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Bu yıl 45. kuruluş yıl dönümünü 
kutlayan Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi (OMÜ), son dört yılda önemli 
bir dönüşüm yaşadı. Bu süreçte 
OMÜ, hem bilgi, teknoloji ve proje 
üretmek hem de üretilen değerleri 
toplumsal katmanlara daha çok 
yaymak için gayret etti. Bu dö-
nemde OMÜ, geçmişten günümüze 
gelen birçok sorunun aşılmasında 
önemli ilerlemeler sağladı. 

Değişim ve dönüşüm sürecinin 
başında olan OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, bu dönemi şöyle 
özetliyor: “OMÜ ailesinin temel bi-
leşenleri olan öğrencilerle, gerek 
Samsun’dan ve Ülkemizden gerek-
se uluslararası paydaşlarla ortak 
akıl, iş birliği ve fikir alışverişi çer-
çevesinde yol almayı tercih ettik. 
Bu anlayış ve yaklaşım biçimi, ça-
lışmaları her zaman olduğundan 
daha güçlü kılarken, aynı zaman-
da Üniversitenin kurumsal hafıza-
sında da geri dönülemez biçimde 
yer etmiş oldu.”  

Türkiye’nin önemli bir bilim ve eği-
tim markası olan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nin yaşadığı bu dönü-
şümü Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e 
sorduk ve oldukça doyurucu ce-
vaplar aldık.  

Prof. Dr. Sait Bilgiç, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 
Ağustos 2016’da Resmi Gazete-
de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi rektörlüğüne atandı ve 15 
Ağustos’ta göreve başladı.

OMÜ Son Dört Yılda 
ÖNEMLİ BİR  

DÖNÜŞÜM YAŞADI
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“OMÜ liyakatin öncelendiği çok 
huzurlu bir üniversite oldu”

Yatay genişleme yerine dikey gelişmeye önem 
verdiklerini ifade eden Rektör Bilgiç, akademis-
yenlerin en önemli sorunlarından biri olan ata-
malar konusunu  “Hak eden herkesin özlük hak-
ları korundu ve OMÜ, liyakatin öncelendiği çok 
huzurlu bir üniversite oldu.” diyor.

“Kampüs içine tramvay 
ile ulaşılabilen ender 
üniversitelerden biriyiz” 

OMÜ’yü Türkiye’deki üniversiteler arasında sıra-
dışı bir yere taşıyan tramvayın kampüse alınması 
konusunda ise Bilgiç; “Yaşanabilir ve ulaşılabilir 

bir kampüs oluşturmak için Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi yöneticileriyle işbirliği halinde 
tramvayın kampüse çıkmasını sağladık. Bunun 
yanında tramvayın kampüsü boydan boya kat 
eden konumuna eşlik edecek çevre düzenleme-
leri  gerçekleştirilmeye devam ediliyor.” dedi.

Sözlerine ‘yeşil üniversite’ çalışmaları hakkında 
bilgi vererek devam eden Rektör Bilgiç, Üniver-
sitede; sıfır atık, dumansız kampüs, fidan ser-
tifikası vb. gibi sosyal sorumluluk projelerinin 
hayata geçirildiğini,  tüm kampüslerde atıkları 
ayrıştırma kutuları kullanıma sokulurken, Sı-
fır Atık Projesi’nin bir ürünü olarak cam, kâğıt, 
plastik, metal ve tehlikeli atıkların geçici olarak 
depolanıp geri dönüşüme kazandırılmasını sağ-
layacak genel bir Atık Getirme Merkezi kuruldu-
ğunu sözlerine ekledi.  
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OMÜ Engelsiz Üniversite 
sıralamasında üçüncü sırada

OMÜ’nün engelsiz üniversite çalışmaların-
da büyük mesafe kattettiğini dile getiren 
Bilgiç, “Engelsiz üniversite konusundaki 
çalışmalarıyla, engelli bireylerin yaşadığı  
erişilebilirlik sorunlarının çözümü nokta-
sında önemli bir noktaya geldik. YÖK Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen Engelsiz 
Üniversite Ödül Töreninde OMÜ, 2019 yı-
lında en çok bayrak alan üniversiteler sıra-
lamasında altıncı sırada yer alırken, 2020 
yılında bayrak sayısını 13’e çıkararak Türki-
ye üçüncüsü oldu.” ifadesini kullandı. 

“Tıp Fakültesi Hastanesi mali 
sorunu en az olan üniversite 
hastaneleri arasında”

Üniversitenin en iddialı alanlarından biri 
olan sağlık alanıyla ilgili bilgi veren Rek-
tör Bilgiç, “Sağlık hizmetlerinin çeşitliliği, 
teknolojik düzeyi ve niteliği yükseltilerek 
hizmet alanların memnuniyeti artırıldı ve 
Tıp Fakültesi Hastanesinde mali disiplin 
sağlanarak mali sorunu en az olan üniver-
site hastanesi durumuna gelindi.” dedi.  
Bilgiç, sözlerinin devamında “OMÜ Hasta-
nesi içinde Karaciğer nakillerinin yeniden 
başlaması, Onkoloji Hastanesi’nin hizmete 
girmesi, Algoloji Bilim Dalı içerisine ame-

Söyleşi: Açelya Kaynar       Fotoğraf: Gökhan Çetin

“Sağlık 
hizmetlerinin 
çeşitliliği, 
teknolojik 
düzeyi ve 
niteliği 
yükseltilerek 
hizmet 
alanların 
memnuniyeti 
artırıldı.”

Odak
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liyathane ortamında müdahale birimi ku-
rulması, hastalara acil müdahale imkânı 
veren Hibrit Ameliyathane Odası’nın tesis 
edilmesi, prostat kanseri ve nöroendok-
rin tümör teşhisinde kullanılan Galyum 
68 ve bununla bağlantılı Lutesyum 177 
ile PET/CT işleminin hizmete sokulması, 
İyot Odası’nın kurulması, Nöroimmunoloji 
Laboratuvarı’nın kazandırılması, Nöromo-
dülasyon Ünitesi’nin kurulması, Erişkin Kök 
Hücre Nakil Merkezi’nin hizmete başlama-
sı, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nin kurulması, Eğitim Aile Sağlık 
Merkezi’nin hizmet sunmaya başlaması 
ve Acil Servis Bilgisayarlı Tomografisi’nin 
kullanılmaya başlaması gibi son derece 
önemli hizmetleri hayata geçirdik.” ifadele-
rini kullandı. 

Dört yılda uluslararası 
öğrencilerin payı yüzde 3’ten 
yüzde 10’a çıktı

OMÜ’nün uluslarasılaşma hedefi son dört 
yılda artarak devam etti. Dört yıl önce 
uluslararası öğrencilerin toplam öğrenciler 
içindeki payı yüzde 3 iken, bugün bu oran 
yüzde 10’a yükseldi. Bu kapsamda ulusla-
rarasılaşmanın bileşenleri ise uluslararası 
öğrenci giriş sınavı olan OMÜ YÖS’ün geniş 
bir coğrafya yelpazesine yayılarak yapılma-
sı, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda 
uluslararası öğrenciler,  öğrenci hareketli-
liği ve uluslararası paydaşlarla tesis edilen 
stratejik ilişkiler olarak şekillendi. Erasmus 
Değişim Programı’nda üniversitelere veri-
len desteği en üst sınırda alan üniversite 
olmayı başaran OMÜ, 1,5 milyon Avroluk 
desteği kazandı. Bir başka büyük başarı da 
3,32 milyon Avro gibi devasa bir bütçeye 

sahip olan Erasmus Mundus Projesi’nde 
koordinatör üniversitenin bir Türk üniversi-
tesi olduğu ilk ve tek örnek olmasıydı. 

Teknopark ve OMÜ-TTO 
güçlendirildi

Üniversitenin bilim ve teknoloji alanında-
ki gelişiminden de bahseden OMÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “OMÜ’nün bilimsel 
anlamdaki marka değerini yükselten ve gi-
derek yükseltmeye devam eden en önemli 
yönelimimiz ise araştırma-geliştirme, proje 
üretimi ve patent konusundaki odaklan-
mış ve yoğunlaşmış çalışmalarımız oldu. 
Üniversitede üretilen bilginin toplumsal 
yarara dönüşmesini ve ARGE bütçesinin 
daha verimli kullanılmasını sağlamak için 
öncelikli çalışma alanları belirlendi. Bu 
alanlardaki projelerin daha yüksek bütçe-
lerle desteklenmesi sağlandı. Henüz 2014 
yılında faaliyete geçmiş olan TEKNOPARK 
ve OMÜ-TTO güçlendirildi ve Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019’da 
birincilik olmak üzere son dört yılda üç defa 
ödüle layık görüldü. Patent sayıları arttı.” 
şeklinde konuştu. 

Söyleşi: Açelya Kaynar       Fotoğraf: Gökhan Çetin

“OMÜ’nün 
bilimsel 

anlamdaki 
marka değerini 

yükselten 
en önemli 

yönelimimiz 
ise araştırma-

geliştirme, 
proje üretimi 

ve patent 
konusundaki 

odaklanmış 
çalışmalarımız 

oldu.”
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Söyleşi: Açelya Kaynar       Fotoğraf: Gökhan Çetin

Milli yazılım ve teknoloji üretimine önem 
verdiklerini anlatan Bilgiç, “Üniversitede 
yazılım ekibini genişleterek, teknolojide 
dışa bağımlılığı azaltıcı projeler geliştiril-
mesi ve uygulanması teşvik edildi. OMÜ, 10 
milyon TL bütçeli ‘Omail Millî ve Kamu Veri 
Merkezi Projesi’ çalışmalara başladı. Dijital 
teknolojilerin yaşamın ayrılmaz bir parça-
sı olduğu ve ‘büyük veri’nin bütün iletişim 
ortamlarını domine ettiği bir dünyada bu 
proje, stratejik bir alanda kritik bir girişim 
olarak hayat buldu. Söz konusu proje ara-
cılığıyla bulut sunucu hizmet yazılımları, 
grup yazılımları gibi kamunun gereksinim 
duyduğu yerli ve millî yazılımlar ile ölçek-
lendirilmiş bulut sunucu donanım altyapı-
sının kurulması, gerekli açık kaynak kodlu 
yazılımların geliştirilmesi gibi stratejik nok-
talar hedeflendi.” dedi.

