşinin sonunda
öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’ndaki söyleşisinde Emre Tilev, medya sektöründeki deneyimlerini anlattı. Çalışma hayatında yaşadığı zorlu ve çetin koşullardan bahseden
Tilev, bu süreci “Kasım ayında girdiğim şirketten
mayıs ayında çıktım. 8 aya yakın bir süre şirkette
yattım. Çamaşırlarımı tuvalette yıkadım. Bir gün
İlker Yasin geldi, ‘Acun, sen Beşiktaş muhabirisin, Serkan Korkmaz Galatasaray muhabiri olarak, Murat Kosova ise canlı yayında görev alacak’ dedi. Herkese bir görev veren Yasin, bana
dönerek dedi ki ‘Senin için deneme çekimi yapacağız’. O an kara kara düşünürken spor servisine
bir adam geldi ve ‘Spordan kim var?’ diye sordu.
‘Ben varım’ diye atıldım. İşte bazen o an orada
olmanız gerekir. O yayını yaptım, ertesi gün İlker
Yasin beni yanına çağırdı ve müjdeyi verdi: ‘Pasaportun var mı? Haftaya Fransa’ya gideceksin,
Formula 1 yarışlarını anlatmaya.” sözleriyle dile
getirdi.
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ARAŞTIRMA

Kitaplık
A Basic Technique on Isolation
and Identification of Bacteria
Yılmaz KAYA, Fahrul Zaman HUYOP,
M. Faraj EDBIB

B

u kitap tarımsal biyoteknoloji, biyoloji, biyoteknoloji,
çevre mühendisliği lisans, yüksek lisans öğrencilerinin
faydalanabileceği mikrobiyoloji, mikrobiyolojinin gelişimi, mikroorganizmalar ile çevreyi ve tarımsal atıkları temizleme (biyoremidasyon) konularını içeriyor.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019

Kırâat İlminde Didaktik Şiirler
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

E

serde, kıraat ilmi eğitim-öğretiminde sıkça kullanılan ve
gerek ülkemizde gerekse İslam dünyasında ezberlenen
didaktik temalı şiirler ele alınmıştır.
İlâhiyât Yayınları, 2019

Kırâat İlminde Hemze
Üzerinde Vakf Meselesi
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

E

serde, kıraat ilminin pratik boyutunun en zor konularından sayılan hemze üzerinde vakıf meselesi işlenmiştir.
Bu çerçevede “Vakf-ı Hamza ve Hişam” literatürünün
Mehmet Rüştü Âşıkkutlu risalesi merkeze alınarak 62 maddede konu izah edilmiştir.
Ravza Yayınları, 2019
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Kuzey Anadolu’da Geleneksel
Mimari: Ayancık Yöresinde
Taş Örtülü Evler
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Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA,
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

B

u kitapta, Ayancık yöresinin henüz literatürde yeterince
ele alınmamış bir zenginliği olan “taş örtülü ahşap meskenleri” tanıtılmıştır.
Nobel Yayınları, 2019

Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

E

debiyatta hakikat anlayışından gerçekçiliğe doğru şekillenen yeni biliş tarzı, edebî türlerin şekil ve dillerini
farklı bir boyuta taşır. Müslüman yazarın modern edebiyatta kendisini ifade etmenin yolunu hikâye ile araması, onu
bir anlatı modelini seçme düşüncesiyle karşı karşıya bırakır.
Geçmişte kalan geleneksel hikâyenin teknik imkânlarıyla türün dilini kuramayan yazar, modern üslubu da tamamen alamayacağının farkındadır. Bu durumda yazar,
Müslüman hikâye karakteriyle kendi dünyasını mı anlatacak veya kendisini metinde öldürüp anlatıcının
dünyasına yansıyan merkezin okuyucu tarafından keşfedilmesini mi bekleyecektir?
Akademisyen Kitapevi, 2019

ARAŞTIRMA

Modern Hikâyede Kutsalın
Kuruluşu

Türk Çağdaş Flüt Müziği:
Akademisyen Bestecilerin Flüt
Eserleri
Doç. Dr. Seyhan BULUT

B

u kitap güncel akademisyen Türk bestecilerini ve flüt
için yazdıkları solo ve piyano eşlikli eserlerini ulusal ve
uluslararası sanatsal ortamlarda flüt icracılarına, akademisyenlere, öğrenci ve tüm ilgilenenlere tanıtmak ve flüt repertuvarına yararlı bir kaynak oluşturması fikriyle hazırlanmıştır.
Cinius Yayınları, 2019