OMÜ’nün kalitesi belgelendi, 
akreditasyon sayısı arttı

Kalite konusunu ana hedeflerinden biri 
olarak belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. 
Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: “Kalite 
Yönetim Sistemi kurularak kurumsal yapıyı 
güçlendirip verilen hizmetleri sürdürülebi-
lir güvenceye alma çalışmaları önemsen-
di ve OMÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK)’nun 2020 yılında ilk defa uygu-
lamaya başladığı “Kurumsal Akreditasyon 
Programına” seçilen 11 üniversiteden biri-
si oldu. Kalite Yönetim Sistemi’nin önemli 

gösterge ve yansımalarından bir diğeri de 
akreditasyon alan birimlerimizin ivme ka-
zanması oldu. Bu kapsamda yine akade-
misyenler ve çalışanların yoğun çalışmaları 
neticesinde akreditasyon çalışmaları ta-
mamlanan program sayısında artış sağlan-
dı.”

Bilgiç, bilimsel ve sosyal faaliyetleri den-
geleyerek güzel bir Üniversite iklimi oluş-
turduklarını ve OMÜ’nün uluslararası 
sıralamalarda(THE) bilimsel açıdan ilk kez 
1001+ grubunda yer aldıklarını ve yeşil üni-
versite sıralamasında ise ilk 341 üniversite 
arasına girdiklerini söyledi.    

“Üniversite Danışma 
Kurulu’nu ilk kuran 
üniversitelerden biriyiz”

Prof. Bilgiç, göreve geldiği günden beri 
özellikle önemsedikleri Üniversite Danış-
ma Kurulu hakkında şu ifadelere yer ver-
di: “OMÜ, Üniversite Danışma Kurulu’nu 
ilk kuran üniversitelerden birisi oldu. Vali, 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Rektör, Sa-
nayi ve Ticaret Odası Başkanı, Ticaret Bor-
sası Başkanı, STK temsilcileri, sanayici ve 
iş insanları temsilcileri, bağışçılar, kurum-
sal paydaşlar, akademisyenler, Öğrenci 
Konseyi temsilcisi gibi üyelerden kurulan 
Danışma Kurulu Şehir-Üniversite-Sanayi-
Kamu birlikteliğinin çok güzel bir örneği 
olarak faydalı sonuçlara vesile oldu. Üni-

“OMÜ
Kurumsal 
Akreditasyon 
Programına” 
seçilen 11 
üniversiteden 
birisi oldu.”

Odak
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versite Danışma Kurulu, araştırma-geliştir-
me ve teknoloji üretimi bağlamında “zama-
nın ruhunu” yakalamak için atılmış nitelikli 
bir kurumsal adım oldu.” 

“Uzaktan eğitim sisteminde 
Türkiye’de öncü Üniversiteyiz”

Rektör Sait Bilgiç, en iddialı oldukları alan-
lardan birinin de uzaktan eğitim olduğunu 
söyledi. Bilgiç “Yapılan dijital dönüşüm ça-
lışmaları ve sahip olunan uzaktan eğitim 
sistemi sayesinde, Covid-19 salgını süre-
cinde OMÜ, Uzaktan Eğitime en hızlı uyum 
sağlayan ve uygulamaya başlayan yükse-
köğretim kurumlarından biri oldu. Bu sü-
reçte YÖK’ün eğitime yeni koşullar altında 
devam edilmesi kararının ardından OMÜ, 
23 Mart 2020 tarihinde Google Classroom 
üzerinden sanal sınıflar oluşturarak dersle-
re başladı. Bu kapsamda öğrenciler ve öğ-
retim elemanları için özel olarak hazırlanan 
“evdekal.omu.edu.tr” adlı web sitesi, bir 
kılavuz niteliği taşıyarak uzaktan eğitimin 
en elverişli biçimde gerçekleştirilmesine 
katkı sağladı. Ayrıca akademik takviminde 
hiçbir güncelleme yapılmaya ihtiyaç duy-
madan tüm süreç sürdürüldü ve ihtiyacı 
olan öğrencilere üc-
retsiz internet sağ-
landı.  Bunun yanında 
online yaz okulunu 
tüm birimlerde haya-
ta geçirdi. Üniversite 
olarak 2020-2021 
akademik döneminde 
her türlü senaryoya 
göre hazırlıklarını ta-
mamladı. Örgün veya 
online eğitim için tüm 
birimleri yeni döne-
me hazırdır.” açıkla-
masında bulundu. 

Öğrencilerin her 
platformda temsilini 
değerli buldukları-
nı ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Öğrenci Konseyi’nin 
bu konudaki kurum-
sal yapı olarak en üst 
yönetim organı olan 
OMÜ Senatosu’nda 
temsil edildiğini ve 
bu temsil süreci, her 
bir kararın, her tür ta-
sarruf planlamasının 

hep birlikte kritik edilmesiyle gerçek bir iş-
levsellik kazandığını vurguladı. 

“Öğrencilerimizin 
başarılarıyla gurur 
duyuyoruz.”

Bilgiç, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Öğrenciler hem eğitim-öğretim süreçleri 
devam ederken hem de mezun olduktan 
sonra OMÜ ailesini başarıyla temsil etti. 
Bu kapsamda öğrenciler, araştırma proje-
leri yarışmalarından iletişim etkinliklerine, 
kısa film ve senaryo çalışmalarına, bilişim 
zirvelerinden sporun çeşitli alanlarına, afiş 
ve tasarım yarışmalarından lojistik yarış-
malara kadar geniş bir yelpazede ödüller 
aldı ve önemli başarılar elde etti. Mezunlar 
ise kendi alanlarında girdikleri sınavlarda 
Türkiye başarıları kazandı. Örneğin 2017 
yılında DUS Türkiye 3.’sü,  2018 ve 2019 
yıllarında da DUS Türkiye 1.’leri,  TUS Tür-
kiye 2.’si ve Kaymakamlık Sınavı 1.’si OMÜ 
öğrencileri arasından çıktı. Bu başarılar, 
eğitim-öğretim kalitesinin göstergelerin-
den biri oldu. Öğrencilerimizin başarılarıyla 
gurur duyuyoruz.”
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop Canlı Yayında OMÜ’lü 

Gençlerle Sohbet Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
OMÜ Gençlik Topluluğunun davetiyle 
2 Haziran’da Zoom (online görüntülü 
görüşme programı) uygulaması üze-
rinden canlı olarak gerçekleşen sohbet 
programına konuk oldu.

Moderatörlüğünü OMÜ Gençlik Toplu-
luk Başkanı Ertan Atasayar’ın yaptı-
ğı online (çevrim içi) sohbete; Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Gençlik Topluluğu 
Akademik Danışmanı Doç. Dr. Tamer 
Aslan, Topluluk üyesi ve diğer OMÜ’lü 
öğrenciler katıldı.

Özel Haber
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi me-
zunu ve aynı zamanda akademik kariyer 
geçmişine sahip olan Meclis Başkanı Şen-
top, söyleşide; akademik hayattan mil-
letvekilliği ve Meclis Başkanlığına uzanan 
yolda yaşadıklarını, dünyayı ve ülkemizi sa-
ran yeni tip koronavirüs salgını karşısında 
Meclisin çalışmalarını, Türkiye’nin gelecek 
vizyonunu, aile hayatından kesitleri, bir si-
yasetçi ve akademisyen olarak gençlere 
yönelik tavsiyelerini paylaştı.

Sohbetin başında akademik hayata neden 
yöneldiğinden bahseden Başkan Şentop, 
akademiyi Türkiye’de siyasi hayata faydası 
olacak bir birikim oluşturmak amacıyla ter-
cih ettiğini belirterek “Bu anlamda hukuki 
bilgi ve donanımımı, ileride siyasete katkı 
sağlayacak bir bakışla elde ettiğimi söyle-
yebilirim. Bu noktada siyaseti ve akademik 
hayatı birbirine entegre etmenin ve bu kav-
ramların birbirinden beslenmesi için çaba 
göstermenin önemli olduğunu düşünüyo-
rum.” diye konuştu.

“Dünyada TBMM gibi bir bağımsızlık 
savaşını yöneten başka bir meclis 
yoktur”

Topluluk Başkanı Ertan Atasayar’ın; 
TBMM’nin kuruluşunun 100. yılında Meclis 
Başkanı olarak görev yapmasının kendi-
sinde uyandırdığı duygulara dair sorusunu 
Meclis Başkanı Şentop şu şekilde cevapla-

dı: “TBMM’nin Başkanı olmak başlı başına 
çok şerefli bir görev. TBMM’yi biricik ve özel 
kılan özellikleri var, bunların en başında ise 
İstiklal Savaşı’nı Meclisin yönetmiş olma-
sıdır. Dünyada bu şekilde bir bağımsızlık 
savaşını koordine eden ve yürüten başka 
bir meclis yoktur. Yine dünyada TBMM dı-
şında bütün parlamentoları devletler kur-
muştur ama bizim meclisimiz, devlet kuran 
bir meclistir. Dolayısıyla böylesine özel bir 
meclise 100. yılda başkanlık etmek tabii ki 
ayrıca onur verici.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un söy-
leşiye katılımının kendilerini ziyadesiyle 
memnun ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç de salgın sürecini teknolojinin 
sunmuş olduğu imkânlarla zaman ve me-
sai açısından kayıpsız olarak geçirdiklerini 
hatta bazı kazanımlar elde ettiklerini ifade 
etti. Rektör Bilgiç, salgın sonrası dönemde 
de bu teknolojilerden olabildiğince fayda-
lanmayı istediklerini de sözlerine ekledi.

“Meclis genel kurul toplantılarının 
dijital yöntemle değil, geleneksel 
usullerle yapılması gerektiği 
kanaatindeyim”

Söyleşide Rektör Bilgiç dijital teknolojinin 
sağladığı kolaylıkların TBMM’ye olan yan-
sımalarının neler olduğuna ve dijital top-
lantıların Mecliste de yapılabilme ihtima-
line ilişkin merakını dile getirirken, TBMM 

“Dünyada 
TBMM gibi bir 

bağımsızlık 
savaşını 
yöneten 

başka bir 
meclis 

yoktur”



Özel Haber
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Başkanı Şentop bu hususlara dair düşünce 
ve değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı: 
“Bütün dünyada böyle bir tablo ortaya çıktı 
ve gerek hukuki gerekse teknik altyapıyla 
ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. TBMM’nin 
de dijital toplantılar için teknik altyapısı 
müsait ancak şu an hukuki altyapı buna 
uygun değil. Ben Mecliste genel kurul ça-
lışmalarının çok zaruri olmadığı takdirde 
bugün olduğu gibi yani geleneksel usullerle 
yapılması gerektiği kanaatindeyim zira ora-
nın ayrı bir havası var. Bu havanın yürütülen 
çalışmalara verdiği ayrı bir katkı ve istika-
met var. Buna karşılık komisyon toplantı-
larıyla ilgili zaman zaman bu tür yöntemler 
kullanılabilir ki bunun özellikle de zaman 
tasarrufu bakımından ciddi faydaları ola-
bilir.”