Ulûmu’l-Kur’ân
Kaynaklarında Kıraat İlmi
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

E

ditoryal bir çalışma olan eserde, kıraat ilminin, Kur’ân
ilimleri literatürü bağlamında nasıl işlendiği klasik ve
modern eserler eşliğinde 11 bölüm olarak ele alınmıştır.
İlâhiyât Yayınları, 2019

Dijital Medya ve Toplumsal
Cinsiyet: Kavramlar, Fırsatlar
ve Sınırlılıklar

K

itap, İnternet teknolojilerinin ve bu teknolojilerinin biçimlendirdiği dijital medya ortamlarının beraberinde
getirdiği olumlu ve olumsuz durumları, toplumsal cinsiyet ilişkileri açısından mercek altına alıyor. Kitapta, gerek
toplumsal cinsiyet rollerinin dijital ortamlarda nasıl performe edildiğini sorgulayan, gerekse e-demokrasi, e-katılım,
üretim ve istihdam ilişkileri, kodlama, siborg, yapay zekâ
gibi farklı tartışmalara odaklanan 10 makale yer alıyor

Literatürk Academia, 2019
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Kitaplık
Ana Hatlarıyla Felsefe
Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR

B

u çalışma, felsefenin önemli problem ve konularına sistematik bir giriş niteliğindedir. Amaç, felsefenin esaslı
sorunlarını kavramayı ve buradan da felsefi bir tavır almayı mümkün kılan ‘genel bir bakış’ oluşturmaktır.
Elis Yayınları, 2019

Basics of ELT
Editörler: İsmail YAMAN,
Emrah EKMEKÇİ, Müfit ŞENEL

İ

ngiliz Dili Eğitimi alanına ilişkin temel bilgileri tek bir çatı
altında sunmayı amaçlayan Basics of ELT adlı akademik
eser ilgili alanda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğretmenler ve akademisyenler için bir başvuru kitabı niteliği taşımaktadır.
Blackswan Publishing, 2019

Anksiyete, Çocuk ve Gençlerde
Bilişsel Davranışçı Terapi
Paul STALLARD
Çeviri Editörleri : Yusuf Yasin GÜMÜŞ,
Vahdet GÖRMEZ

B

ilişsel davranışçı terapinin, çocuklarda ve gençlerde anksiyete bozuklukları için etkili bir tedavi olduğu kanıtlanmıştır. Bu kitap BDT’ye genel bir bakış sağlamakta ve
anksiyete bozukluğu olan çocuklara nasıl yardımcı olabileceğini incelemektedir. Kitap, çocuk ve ergenlerle çalışan klinisyenin günlük uygulamalarında kullanabileceği birçok fikir, kısa hikayeler, vaka örnekleri
ve çalışma sayfaları sunmaktadır.
Akademisyen Kitabevi, 2019

Elektro-Fiziksel Modaliteler
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN
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lektrot-fiziksel modaliteler fizyoterapi uygulamalarının bir parçası olmaya başladığı dönemlerden itibaren
gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Kullanılan
modalitelerin insanlar üzerindeki tedavi edici etkilerinin bilinmesinin yanısıra, hasta pozisyonlaması, uygulamaların
kontra-endike olduğu durumlar ve modalitelere insan vücudunda oluşturduğu fizyolojik yanıtların bilinmesi çok önemlidir. Elektro-Fiziksel Modaliteler kitabı, termal, termal olmayan
fiziksel modaliteler ile birlikte elektrostimülasyon modaliteleri
konusunda fizyoterapi teknikerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Vize Yayıncılık, 2019

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

E

ngelli kişiler, çeşitli engellerle karşılaşmaları halinde diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili şekilde
katılmalarını engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel,
ruhsal ve duyusal sakatlığı olan kişilerdir. BM Engelli Hakları
Sözleşmesi Engellilik ve Katılım kitabı farklı engel grupları, bu
engel gruplarına yönelik yaklaşımlar ve engelli bireylerin katılımlarına yönelik yaklaşımları anlatmaktadır. Kitapta ayrıca
engelliler ile ilgili yasal mevzuat yer almaktadır.
Vize Yayıncılık, 2019

BİLİMSEL

Engellilik ve Katılım

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Volkan DURAN,
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BARUT