“2020 yılı yeni paradigmaların ortaya 
çıkacağını gösteriyor”

TBMM Başkanı Şentop, Gençlik Toplulu-
ğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Tamer 
Aslan’ın; yaşadığımız çağda sürekli tar-
tışılan “yeni dünya düzeni”, İstanbul’un 
fethi münasebetiyle Ayasofya’da Fetih 
suresinin okunmasına Yunanistan’ın tep-
ki göstermesi ve 100. yılını dolduracak 
olan Lozan Antlaşması”nın içinde bulun-
duğumuz dönem itibarıyla gündeme gelip 
gelmeyeceği hakkındaki sorularını ise şu 

sözlerle değerlendirdi: “Yaşadığımız çağ 
itibarıyla tarihin akışının hızlandığı önemli 
kavşak noktalarından geçiyoruz ve bunun 
çok önemli sonuçları olacak. 2020 yılı; as-
lında 20. yüzyıla dair başta sağlık olmak 
üzere siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler 
gibi birçok alanda paradigmaların (değer-
ler bütünü) sona erdiğinin ve yeni para-
digmaların ortaya çıkacağının âdeta işaret 
fişeği gibi. Bazı insanlar eski paradigmaları 
kullanarak bugünün olaylarını anlamaya ve 
yorumlamaya çalışıyorlar. Bu süreçte bü-
tün toplumlarda işi itiraz etmek olan grup-
lar olacaktır, ülkemizde de bu gelişmelere 
‘istemeyiz’ refleksiyle karşı duranlar var. 
Altyapı yatırımları olan köprülere, hastane-
lere, havaalanlarına kısacası her şeye karşı 
çıkan ve tamamen itiraz üzerine kurulu bir 
anlayış var. Bunların bir kısmı da daha çok 
aşağılık kompleksi içinde; kendi tarihinden, 
milletinin inancından, değerlerinden rahat-
sızlık duyuyor maalesef. Hâlbuki Avrupa ya 
da Amerika’ya gittiğinizde de görüyorsu-
nuz, gelişmişlik ve kalkınma ile insanların 
inançları, ahlakları ve dünya görüşleri ara-
sında doğrudan bir ilişki yok. Sadece farklı 
yöntemlerle o noktaya ulaşmışlar. Burada 
bu milletin değerleri ve geçmişiyle ilgili ola-
rak yanlış bir telakkiden dolayı bazı insan-
ların aşağılık kompleksine kapıldıklarını ve 
bu durumun birçok şeye sirayet ettiğini gö-
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rüyoruz. Yani bu milletin değerlerine karşı 
bir itiraz var. Bu insanlar, Ayasofya ile ilgili 
farklı bir karar verirsek başta Yunanistan 
olmak üzere Avrupa ve diğer ülkeler bize ta-
vır alırlar diye korkuyorlar. Ayasofya konu-
su böyle değerlendirilmeli. Burada önemli 
olan devlet ve millet bütünleşmesidir ve 
ülkemizde de milletimizin kahir ekseriyeti 
dediğimiz kesimine bakmak lazım. Çünkü 

sözünü ettiğimiz bu her şeye itiraz eden 
insanlar toplumun marjinal kesimini tem-
sil ediyor. Lozan konusuna gelirsek; Lozan 
Antlaşması öncelikle süreli bir antlaşma 
değil. O günün şartlarına göre imzalanmış 
süreye tabi olmayan bir antlaşmadır. İsmet 
İnönü, Lozan’la ilgili vermiş olduğu bir rö-
portajda ‘Türkiye’ye 100 yıl kazandırdık’ 
diyor. Burada İsmet İnönü bana göre muh-
temelen ‘Lozan’da bugünün dünya şartla-
rı içerisinde elde edebildiğimiz budur. Bu 
koşullar 100 yıl sonra değişebilir’ demek 
istemiştir. Dolayısıyla da İnönü, isabetli bir 
değerlendirme yapmıştır çünkü bahsetti-
ğimiz gibi içinde bulunduğumuz dönemde 
şartlar değişmeye başlamıştır. Yani 21. 
yüzyılın başında yeni bir dünyanın kurula-
cağının ipuçlarını görüyoruz. Bu durum da 
Türkiye’nin daha etkili, sonuç alıcı, farklı si-
yasetler üretmesini gerektirecektir.”

“Türkiye ‘büyük’ oynuyor”

Meclis Başkanı Şentop, Doç. Dr. Aslan’ın 
Türkiye’nin 2023 vizyonu hakkındaki soru-
sunu da “Dinamik bir süreçten geçiyoruz, 
değişen şartlar ve parametrelere dikkat 
etmek gerekiyor. Bu parametrelerden en 
önemlisi de nüfus. Bir ülkenin genç ve nite-
likli bir nüfusa sahip olması çok önemli bir 
avantaj teşkil ediyor ve Türkiye, Avrupa’ya 
kıyasla genç bir nüfusu barındırıyor. Ayrı-
ca bu genç nüfusu kalifiye hâle getirmek 
için de büyük çaba sarf ediyor. Eskiden bir 
ülkenin büyüklüğü için ekonomik durum, 
askerî güç gibi kriterlere bakılırdı ama bu 
salgın gösterdi ki bu süreçte ekonomi ya-
hut silah gücü kadar sağlık güvenliği de ön 
plana çıktı. Örneğin Amerika’da sağlık gü-
vencesinin çok iyi işlemediğini gördük, bu 

durum paraları olmadığı için değil, devlet-
vatandaş ilişkisine bakış ve insanla alakalı 
mantalite açısından ortaya çıktı. Yani sos-
yal güvenlik sisteminin tamamen paraya 
endeksli olmasından kaynaklandı. Ülkemiz 
ise yapmış olduğu sağlık altyapısı yatırım-
ları sayesinde çok büyük başarı gösterdi. 
Saydığım bu kriterlerden biri de ülkelerin 
tesir gücü. Ülkemizin bu anlamda etki gücü 

çok yüksek, bu durum bir taraftan 
tarihî bir boyut, nitelik taşırken, di-
ğer yandan günümüze özgü yönlere 
sahip. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımı-
zın önderliğinde insani bir dış po-
litika yürütüyor ve ahlaki esaslara 
dayanan bir yaklaşımı sergiliyor. 
Kızılay, TİKA ve benzeri kurumları-
mızın yurt dışındaki faaliyetleri dik-
kat çekiyor. Gittiğimiz ülkelerde de 
bu faaliyetlerin yansımalarına şahit 
oluyoruz. Türkiye’nin, başta Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere miadı 

dolmuş mevcut dünya düzenine yönetti-
ği itirazlar birçok bakımdan ülkemizi etki 
gücünün gösterir hâle geldi. Bundan ötürü 
Türkiye’nin tezleri merak ediliyor, dinleni-
yor ve ilgi çekiyor. Yapılan çalışmalarda da 
fütüristler (gelecek bilimciler), Türkiye’nin 
uluslararası siyasette 50 yahut 100 yıl son-
ra dünyada ilk 5 ülke arasında yer alacağını 
söylüyor. Biz bu anlamda Türkiye’nin gele-
ceğinin çok daha parlak olacağına inanıyo-
ruz zira Türkiye büyük oynuyor.” şeklinde 
yanıtladı.

“Gençler Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle 
Baş Başa’ kitabını mutlaka okumalı”

Sohbetin sonlarına doğru gençlere hayata 
dair fikirlerini aktaran Başkan Şentop ya-
pılan işi sevmenin ve o işe yoğunlaşmanın 
çok önemli olduğunun altını çizdi. Genç-
lere tavsiye ve telkinlerde bulunan Meclis 
Başkanı Şentop, hukukçu ve siyaset adamı 
Ali Fuad Başgil’in çok önemli bir rol model 
olduğunu vurgulayarak “Samsun’un çok 
kıymetli evladı, rahmetli Ordinaryüs Profe-
sör Ali Fuad Başgil Hocamız, hakikaten çok 
değerli bir anayasa hukukçusudur, modern 
anlamda bu alanın kurucularından sayılır. 
Onun bütün kitapları değerli, özellikle de 
‘Gençlerle Baş Başa” kitabı genel fayda 
bakımından üst sıralarda. Bu önemli kitabı 
gençlerimizin mutlaka okuması lazım. Be-
nim hayatımda başarı olarak nitelendirile-
bilecek şeyler varsa bunların önemli kısmı-
nı Hocamızın bu kitabına borçlu olduğumu 
söyleyebilirim. Gençlerimiz, çalışmanın 
başarıyı sürekli hâle getirdiğini idrak etmeli 
yani disiplinle çalışmalı, elinden gelenin en 
iyisini yapmalı ve iyi örnekleri takip etmeli-
ler.” sözlerine yer verdi. 

“Türkiye 
‘büyük’ 

oynuyor”



15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 4. yıl dönümünde meydanları doldurarak hain gi-
rişime tepki gösteren Samsun halkı sabaha kadar “demokrasi nöbeti” tuttu.

OMÜ 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün
4. Yıl Dönümünde Nöbette

Samsun Cumhuriyet Meyda-
nı’nda gerçekleşen demokrasi 
nöbetine Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç de katıldı. Rektör Bilgiç, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 
standında nöbet tuttu. 

Rektör Sait Bilgiç, “15 Tem-
muz’da milletimizin şanlı mü-
cadelesi; ferasetin aymazlığa, 
cesaretin korkaklığa, idrakin 
şuursuzluğa, samimiyetin taki-
yeye, birliğin ayrıştırmaya karşı 
zaferi olmuştur” dedi.
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15 Temmuz Özel



Programda konuşan Samsun Valisi Dr. 
Zülkif Dağlı ise “Darbe girişiminin sadece 
ekonomiye 2016 yılında verdiği zarar 400 
milyar TL. 2016’da bu darbe girişimi yüzün-
den biz Türkiye olarak yüzde 2 daha az bü-
yüdük” dedi.