B

u kitap, erken çocuklukta fen eğitimi için ilgili alanyazındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içermektedir.
Nobel Akademik Yayıncılık, 2019

Fizyoterapiye Giriş
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

F

izyoterapiye Giriş kitabı, fizyoterapi alanının iki önemli aktörü olan fizyoterapistler ve fizyoterapi teknikerleri
arasındaki iletişimi kuvvetlendirecek, mesleki etik konuları ile birlikte mesleğin anahtar kavramlarını içeren hem klinikte çalışan teknikerler hem de fizyoterapi teknikerliği öğrencileri için bir rehber olacaktır. Kitap alanında tek yayın olup,
birçoğu uzun yıllardır ülkemizde fizyoterapi teknikerlerinin
eğitiminde çalışan akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.
Vize Yayıncılık, 2019

Goldziher ve Hadis

O

ryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan
Goldziher’in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı’da,
gerekse Doğu’da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı
üzerinde tesirini göstermiştir. Goldziher’i anlamadan, müsteşriklerin hadis ilmine yönelik ortaya koydukları çalışmaları tam
olarak analiz etmek pek mümkün görünmemektedir.
Araştırma Yayınları, 2019
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Kitaplık
Hadis Rivâyet Coğrafyası
Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN

K

itap Medine’de Hz. Peygamber’den nakledilen hadislerin İslâm Coğrafyasındaki önemli ilim merkezlerine
ulaşmasını, ilk dönem hadislerin bölgesel niteliğini ve
bunun doğurduğu bazı sonuçları konu ediniyor.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2019

Handbook of Research on
Narrative Advertising
Editör: Doç. Dr. Recep YILMAZ

E

ditörün, reklamı bir anlatı türü olarak konumlandırma
yönünde sistematik olarak yürüttüğü kitap çalışmalarının ikincisidir. “Narrative Advertising Models and
Conceptualization in the Digital Age” bu çabaların ilk sonucu
olmuştur. Dünyanın farklı coğrafyalarından alanında uzman
yazarların katkılarıyla ortaya çıkan kitap otuz bölümden oluşmaktadır. Dünyada “Narrative Advertising” başlığı altında yazılmış bu iki kitaptan başka bir kitap olmaması ise çalışmaların özgün değerine ilişkin en önemli gösterge
olarak karşımızda durmaktadır.
IGI-Global, ABD, 2019

Hidroterapi
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

U

zun yıllardır meslek yüksek okullarında ders veren
akademisyenlerin öğrencilerin taleplerini göz önünde
bulundurarak hazırladıkları, fizyoterapi teknikerleri
için hidroterapi ve uygulamalarının yer aldığı kitap,9 bölümden oluşmaktadır. Kitap fizyoterapi teknikerleri, fizyoterapi
programı öğrencileri ve akademisyenler için kaynak kitap olarak hazırlanmıştır.
Vize Yayıncılık, 2019

“Post”-lar Çağında İletişim
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B

u kitap düşünce dünyasında kendine yer bulmuş olan
“post” düşüncelerin iletişim alanında hangi açılardan ele
alındığını ve hangi çalışmaların yapıldığını serimlemeye
çalışan bir derleme niteliğindedir. Her bir bölüm ele aldığı kavrama ilişkin üretilmiş olan akademik çalışmaların yanı sıra bu
kavramların değiştirdiği dünyada, pratikte ne tür uygulamalar
yapıldığını da ele almaya çalışmaktadır.
LiteraTürk Academia, 2019

Doç. Dr. Hasan AYDIN

F

BİLİMSEL

Ortaçağda Sözde Aristotelesçi
Yapıtlar ve ‘Salt İyi’ ya da
‘Nedenler Kitabı’
elsefenin, Helenistik dönemde, doğu kültürüyle etkileşim
sonucu, sır dinlerine, Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa yaklaştırılmaya çalışıldığı görülür. Bu süreç içerisinde, kimin tarafından üretildiği bilinmeyen, Aristoteles’e mal edilen
kimi yapıtların ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu yapıtlar, büyük ölçüde Süryani çevirmenler aracılığıyla
önce Arapçaya, daha sonraları ise Latin çevirmenler aracılığıyla Arapçadan Latinceye çevrilmiştir....
Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2019

Öğrenmenin Yeni Paradigması/

Coğrafya ve Tarih Temelli
Konuların Disiplinlerarası
Yaklaşımla Öğretimi
Merve GÖRKEM, Zeren AKBULUT

T

ürk eğitim sisteminin geleceğine yön vermek üzere
güncellenerek uygulamaya konulan coğrafya öğretim
programlarının coğrafya konularını tarih konuları ile
ilişkilendiren disiplinlerarası bir yaklaşım ile organize edilen
kurgusu, bu kitabın ortaya çıkmasında esin kaynağı olmuştur.
Pegem Akademi, 2019

Silajlık Mısır Tarımı
Editör: Prof. Dr. Zeki ACAR

K

itapta geviş getiren hayvanların beslenmesinde olmazsa olmazlardan olan silaj üretimi konusunda hasattan,
silajın olgunlaşmasına kadar geçen süreç detaylı şekilde
ele alınmıştır.
Tarım Gündem Dergisi, 2019

Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında

Kültürel Zekâ

G

ünümüzde kültürel değişimlerin giderek artması sonucu bireylerin sahip olduğu sosyal sermaye, pozitif psikolojik sermaye ve kültürel zekâ oldukça önemli kavramlar olmaktadır. Bu bağlamda bir dünya çalışması olarak
nitelendirilebilecek bu kitap, uluslararası sağlık çalışanlarının
kültürel zekâları, pozitif psikolojik sermayeleri ve sosyal sermayeleri ile ilgili olarak bir durum tespiti yapmaktadır.
Eğitim Yayınevi, 2019
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Kitaplık
Eğitimde Amaç Belirleme
”Bologna Süreci ve Öğrenme Çıktısı
Hazırlama
Doç. Dr. Murat GÖKALP

B

ologna sürecinde öğrenme çıktısı hazırlayabilme ve eğitimde amaç belirleyebilmek için hazırlanmış orijinal bir
kitaptır. Özellikle Bloom taksonomisine ayrıntılı olarak
yer verilmiştir.
Nobel Yayınevi, 2019

İlköğretim Öğrencileri İçin

Sorgulama Temelli
Matematik Etkinlikleri
Dr. Belgin BAL İNCEBACAK
Dr. Öğr. Üyesi Esen ERSOY

S

ınıf öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği
öğrencileri, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine rehber olma
niteliğindedir. Ayrıca sorgulama temelli öğretim üzerine
çalışma yapan, plan geliştiren araştırmacılara da kaynak kitap
niteliğindedir. Sorgulama temelli matematik etkinlikleri kitabı bu alandaki ilk kitap olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışma OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği programında doktora tezi
için geliştirilen etkinlikleri içermektedir. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
Vizetek Ayrıntı Basımevi, 2019

Karakter ve Değerler Eğitimi
Editör: Doç. Dr. Bayram ÖZER

E

ğitim Fakültelerinde seçmeli olarak okutulan “Karakter
ve Değerler Eğitimi” dersinin içeriği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İçeriğinde daha çok Türk İslam Kültür ve
Medeniyeti merkeze alınarak işlenmeye çalışılan karakter ile
ilgili temel kavramlardan başlamak üzere kültürümüzde yer
alan ve karakterle ilişkilendirilen kavramlar işlenmiş, karakter
eğitiminde ve gelişiminde ailenin ve çevrenin rolü milli ve manevi değerler dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Pegem Akademi, 2019

R Uygulamaları ile Çok
Değişkenli İstatistiksel
Yöntemler
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B

u kitap Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemleri, hem teorik hem de R programına dayalı uygulamalarıyla ele
almaktadır. Okuyucular için R programında özel olarak
hazırlanmış bir R paketi oluşturulmuştur. Kitap, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı tüm alanlarda; araştırmacılar, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından kullanılabilir.
Nobel Akademik Yayıncılık, 2019

Ali SEYLAN

K

itapta temel tasarım eğitimin amacı, işlevi ve bugün nasıl anlaşılması gerektiği; tarihte ilk kez programında yer
aldığı Bauhaus’tan günümüze tarihsel bir projeksiyonla
değerlendirilmektedir.
YEMYayın, 2019

DERS KİTABI

Temel Tasarım

Türk Müziği Dikte Çalışmaları
Yazar: Doç. Dr. Ferit BULUT
Editör: Tolga GÜLER

M

üziksel işitme - okuma - yazma eğitimi, mesleki müzik eğitiminin en başta gelen ve en önemli boyutlarından biridir. Bu boyut kapsamında yer alan müziksel dikte eğitiminde öğrencilerin müziksel yazma becerilerinin
gelişimine yönelik kuramsal ve uygulamalı etkinliklere yer
verilmektedir. Kitap, öğrencilerin farklı usûllerde ve farklı makamlarda dikte yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Eğitim Yayınevi, 2019