“15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü” 
kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 
anma programı düzenlendi. Programa va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Darbe gece-
si sokaklara çıkıp demokrasi nidaları atan 
Samsun halkı bu yıl da nöbetteydi.

Anma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
ladı. Ardından tüm şehitler adına Kur’an-ı 

Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Samsun İl 
Müftüsü Seyfullah Çakır eşliğinde şehitler 
için dua edildi. Devamında Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev 
ekranda yayınlandı. 15 Temmuz görüntüle-
rinin yer aldığı bir video derlemesi izlendi. 

Konuşmaların ardından öğrenciler ve gazi-
ler tarafından şiirler okundu. Saat 22.00 iti-
barıyla 15 Temmuz Şehitler Sancak Koşu-
sunda yer alan sporcular, koşunun bitiş yeri 
olan Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Büyük-
şehir Belediyesi Halk Müziği Korosu konser 
verdi. Mehteran gösterisi yapıldı. Hafızların 
Kur’an ve ilahi dinletisinin ardından anma 
programı son buldu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine göğsünü 
siper ederek şehit olan 251 vatandaşımızın hatırasını yaşatmak amacıyla 251 fidan dikti.

OMÜ Merkez Kütüphanesinin önündeki alanda gerçekleşen fidan dikme törenine; Samsun 
Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, Fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademis-
yenler ve idari personel katıldı. 

Üstten görünüşü ay yıldızı sembolize edecek şekilde tasarlanan fidanları toprakla buluş-
turan Rektör Sait Bilgiç, Vali Yardımcısı Hasan Balcı ve beraberindekiler fidanlara can 
suyunu verdi.

251 Şehidimizin Aziz Hatırası OMÜ’de 
Dikilen Fidanlarda Yaşayacak

“Topun tüfeğin karşısında kendini 
siper eden milletimizin sayesinde hain 
kalkışmanın önüne geçildi”

Törenin sonunda duygu ve düşüncelerini dile 
getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “15 Temmuz 
2016’da yaşanan hain kalkışmada şehit olan 
251 vatandaşımızın hatırasını geleceğe taşımak 
adına, 251 çınar fidanını toprakla buluşturduk. 
Hepimiz biliyoruz ki o gün Türkiye Cumhuriyetini 
ele geçirerek Türk milletinin geleceğe dair ideal-
lerinin önüne geçmek ve Türk devletini zayıfla-

tarak vatanımızı parçalamak için yola çıkan hain 
grup, kendilerine teslim edilen topu, silahı mille-
timizin üzerine çevirdiler. Ancak tarihimizde nice 
örnekleri yaşanan şanlı bir duruşla, ölümü göze 
alarak topun tüfeğin karşısında kendini siper 
eden milletimizin sayesinde bu hain kalkışmanın 
önüne geçilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Bir ve beraber kalmayı başardığımız sürece 
bizi parçalamaya çalışanlar başarılı olamaz”

15 Temmuz’u planlayanların, Türkiye üzerindeki 
emellerini gerçekleştirmek için yeni senaryo-
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lar üretebileceklerine dikkat çeken Rektör 
Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Bunun 
önündeki en büyük engel biziz. Bu senar-
yoların gerçekleşmemesi için bizim, bu mil-
letin bir mensubu olarak aklımızı birilerine 
teslim etmemeyi temel ilke haline getirme-
miz gerekiyor. Her birimizin memleketi, gö-
revi, fikri ne olursa olsun, ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunların bir parçası olmamak 
için dikkatli olmalıyız. Bunu başardığımız 
takdirde bu oyunları bozabilmek mümkün 
olacaktır. Bir ve beraber kalmayı başardı-
ğımız sürece bizi parçalamaya çalışanların 
muvaffak olma şansları asla yoktur.”

15 Temmuz’da ve vatan savunmasında gazi 
olanları da saygıyla anan Rektör Bilgiç, tüm 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd etti.

“Fidanlarımız büyüdükçe, 
şehitlerimizin hatırası da ebediyen 
canlı kalacaktır”

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı da tö-
renin düzenlenmesinde emeği geçenlere 

teşekkür ederek “Fidanlarımız büyüdükçe, 
şehitlerimizin hatırası da ebediyen canlı 
kalacaktır.” dedi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gazeteci Nedim Şener, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin davetlisi olarak “15 Temmuz’u Anlamak” konulu online 
konferans verdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz’ın moderatör olduğu ve Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’in selamlama konuşmasıyla katıldığı konferans 15 Temmuz Çarşamba günü 
saat 12.00’den itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Youtube kanalından (youtube.com/
ondokuzmayisuniversitesi) canlı yayınlandı.

Gazeteci Nedim Şener
15 TEMMUZ’U NASIL ANLAMALIYIZ?

Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz şehidi 21 ya-
şındaki Batuhan Ergin’in baba evinden canlı yayına 
katıldı. Bir müzeyi andıran evde üniversite öğren-
cileriyle çok önemli belgeleri paylaştı. 

Nedim Şener, konferansa davet edildiği için teşek-
kür ederek konuşmasına başladı. 15 Temmuz şe-
hidi 21 yaşındaki Batuhan Ergin’in evinden yayına 
katılmasının bir şans olduğunu belirterek yayında 
OMÜ öğrencilerinin çok dikkatini çekecek ve bazı 
şanslı insanların sahip olabildiği bir diplomayı pay-
laşacağını söyledi. Gazeteci Şener, “’Eve erzak 
almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik’ 
diyen ateşli bir ruh Batuhan Ergin” dedi. Yayının 
kısa bir bölümüne şehit Batuhan Ergin’in babasını 
da alan Nedim Şener, bugüne kadar 15 Temmuz 
darbe girişiminin gelişim sürecini anlattıklarını 
söyledi. Şener, “Hep şunu istedim, ilk günden beri 

işin, sanat, kültür, düşünce dünyasında anlam ka-
zanması; yani 15 Temmuz’u idrak etmek, anlamak 
bağlamında, neler yapılması gerektiği konusunda 
biraz fikir jimnastiği yapmak istedim.” dedi.

Şener sözlerine şöyle devam etti: “Orada karşımıza 
şu çıkıyor: Türkiye’de yazan çizen ama 15 Temmuz 
darbe girişimine asla darbe demeyen kontrollü 
darbe diyen, tiyatro diyen ve uzak duran insanlar 
var. Oradan bir şey çıkmayacağını gördükten 
sonra o yüzden sizin üniversiteye davetinize 
koşarak geldim. Başka yerlerden davet gelince 
koşarak gittim. Anladım ki genç arkadaşlara 15 
Temmuzun anlamını aktarabilirsek mücadeleden 
galip çıkacağız... 15 Temmuz nedir? 15 Temmuz 
bir milletin iradesinin ayağa kalkmasıdır. Bu 
gerçekten böyledir. Bunu örnekleyebiliriz: Fırat 
Kalkanı Operasyonu ve diğer operasyonlar. Bu 

15 Temmuz Özel
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güne kadar Türkiye’yi uzaktan yönetmeye alışmış 
ülkeler S400 alınmasının ne tür bir maliyet 
olacağını söyleyerek bizi tehdit ettiler. Milletin 
iradesi S400’leri aldırdı ve hiçbir şey yapamadılar.”  

Şener, Şehit Batuhan’ın T.C. Devlet Övünç 
Madalyasını gösterdi

Programda evi gezdiren Nedim Şener, şehit Ba-
tuhan Ergin adına düzenlenen ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ailesine verilen 
“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası” ve 
“Şehitlik Belgesi”ni izleyenler ile paylaştı. 

Ünlü gazeteci canlı yayında bir başka belgeyi de 
paylaşarak Batuhan Ergin’in kişiliği hakkında ipuç-
ları verdi. Şener, “Belge, 2015 yılına ait. Ergin’in 
askerdeki komutanının ailesine gönderdiği bir 
mektup var. Şöyle yazıyor: Karargah Destek Bölük 
Komutanlığı Personel Astsubayı olarak göreve ka-
tıldığımdan itibaren oğlunuza tevdi edilen her türlü 
görevi üstün gayret ve disiplin anlayışı içerisinde 
başarılı şekilde yerine getirdiğini memnuniyetle 
müşahade ederim. Özellikle oğlunuzun 29 Ekim 
2015 Cumhuriyet Bayramında okuduğu şiiri Türk’e 
yakışır bir şekilde anlamlı ve duygulu okuması 
herkes tarafından çok beğenilmiş ve sıralı amirleri 
tarafından övgüyle bahsedilmiştir. Oğlunuzu Türk 
milletine yakışır bir evlat olarak yetiştirmenizden 
dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Piyade 
Yarbay İbrahim Cem Altınok, Tabur Komutanı. As-
kerlik yaparken gönderilen belgenin tarihi 2 Kasım 
2015. Askerde komutanı onun hakkında ailesine 
böyle bir mektup yazıyor. Teşekkür ediyor. ‘Yiğit 
yürüyüşünden belli olur’ derler ya. İstiklal Marşı 
okuyuşundan belli etmiş kendini.” dedi. 

Bir saati aşan konferansta Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç de söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı, 
izleyenlerin sorusunu yanıtladı. 