Uygulamalı Biyoinformatik
Yazar: Paul M. SELZER,
Richard J. MARHÖFER, Oliver KOCH
Editör ve Çevirmen: Dr. Hilal AY

M

oleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans öğrencilerinin Biyoinformatiğe Giriş dersi için kaynak olarak
kullanılan “Uygulamalı Biyoinformatik” kitabı genom ve proteom verilerinin analizi ile ilgili temel yaklaşımları
ve biyoinformatik araçlarını tanıtmaktadır.
Palme, 2019

ŞİİR

Karmakarışık
Seyit Ali ÇELİK

S

evgi ve insan temalı kitapta özgün şiirler olduğu gibi
hece ölçüsü ile yazılan şiirler de bulunuyor
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum İçi Yükselme (1 Ekim - 31 Aralık 2019)
Süleyman YAMAN

Ertan Emek ONUK

Profesör

Profesör

Eğitim Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Ferit BULUT

Cenk YARDIMCI

Profesör

Profesör

Eğitim Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Müzik Eğitimi

Veterinerlik Cerrahisi

Yücel ÖKSÜZ

Yüksel GÜNDÜZ

Profesör

Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık

Eğitim Yönetimi

Alper KESTEN

Ali YAĞLI

Profesör

Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Necati TOMAL

Cafer ÖZDEMİR

Profesör

Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Zihni ZERİN

Mustafa ERGUN

Profesör

Doçent

Mühendislik Fakültesi
Mekanik

Davut YİĞİTPAŞA

Profesör

Doçent

Temel İşlemler

Fen-Edebiyat Fakültesi
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi

Ünal BIÇAKCI

M.Sami BAYRAKTAR

Profesör

Doçent

Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi

OMÜBÜLTEN
Ekim-Aralık 2019
Sayı 78

Fen Bilgisi Eğitimi

Feza GEYİKÇİ
Mühendislik Fakültesi
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Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk İslam Sanatı

Handan ÇELİK

Ufuk KIRBAŞ

Profesör

Doçent

Tıp Fakültesi
Kadın Hast. ve Doğum

Mühendislik Fakültesi
Ulaştırma

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum İçi Yükselme
Çetin KURNAZ

Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Elektro Manyetik Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği

Sınıf Eğitimi

Varol KOÇ

Hilal PEKER DURAL

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yapı

Sosyal Psikoloji

Abdülkadir BAKAY

Semih YEŞİLBAĞ

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kadın Hast. ve Doğum

Eski Türk Edebiyatı

Ahmet TURLA

Fatih Çağatay CENGİZ

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

İkt.ve İd.Bil.Fak.

Adli Tıp

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Özlem MIDIK

Mustafa KARTAL

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Tıp Eğitimi

Arap Dili ve Belagatı

Mehmet ÇEBİ

Mahmut Can ŞENEL

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Yaşar Doğu Spor Bilimleri
Fakültesi

Mühendislik Fakültesi
Mekanik

İslam SARUHAN

Emine KOÇ

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Ziraat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Entomoloji

Ebelik

Cangül KESKİN

Nurullah KOÇAK

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Tıp Fakültesi

Endodonti

Göz Hastalıkları
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum Dışı Atama
Özgür ATAKAN

Selda ÖRS ÖZDİL

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve
Tarihi Temelleri

Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme

Yavuz ÜNAL

Taner KASAR

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

İlahiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Hadis

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Gülsüm ÇAMUR

Hayrettin SAYGIN

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Hizmet

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Hatice Nilden ARSLAN

Muhammed İkbal GÜLER

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Halk Sağlığı

Eski Türk Edebiyatı

Osman Serkan GÜLFİDAN
Doktor Öğretim Üyesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
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Adalet programı
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Elif ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Psikoloji

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

Akademik Personel
Gülten İMAMOĞLU
Profesör
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim

Zafer EREN
Profesör
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Mehmet ELBİSTAN
Profesör
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji

İdari Personel
Sema TOPAZ

H.Hüseyin GÜMÜŞHAN

Hastaneler Başmüdürlüğü

Diş Hekimliği Fakültesi

Hemşire

Fakülte Sekreteri

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

Emine COŞKUN
Profesör
Fizikokimya
21.11.2019
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