“Gençlerimizin dünyada oynanan oyunları 
iyi okuyup gerçekleri iyi bilmeleri ve hür 
kalabilmeleri çok önemli”

İzleyenlerin 15 Temmuz’un üniversite gençliği 
üzerindeki etkileri ile ilgili sorusunu yanıtlayan 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: “15 Temmuz’u incelediğimizde 
gördüğümüz net gerçek; uzun yıllar önce planla-
nan, ülkeye ele geçirerek parçalamak için hazır-
lanmış senaryolardan birinin son sahnesi olduğu. 
Eğer bizim karşı duruşumuz, mani olamayacak bir 
güçle karşılaşsaydı başarılı da olabilirlerdi. Ama 
Allah’ın da yardımı ile içimizdeki esarete karşı ta-
rihten gelen duruş ortaya kondu. Ancak bu konuda 
ihmal edilmemesi gereken en önemli şey, bu karşı 
duruşa kadar olanları iyi izleyemedik. Türk milleti-
nin değerleri üzerinden kendi insanlarımız devşiri-
lerek bu ülkenin aleyhine bir olayın içerisinde kul-
lanıldı. Buraya kadar gelişimizdeki zafiyetlerimizi 
görmediğimiz takdirde, yine geçmişten bugüne 

kadar planlanmış birçok hazır senaryoların yine 
ortaya çıkması kaçınılmaz olabilir. Milletimizin va-
tan sevgisi ve değerlere olan tutumu çok önemli. 
Ama kişilerin bireysel özgürlükleri olmadığı sürece 
bu tehlikeyi her an yaşayabiliriz. Allah’ın sadece 
insana verdiği aklı, başka kişilere teslim etmekten 
vazgeçilmediği sürece, gençlerimiz farkında olma-
dan farklı grupların kötü amaçlarına alet olabilirler. 
Bu nedenle gençlerimize söyleyeceğim en önem-
li şey; bu vatan, bu devlet hepimizin ve ona sahip 
çıkabilmek için dünyada oynanan oyunları iyi oku-
yup gerçekleri iyi bilmeleri ve hür kalabilmeleridir. 
İradelerini kimseye teslim etmedikleri sürece, 
yürüdükleri yol yanlış olsa da bu oyunların içinde 
yer almaktan akılları onları koruyacak, doğru yolu 
bulacaklardır.”

“15 Temmuz gençlerimizdeki milli şuuru 
canlandırdı”

15 Temmuz’la birlikte, gençlerimizdeki milli şuu-
run canlandığını ifade eden Rektör Sait Bilgiç “15 
Temmuz’da yaşadığımız bu kötü olayın böyle kalıcı 
iyi bir sonucu olduğunu da söyleyebiliriz. Gençle-
rimiz şu an daha özgür, iradelerine daha sahipler. 
Biz kul olarak Allah’a kuluz ve O’nun söylediklerin-
den başka mutlak hiçbir şey yok. Sadece Allah’a 
kul olmayı başarabildiğimiz sürece bu planların 
hiçbiri, amaçladıkları sonuca ulaşamayacaktır. Bu 
nedenle,  vatanımız ve milletimizin geleceği adına, 
özgürce yaşamamız için gözünü kırpmadan canla-
rını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 
gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Katılımı için gazeteci Nedim Şener’e de teşekkür 
eden Rektör Bilgiç “Kendisinin milli şuurun canlı 
tutulmasında büyük emeği ve fedakârlıkları var. 
Şehitlerimizin yakınlarına da sabırlar diliyorum.” 
diye konuştu. 

Programın hazırlanması ve yayınlanmasında eme-
ği geçenlere, başta Rektör Sait Bilgiç olmak üzere 
teşekkür eden moderatör Prof. Dr. Metin Yılmaz 
da “Çok anlamlı ve çok müstesna bir program 
oldu. Nedim Bey’in 15 Temmuz şehidimiz Batuhan 
Ergin’in evinden yayına katılması da ayrıca anlam 
kattı ve bizi çok duygulandırdı. İzleyicilerimiz 15 
Temmuz’u yaşadılar. Çok değerli yiğit Batuhan 
kardeşimizin ve tüm şehitlerimizin ailelerine sabır-
lar, gazilerimize şifalar diliyoruz. Rabbim art niyetli 
yapılanmaları bundan sonra ülkemize gösterme-
sin.”  ifadelerini kullandı.

Kapanış konuşması yapan Rektör Prof. Sait Bilgiç 
“Nedim Bey’i bu güzel sohbetinden ötürü tebrik 
ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimize zeval ver-
mesin. Bir ve beraber olduğumuz sürece kimsenin 
Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamaya gücü yetme-
yecek.” şeklinde konuştu.

İzlemek İçin;
https://www.youtube.com/watch?v=JPMzgbSQN8I
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Ersoy, Canlı Yayında OMÜ’lü 

Gençlerle Buluştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, 25 Haziran’da OMÜ Gençlik 
Topluluğunun davetiyle Zoom uygula-
ması üzerinden canlı olarak gerçekle-
şen video konferans programına ko-
nuk oldu.

OMÜ Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan 
Atasayar’ın moderatörlüğünü yaptığı 

online (çevrim içi) sohbete; Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Musta-
fa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Gençlik Topluluğu Akademik Danış-
manı Doç. Dr. Tamer Aslan, OMÜ Bafra 
Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Yasin Keleş, Kültür ve Turizm İl 
Müdürü Adnan İpekdal, topluluk üyesi 
ve diğer OMÜ’lü öğrenciler katıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Zoom plat-
formundaki söyleşisine; üniversite hayatını 
ve turizm sektörüne nasıl adım attığını an-
latarak başlarken bu dönemin öyküsünü 
anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
takdiriyle Kültür ve Turizm Bakanlığına 
atandığını belirten Bakan Ersoy, amacının, 
görev süresince üzerine düşeni en iyi şekil-
de yaparak halka hizmet etmek olduğunu 
söyledi.

Covid-19 salgınından bütün dünyayla bir-
likte ülkemizin de çok etkilediğini belirten 
Ersoy, yaptıkları işin bir algı yönetimi ol-
duğunu vurguladı. Salgınla ilgili kararların 
Sağlık Bakanlığı tarafından verildiğine dik-
kat çeken Ersoy, Türkiye’de vaka sayıları-
nın azaldığını ancak önlem açısından diğer 
ülkelerin kendilerini karantinaya aldığını ve 
ulaşım yollarında kısıtlamaların devam et-
tiğini söyledi. Önceliklerinin güvenli turizm 
ortamı yaratmak olduğunu belirten Ersoy, 
bu kapsamda ilk çalışma olarak sertifikas-
yon programını hayata geçirdiklerini ifade 
etti.

Turizm sektörüne yönelik sertifikasyon 
denetimini uluslararası bir firma 
yapıyor

Ersoy, canlı yayında sözlerine şöyle devam 

etti: “Türkiye’de diğer ülkelerden farklı 
olarak havayolları, uçaklar, turizm taşıtla-
rı, konaklama tesisleri ve restoranları da 
kapsayan ve gönüllülük esasına dayanan 
sertifikasyon programı var. Dahası dünya-
da en çok kriteri içeren bir program olarak 
rakiplerinden çok ciddi bir şekilde ayrıldı. 
Bunun denetimini de uluslararası sertifi-
kasyon denetimi yapan ve dünyada en az 
5 ülkede organize biçimde sertifika dağıtan 
firmaların içinden seçerek yaptık.”

Sertifikasyon programlarına kayıt olan res-
toran ve otellerin 2 bini geçtiğine dikkat 
çeken Ersoy, bu sayının hızlı bir şekilde art-
tığını ve belirlenen hedefler doğrultusunda 
ise konaklama ve restoran sektörü olarak 
4 bine yaklaşacağını düşündüğünü vurgu-
ladı.

Tesislerde pozitif vaka çıkarsa ne 
yapılacak?

Hava trafiğini artırmak için belli kabullerin 
olduğunu hatırlatan Ersoy “Tesislerde po-
zitif vaka çıkarsa ne yapılacak? Hastane 
süreçleri nasıl işleyecek? Yabancı yolcula-
rın hastane masrafları nasıl karşılanacak? 
gibi soruların cevaplarına hem Bilim Kurulu 
hem de Sağlık Bakanlığıyla istişare ederek 
çözüm bulmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Öncelik 
güvenli 

turizm ortamı 
yaratmak.



Özel Haber
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“Havalimanlarında Covid-19 test 
merkezleri kurulacak”

Ayrıca yabancı turistler için özel bir sigor-
tayı sigortacılarla birlikte hayata geçirdik-
lerini belirten Ersoy, bu sigortanın 2 ile 7 
bin avroluk olarak hazırlandığını ve turist-
lerin sağlık giderlerini karşılamaya yönelik 
olduğunu söyledi. Havalimanlarına “Test 
Center”lar kuracaklarını ifade eden Ersoy, 
bu merkezler sayesinde 2 ile 3 saat içeri-
sinde Covid-19 testi yapılacağını kaydetti 
ve ekledi: “Avrupa ülkelerinden gelen ta-
lepleri, ihtiyaçlar doğrultusunda karşılama-
ya çalışıyoruz. Onların yeni istekleri olursa 
da sunulan öneriler çerçevesinde biz de çö-
züm üretme çabasında olacağız. Bu süreci 

doğru ve olumlu olarak yönetip kaldığımız 
yerden turizm faaliyetlerimizi sürdürece-
ğiz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığından 
özel tiyatrolar, sanat galerileri ve 
sanatçılara destek

Ülkemizdeki sosyal ve kültürel etkinlikler 
hakkındaki soruya da cevap veren Bakan 
Ersoy “Özel tiyatrolarla ilgili de çalışmala-
rımız var. Oyunlarını sergileyecekleri sahne 
ve mekânların sayısını arttırarak sahnele-
me sürecini kolaylaştıracağız. Özel tiyatro-
ların üzerindeki sahne yükünü kaldırmayı 
ve özel tiyatroların maliyet yükünü almayı 
planlıyoruz. Ayrıca tiyatrolara bilet pazar-
lama desteği de sağlayacağız.” dedi.

Çok amaçlı salonlar yaparak galerilere de 
destek olacaklarını ifade eden Bakan Ersoy 
“Sanatçıların; eserlerini sergileyecekleri 
yerlerin sayısını arttırarak, burada satacak-
ları eserler sayesinde gelir elde etmelerini 
amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi 
Samsun’a yapılacak”

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden 
sonra Türkiye’nin en büyük ikinci kütüpha-
nesinin Samsun’da inşa edileceğini müjde-
leyen Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mustafa Demir de “Samsun’un turizm 
açısından çok büyük bir potansiyeli var. 17 
ilçemiz de turizm bakımından ve kültürel 
açıdan çok yetkin bir durumda. İç turizm-

“Sanatçıların; 
eserlerini 
sergileyecekleri 
yerlerin sayısını 
arttırarak, 
burada 
satacakları 
eserler 
sayesinde gelir 
elde etmelerini 
amaçlıyoruz.”
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de Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Dış 
turizmi de geliştirmek için çalışmalarımız 
var. Kültür ve Turizm Bakanlığının imkânları 
ile Büyükşehir Belediyesinin projelerini bü-
tünleştirerek Samsun’a bu konuda iyi hiz-
met edebileceğimizi düşünüyorum.” şek-
linde konuştu.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u 
Samsun’a davet ederek OMÜ’de, gençlerin 
de faydalanabileceği bir etkinlik önerisinde 
bulunan Başkan Mustafa Demir “Özellikle 
OMÜ Rektörü Sait Bilgiç’i, böyle bir prog-
ramın düzenlenmesine katkı sunduğu için 
tebrik ediyorum. En çok yabancı öğrenciye 
sahip üniversitelerden biri olan OMÜ ile çok 
iyi iş birlikleri içerisindeyiz. Üniversitemiz 
ayrıca, kültür ve turizm alanında gerekli 
tüm bölümlere de sahip.” sözlerine yer ver-
di.

“Gastronomi Bölümü, mezunlarının iyi 
şartlarda iş bulmasının garanti olduğu 
bir alan”

Ağustos ayında Samsun’u ziyaret edeceği-
ni bildiren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’ten OMÜ’nün 
yeni açılan Gastronomi Bölümü hakkında 
bilgi alarak şöyle devam etti: “Biz turizm 
meslek liselerinde müfredatı, yabancı dil 
öğretecek ve uygulamalı eğitim verecek 
şekilde düzenledik. Amacımız; bu liseler-
den mezun olan öğrencilerin, üniversiteye 
gastronomi bölümlerinde eğitim alarak de-
vam etmelerini desteklemek. Bu öğrencile-
re burs vermeyi de planlıyoruz. Gastronomi 
ülkemiz için çok gerekli ve mezun olanların 
iyi şartlarda iş bulmasının garanti olduğu 
bir alan.” ifadelerini kullandı.

 “Dijital mecrada sizinle, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mustafa Demir, akademis-
yenler ve sevgili öğrencilerimizle birlikte 
olmaktan çok mutlu ol-
duğumuzu ifade etmek 
istiyorum. İnşallah Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanımızın davetiyle de 
gerçekleşecek bir diğer 
buluşmada Samsun’un 
turizm potansiyeline 
dair Üniversite olarak 
ne tür ve hangi nokta-
larda katkılar sunaca-
ğımızı daha ayrıntılı bir 
şekilde konuşabiliriz” 
diyerek sözlerine baş-
layan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ise dave-
te icabetinden ötürü 
Bakan Mehmet Nuri 

Ersoy’a teşekkürlerini iletti.

OMÜ’nün, turizm alanında çok sayıda bi-
rime sahip bir üniversite olduğuna işaret 
eden Rektör Bilgiç, devamında “Bafra il-
çesinde Turizm Fakültesi, Turizm Meslek 
Yüksekokulu, ayrıca kent merkezindeki bir 
diğer meslek yüksekokulumuzda turizm ile 
ilgili bölümümüz mevcut.” dedi. değerlen-
dirmesinde bulundu.

“Uluslararası öğrenci profilimiz 
Samsun’un 109 ülkeyle bağlantı 
kurmasını sağlıyor”

Üniversitenin 109 farklı ülkeden 5100 civa-
rında uluslararası öğrenciye sahip olması-
nın Samsun’a ayrı bir özellik kazandırdığını 
vurgulayan Rektör Bilgiç, OMÜ’nün; ulusla-
rarası öğrenci sayısı bakımından İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de bulunan bazı üniversi-
telerin önüne geçtiğini ve Türkiye’de beşin-
ci sırada olduğunun altını çizerken sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu durum, Samsun’un, 
dünyanın 109 farklı ülkesiyle bağlantı kur-
masını sağlıyor. Farklı dillere ve kültürle-
re sahip çok çeşitli uluslararası öğrenci 
profiline sahibiz. Onlar da Üniversitemiz 
ve şehrimizden çok memnunlar. Bundan 
ötürü Samsun’un turizm potansiyeli farklı 
nitelikleriyle çok yüksek. Üniversite olarak 
Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla akade-
misyenlerimiz üzerinden sürdürdüğümüz 
iş birlikleri sayesinde ülkemiz ve kentimiz 
turizmine yararlı olmaya çalışıyoruz. Size 
ve katılım sağlayan diğer konuklarımız ile 
öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum, 
inşallah kısa sürede yüz yüze görüşmek di-
leğiyle.”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un,  öğrenciler-
den gelen soruları cevaplamasının ardın-
dan program sona erdi.

“Uluslararası 
öğrenci profilimiz 

Samsun’un 109 
ülkeyle bağlantı 

kurmasını 
sağlıyor”



2020 YÖK Engelsiz
Üniversite Ödülleri’nde 

Üçüncülük OMÜ’nün
Üniversitelerde engelsiz bir ekosiste-
min oluşturulmasını özendirmek ama-
cıyla Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 
verilen “2020 Engelsiz Üniversite 

Ödülleri”, yeni tip koronavirüs salgını 
tedbirleri gereğince internet üzerinden 
gerçekleştirilen video konferans yön-
temiyle sahiplerini buldu.
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116 üniversiteden 841 başvuru

2018 yılından itibaren YÖK tarafından ge-
leneksel olarak verilen ödüllere bu yıl 116 
üniversiteden toplam 841 başvuru yapıldı. 
2020 YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde; 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Afyon 
Kocatepe Üniversitesi 13 bayrak ödülü ile 
en çok bayrak ödülü alan üniversiteler ola-
rak zirveyi paylaşırken, 8 bayrak ödülüyle 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ikinci, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi ise 6 bayrak ödü-
lüyle üçüncü sırada yer aldı.

Ödül törenine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK 
Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücü-
sü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu 
üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığından yetkililer, ödül almaya hak 
kazanan üniversitelerin rektörleri ile üni-
versitelerdeki engelli öğrenci birimi sorum-
luları katıldı. 

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de ken-
disine eşlik eden Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran ve Engelli Öğrenci Birimi 
Görevlisi Ergün Mustafa Alptekin ile birlik-
te video konferans yayınına OMÜ Uzaktan 
Eğitim Merkezi’nden bağlandı.

Törenin açılışında, YÖK Engelli Öğrenci Ça-
lışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan 
ödüller hakkında bilgilendirme sunumu 
yaptı.

Engelli çalışmalarına doktora bursu

YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı’nda 
salgına yönelik ihtiyaç duyulan alanların 
tespit edildiğini hatırlatan YÖK Başkanı 
Yekta Saraç da program kapsamında ay-
rıca engelli çalışmalarına yönelik öncelikli 
alanları belirleyerek Türk işaret dili, engel-
siz yaşam, özel eğitim, aile psikolojisi gibi 
alanlarda doktora bursu verdiklerini söyle-
di.

Ödüller farklı alanlardaki faaliyetleri 
kapsıyor

“Uzaktan öğretim sürecinde engelli öğren-
ciler için engel grubuna göre eğitimi erişi-
lebilir kılmak en önemli önceliğimiz oldu” 
diyen YÖK Başkanı Saraç, bu sürece ilişkin 
“Engelsiz üniversite dediğimizde sadece 
mekân ile ilgili düzenlemeler değil, sosyal 
ve kültürel faaliyetleri de içinde barındıran 
bir üniversite tasavvur edilmelidir. Diğer 
taraftan bu ödüller vesilesi ile engelli birey-
lerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit ka-
tılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
çalışmalar ayrıca sevindiricidir. Ödüller sa-
dece fiziki erişilebilirliği değil, aynı zaman-
da engelli öğrencilerimizin doğrudan katkı 
sağladığı, içinde bulunduğu sosyokültürel 
faaliyetleri ve eğitime erişilebilirlikte yapı-
lan çalışmaları da içermektedir.” sözlerine 
yer verdi.

YÖK’ün uzaktan eğitimde engelli öğrenciler 
için aldığı tedbirlerden de söz eden Saraç, 
“Yükseköğretim sistemimizde bugün iti-
barıyla öğrenci sayımız 7 milyon 852 bin 

“Uzaktan 
öğretim 

sürecinde 
engelli 

öğrenciler için 
engel grubuna 

göre eğitimi 
erişilebilir 

kılmak 
en önemli 

önceliğimiz 
oldu” 
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51’dir. YÖKSİS verilerine göre farklı engel 
düzeylerindeki bu öğrencilerimizin sayısı 
ise 50 bin civarındadır. Bu sayı yükseköğ-
retim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık 
yüzde 0,66’sını teşkil etmektedir.” şeklinde 
konuştu.

Törende teşekkür konuşması için söz alan 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zeh-
ra Zümrüt Selçuk ve YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç ile diğer katılımcıları selamlar-
ken, OMÜ’nün 45. yaşını kutlayan büyük bir 
üniversite olarak ödüllerde genç ve değerli 
üniversiteler arasında sıralamaya girmiş 
olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Rektör Bilgiç “Engellilik konusundaki 
farkındalığımız, bizi bugünkü noktaya 
getirdi”

Engelsiz bir üniversiteye dönüşebilmenin 
eski üniversiteler için zorlu bir süreç oldu-
ğuna dikkat çeken Rektör Bilgiç “Bu süreç 
hakikaten hem maliyet hem de zaman ba-
kımından oldukça zorlu. Her şeye rağmen 
Üniversite olarak YÖK tarafından başlatılan 
Engelsiz Üniversite Ödülleri’nin yarattığı 
heyecanla ve inandığımız bir değeri hayata 
geçirmek anlamında biraz daha hızlandık 
ve ekibimiz büyük moral ve motivasyonla 
çalışmaya başladı. Dolayısıyla bu farkın-
dalık, bizi bugünkü noktaya getirdi. Farkın-
dalık gerçekten çok önemli çünkü bir şeyin 

varlığından veya yokluğundan haberdar 
olmak, ancak farkında ve duyarlı olmakla 
mümkün olabiliyor. Engellilik konusundaki 
bu farkındalık; aslında bildiğimiz fakat ha-
kikaten göremediğimiz yahut görmekten 
uzaklaştığımız bir gerçeğin varlığını keşfe-
dip onunla ilgili gerekleri yerine getirmemi-
zi sağladı. Bu vesileyle YÖK’ün bu ödülleri 
takdim etmesini büyük bir memnuniyetle 
karşıladığımızı vurgulamak istiyorum.” diye 
konuştu.

OMÜ, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon 
Programı’nda ilk 10 üniversite arasında  

Konuşmasında OMÜ için bir başka sevin-
dirici haberi paylaşan Rektör Bilgiç, Üni-
versitenin bu başarısına dair mutluluğunu 
“Yükseköğretim Kalite Kurulumuzun (YÖ-
KAK) bu yıl ilk defa başlattığı Kurumsal 
Akreditasyon Programı’nda ilk 10 üniversi-
teden biri olarak seçildik. Bu süreçte inşal-
lah kendimizi daha da geliştirmemize vesile 
olacak bu karar neticesinde de heyecanlı 
olduğumuzu ifade edeyim. Bu çalışma tabii 
bir ekip işi; nihayetinde rektörlük olarak biz 
bir irade ortaya koyuyoruz ama ekibimizin 
buna inanmışlığı, gayreti, kararlılığı ve sa-
mimi düşünceleri bu noktaya gelmemizde 
önemli faktörler olarak göze çarpıyor. Tüm 
ekibimize ve buna vesile olan herkese hu-
zurlarınızda gönülden teşekkür ediyor, siz-
leri de saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” ifa-
deleriyle aktardı.

Özel Haber
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Konuşmaların ardından 2020 yılı Engelsiz 
Üniversite Ödülleri’ni kazanan yükseköğre-
tim kurumları açıklandı. 

“Engelsiz erişim” ve “engelsiz eğitim” te-
malarıyla düzenlenen törende, yükseköğ-
retim kurumlarına “Mekânda Erişebilirlik”, 
“Eğitimde Erişebilirlik” ve “Sosyokültürel 
Faaliyetlerde Erişilebilirlik” olmak üzere 
3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrak 
Ödülleri” ile farklı engelli gruplarını erişile-
bilir kılan üniversitelerin ilgili programları-
na “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

“Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü” 3 
ayrı kategoride verildi 

Engelsiz Üniversite Bayrak ödülleri kapsa-
mında: 

“Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu 
Bayrak); 431 başvuru alınırken 41 üniversi-
teye toplamda 118 Turuncu Bayrak verildi. 

“Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” (Yeşil 
Bayrak); 141 başvuru alınırken bu başvu-
rular neticesinde 8 üniversiteye toplamda 
9 yeşil bayrak verildi. 

“Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik 
Bayrağı” (Mavi Bayrak); Yapılan 141 baş-
vuru sonucunda 12 üniversiteye toplamda 
17 mavi bayrak verildi. 

OMÜ Turuncu Bayrak Sayısını 13’e 
Çıkardı

Öte yandan programlarını farklı engelli 
gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin 
ilgili programlarına verilen Engelsiz Prog-
ram Nişanı için 114 başvuru arasından 
toplamda 4 üniversiteden 66 programa ise 
Engelsiz Program Nişanı verildi.

2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde OMÜ 
6 bayrak ödülü ile üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreninde OMÜ; Eğitim Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, 
Rektörlük birimi ve Kurupelit Kampüsü’yle 
“Mekânda Erişebilirlik Bayrağı” (Turuncu 
Bayrak) almaya hak kazandı. Geçtiğimiz 
yıl da 7 birimiyle Turuncu Bayrak’a ulaşan 
OMÜ böylelikle ödül sayısını 13’e çıkarmış 
oldu.
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OMÜ Kalitesini Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Belgesi’yle Taçlandırdı
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi için başvuru-
da bulunan Ondokuz Mayıs Üniversite-
si (OMÜ), yapılan değerlendirmeler so-
nucunda belgeyi almaya hak kazandı.

OMÜ; kalite güvence sistemi kapsa-
mında yürütülen çalışmalarının bel-

gelendirilmesi sürecine ilişkin Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafın-
dan gerçekleştirilen dış tetkik sonu-
cunda, bünyesindeki tüm birimleri 
kapsayacak şekilde TS ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Belgesi’ne değer görüldü.
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Zorlu bir sürecin ardından geçen yıl 
TSE Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 
9001:2015) Belgesini alan ve şimdi de 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Belgesi’ne kavuşan OMÜ’de konuya ilişkin 
gelişmeyi resmî yazıyla duyuran Rektör 
Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. 
Vedat Ceyhan, bu süreçte desteklerini esir-
gemeyen tüm personele ve öğrencilere te-
şekkür ederek Müşteri Memnuniyeti Yöne-
tim Sistemi Belgesi’nin Üniversiteye hayırlı 
olmasını diledi.

10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi neden önemli?

Müşteri şikâyeti ile karşılaşılan durumlar-
da kurum ve kuruluşlara nasıl davranma-

ları gerektiğine dair yol gösteren TS ISO 

10002; müşteriyle yaşanan problemlerin 

en adil bir şekilde ele alınmasını sağlarken, 

diğer yandan şikâyetlerden ders çıkarılarak 

iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi-

ne hizmet ediyor.

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yö-

netim Sistemi aynı zamanda, şikâyetlerin 

analiz edilmesi, değerlendirilmesi, incelen-

mesi ve gözden geçirilmesi suretiyle yöne-

tim sisteminin iyileştirilmesi ve özümsen-

mesi sürecine katkı sunuyor.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü

Akreditasyon Belgesini Aldı
Hemşirelik Eğitim Programları De-
ğerlendirme ve Akreditasyon Derne-
ği (HEPDAK) tarafından başvurusu 
olumlu değerlendirilen Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü, akre-
ditasyon belgesi aldı. Zorlu bir süre-
cin ardından HEPDAK Akreditasyon 
Belgesi’ni alan Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Hemşirelik Bölümü, belgeyi Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’e sundu.

Rektör Bilgiç de online toplanan Se-
nato Toplantısı’nda Senato üyeleri ile 
bu mutlu anı paylaştı ve Dekan Prof. 
Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ile 
Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç’ı 
tebrik etti.

Takdim töreninde düşüncelerini payla-
şan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Üniver-
sitede başlattıkları akredite çalışma-
ları sonucunda fakültelerden birçok 
bölümün akredite olduğunun altını 
çizdi. Son olarak Hemşirelik Bölümü-
nün akredite olduğunu belirten Bilgiç, 
Fakülte yönetimine ve belgenin alın-
masında emeği geçen öğretim üyeleri-
ne teşekkür etti.

Hemşirelik Bölümünün ekip olarak 2 
yıl geçerli olan akreditasyon belgesine 
layık görüldüğünü vurgulayan Bilgiç, 
daha sonra bu belgenin 5 yıllık olarak 
alınmasına dair temennisini paylaştı.

Özel Haber

30

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
M

ay
ıs-

Te
m

m
uz

 2
02

0
Sa

yı 
80



31

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
M

ay
ıs-

Te
m

m
uz

 2
02

0
Sa

yı 
80

“Akredite olan bölüm sayısı 8’e ulaştı”

Rektör Bilgiç, ilk başlarda akredite olan 
bölüm sayısının az olduğunu ancak bu sa-
yının bugün 8’e ulaştığına dikkat çekerek 
bu sayının daha da yukarı çıkmasını arzula-
dıklarını söyledi. Bilgiç, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Daha çok bölümümüz bu belgeyi 
almaya hak kazanırsa daha emin adımlarla 
yolumuzda yürüyeceğiz ve sistemli bir şe-
kilde süreci yöneteceğiz. Eğitim kalitemizin 
artırılmasında bu belgenin önemli olduğu-
nu ve bu belgenin alınmasını önemsiyoruz.”

Takdim töreni sırasında duygularını payla-
şan Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Avcı “Bu süreçte biz de sizin çok desteği-
nizi aldık, işlerimizi hep kolaylaştırdınız. 
Birçok zorluğumuz vardı lakin bu sorunla-
rı hep aşmamıza yardımcı oldunuz. Biz de 
bu nedenle size ve yönetiminize teşekkür 
ediyoruz. İnşallah Hemşirelik Bölümünden 
sonra Fakültenin diğer bölümlerinde akre-
ditasyon sürecini başlatacağız.” ifadelerini 
kullandı.

HEPDAK tarafından verilen ve 9 Haziran Ak-
redite Günü’nde sunulan belge 04.04.2020 
ile 30.09.2022 tarihleri arasını kapsıyor.

Daha önce Akreditasyon Belgesi alan 
bölümler

Her geçen gün akreditasyon sayısını artı-
ran OMÜ’de belge sahibi bölümler ise şöy-
le: Tıp Fakültesi / Tıp Programı, Veteriner 
Fakültesi / Veteriner Hekimliği Programı, 
Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühen-
disliği Programı, Mühendislik Fakültesi / 
Harita Mühendisliği Programı, Fen Edebi-
yat Fakültesi / Matematik Programı, Fen-
Edebiyat Fakültesi / İstatistik Programı, 
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği 
Programı.



32

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
M

ay
ıs-

Te
m

m
uz

 2
02

0
Sa

yı 
80

8. Üniversite Danışma Kurulu 
Online Toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi; üniversi-
te, şehir ve sanayi iş birliğini güçlen-
dirmek amacıyla şehrin önemli aktör-
lerini bir araya getirdiği “Üniversite 
Danışma Kurulu Toplantısı”nın seki-
zincisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
tedbirleri nedeniyle online (çevrim içi) 
olarak gerçekleşti.

8 Haziran’daki toplantıya; eski Sam-
sun Valisi Osman Kaymak, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta ol-
mak üzere Üniversite Danışma Kurulu 
üyeleri ile Sivil Havacılık Genel Müdü-

rü Bahri Kesici, Samsun Millî Eğitim, 
Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve 
Orman İl Müdürleri de katıldı.

Toplantıda, OMÜ’deki gelişmeler ve 
mevcut durumun değerlendirilmesinin 
yanı sıra OMÜ’nün Covid-19 salgını 
sürecinde üstlendiği sorumluluklar ve 
yaptıkları çalışmalar, öğretim üyele-
rinin TÜBİTAK projeleri ile uzaktan 
eğitim sistemi hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Fikir alışverişi bakımından ol-
dukça verimli geçen toplantıya Rektör 
Bilgiç başkanlık etti.



33

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
M

ay
ıs-

Te
m

m
uz

 2
02

0
Sa

yı 
80

“OMÜ’nün gelişimini çok takdir 
ediyoruz”

Görüntülü toplantıda söz alan eski Samsun 
Valisi Osman Kaymak, Üniversite Danış-
ma Kuruluna çok değer verdiklerini vurgu-
layarak “Bu toplantılarda önemli bilgiler 
alıyoruz. Ayrıca karşılıklı dayanışmaya ve 
Üniversitemizin gelişimine katkı sunacak 
hususlara şahit olduk. OMÜ’nün bu gelişi-
mini, dışardan izleyenler olarak çok takdir 
ediyoruz.” diye konuştu.

“Samsun pandemide başarılı bir süreç 
geçirdi”

Vali Kaymak, devletin aldığı tedbir kararları 
uyarınca Samsun’un üretim ve tedarik zin-
cirinde başarılı bir süreç geçirdiğine dikkat 
çekerek “Salgın boyunca şehrimizdeki ku-
rumlar güçlü yapılarıyla, yanı sıra da gerek 
filyasyon ekipleri gerekse de diğer çalışma-
larla çok uyumlu bir süreç yakaladılar. Do-

layısıyla bu dayanışma ve koordinasyonun 
çok faydasını gördük.” ifadelerini kullandı.

“Rehavete kapılmadan temkinli 
davranmalıyız”

Vali Kaymak vatandaşların; Covid-19 sal-
gını karşısında maske, sosyal mesafe ve 
hijyenden taviz vermeden ve rehavete ka-
pılmadan “yeni normal” olarak adlandırılan 
bu dönemde temkinli davranmayı sürdür-
melerinin önemine değinirken, koordinas-
yonu Valilikçe yürütülen Vefa Destek Grup-
larının çalışmalarından bahsetti.

“Şimdiye kadar 3 milyon 923 maskeyi 
ücretsiz olarak vatandaşlarımıza 
dağıttık”

Salgının yoğun düzeyde seyrettiği süreçte, 
isteyen sağlık çalışanlarına bazı oteller ile 
kamuya ait misafirhaneleri açtıklarını vur

“Şimdiye 
kadar 3 milyon 

923 maskeyi 
ücretsiz olarak 

vatandaşlarımıza 
dağıttık”
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gulayan Vali Kaymak “Turizm sezonunun 
açılmasından ötürü otelleri boşalttık, mi-
safirhaneler ise sağlık çalışanlarımız için 
hizmet vermeye devam ediyor. Buralar-
da kalan 100’den fazla sağlık çalışanımızı 
böylelikle rahatlatmış olduk. İlimiz mer-
kezinde ve ilçelerindeki pandemi hastane-
lerimiz gerçekten çok iyi hizmet verdiler.” 
dedi.

“Pandemiye dair rapor hazırlanacak”

Vali Kaymak konuşmasının son bölümünde 
“Pandeminin Türkiye ve Samsun’a Ekono-
mik ve Sosyal Etkileri ve Pandemi Sonrası 
Yapılacaklar Neler Olmalıdır?” başlığıyla 
bir rapor hazırlama çalışması içinde olduk-
larını ve bu rapora Orta Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı ve OMÜ’den uzman ve akade-
misyenlerin katkısı olacağını söyledi.

Konuşmasında 350 milyon avroluk Avrupa 
Birliği kaynağıyla onarılıp ulaşıma açılan 
Samsun-Sivas tren hattından söz eden Vali 
Kaymak, sözlerini “Bu hat Samsun’u daha 
da canlandıracak ve yeni depolara ihtiyaç 
olacaktır. Hâliyle kentimizin lojistik üssü 
olmasını çok önemsiyoruz ve bu hususta 
birlikte çalışmamız lazım. Samsun; ticare-
ti, tarımı, eğitimi, turizmi, ulaşımıyla haki-
katen potansiyeli çok yüksek bir il. Bu po-
tansiyelin kullanılması, bütün tarafların bir 
araya gelmesine ve ‘ben’ değil, ‘biz’ deme-
mize bağlı; kişisel ve kurumsal menfaatleri 
bir kenara bırakıp hep beraber Samsun de-

meliyiz. Bunu öncelediğimiz zaman, göre-
ceksiniz Samsun’u kimse tutamayacaktır.” 
şeklinde tamamladı.

OMÜ’nün Covid-19 pandemi süreci

Mevcut durum hakkında genel değerlen-
dirmeler yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç de salgın döneminde OMÜ’nün ger-
çekleştirdiği sağlık, uzaktan eğitim sistemi 
ve araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmala-
rına ilişkin bilgileri kurul üyeleriyle paylaştı.

Bu süreçte sağlık hizmetlerinin Covid-19’a 
özgü olarak düzenlendiğini söyleyen Bilgiç, 
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin pandemi 
hastanesi olarak hizmet verdiğini belirtti.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin her branş-
tan hekim, hemşire ve diğer tüm yardımcı 
sağlık personeliyle salgına karşı özverili 
bir biçimde çalışmalar yürüttüğünün altını 
çizen Rektör Sait Bilgiç, polikliniklerde Co-
vid-19 taşıdığından şüphe edilen yüzlerce 
kişinin muayene edildiğini vurguladı.
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin, Covid-19 
ilişkili şikâyetleri olan hastalara 7 gün 24 
saat poliklinik muayene hizmeti vermek 
üzere Solunum Yolu Enfeksiyonları Polikli-
nik Birimi oluşturduğuna dikkat çeken Bil-
giç “Bu süreçte; OMÜ Tıp Fakültesi Hasta-
nesi içerisinde 150 yatak kapasiteli, 7 adet 
Covid-19 tedavi servisi oluşturduk. Co-
vid-19 hastaları için plazma tedavisi dâhil 
her türlü seçenek kullanıldı.” dedi.

Pandeminin 
Türkiye ve 
Samsun’a 
Ekonomik ve 
Sosyal Etkileri 
ve Pandemi 
Sonrası 
Yapılacaklar 
hakkında rapor 
hazırlanıyor
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Salgınla ilgili verilerin her gün web sayfa-
sında paylaşıldığını anlatan Bilgiç, evine 
gitmekte imtina edenler için de Üniversite-
nin konukevinin, çalışanların konaklaması 
için tahsis edildiğini söyledi.

Samsun Teknopark’ın ise Covid-19 müca-
delesinde sağlık çalışanları için koruyucu 
yüz siperliği, videolaringoskop cihazı ve 
maske tutucu ürettiğini de hatırlatan Bilgiç, 
online MS Okulunun kurulduğunu ve Üni-
versitenin dezenfektan ve temizlik ürünü 
üretimi yaptığını belirtti.

“Eğitime 23 Mart 2020’de online olarak 
devam ettik”

Rektör Bilgiç, salgın nedeniyle uzaktan 
eğitim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 
“Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora alanlarında eğitim gö-
ren binlerce öğrencisi, Covid-19 önlemleri 
kapsamında eğitim süreçlerine 23 Mart 
2020’de online olarak devam etti. Bu sü-
reçte, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) al-
dığı uzaktan eğitim kararına, Üniversitemiz 
güçlü altyapısıyla hızlı bir şekilde uyum 
sağladı.”

“5 yeni bölüm açıldı”

Bu süreçte, 5 yeni bölümün açıldığı bilgisini 
paylaşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bu bö-
lümleri; Silah Sanayi Teknikerliği, İç Mekân 
Tasarımı, Özel Koruma ve Güvenlik, Diş 
Protez Teknolojisi ön lisans programlarıyla, 
Ortez-Protez ve Odyoloji lisans programları 
olarak sıraladı. 

Sunumunda ARGE çalışmalarına da odak-
lanan Bilgiç, Üniversitenin hazırladığı TÜ-
BİTAK 1513 projesinin geçtiğini, TÜBİTAK 
1001 kapsamında 4 projenin de destek 
aldığını, TÜBİTAK Covid-19 Özel Çağrı 
Programı’nda ise bir projenin desteklen-
meye değer bulunduğunu söyledi.

Bilgiç ayrıca, Covid-19 sürecinin Özel Ge-
reksinimli Çocuklar ve Ailelerin Yaşam Ka-
litesi Üzerine Etkisi: Bir Karma Desen Ça-
lışması, Covid-19 Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı Hızlı Destek Programı’na 4 adet pro-
je başvurusu yapıldığını anlattı.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü tarafından su-
nulan projeye Samsun Teknopark ortaklığı 

sağlandığını belirten Bilgiç, TÜBİTAK 1507 
Kodlu Covid-19 Özel Çağrısı kapsamında 
Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO tarafın-
dan 4 adet proje çalışması yapıldığını da 
belirtti.

“OMÜ Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Belgesini aldı”

Koronavirüs salgını koşullarında çalışmaya 
devam ettiklerini belirten Bilgiç, Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi için 
başvuruda bulunan OMÜ’nün yapılan de-
ğerlendirmeler sonucunda belgeyi almaya 
hak kazandığını dile getirdi.

“Öğrenci toplulukları, çalışmalarına 
ara vermeden devam etti”

Öğrenci topluluklarının, koronavirüs koşul-
larında bile faal olduklarına ve çalışmala-
rına devam ettiklerine dikkat çeken Rektör 
Sait Bilgiç, devamında örnekleri paylaştı.  

Rektör Bilgiç, OMÜ Senatosu tarafından 
desteklenen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
kampanyasına, öğrencilerin de kısa mesaj 
atarak katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Öğr. Üyesi Mortaş TÜBİTAK’ın 
desteklediği projeyi tanıttı

Toplantıda OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Mortaş, OMÜ-TTO’nun TÜ-
BİTAK tarafından desteklenmeye değer 
görülen “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı” projesinin tanıtı-
mı yaptı. TÜBİTAK nezdinde önem verilen 
projelerden olan 1513 hakkında bilgi veren 
OMÜ-TTO Koordinatörü Mortaş, “Samsun 
ve bölgemiz için önemli kazanımlar sağla-
yacağına inandığımız 1513 projemiz kabul 
edildi. Projeyle birlikte çalışmalarımıza ara 
vermeden devam ederek Samsun ve böl-
gemizin kalkınması için yeni projeler ürete-
ceğiz.” şeklinde konuştu.

Diğer sunumda ise Mühendislik Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras ise “Fiziksel Ça-
lışma Koşullarının Değerlendirilmesi için 
Giyilebilir Test Cihazı” projesinin detayları-
nı Kurul üyeleri ile paylaştı.

Gündem konularının genel bir değerlendir-
mesi, yeni fikirlerin sunulması ve görüşlerin 
alınmasının ardından toplantı sona erdi.

“Samsun 
ve bölgemiz 
için önemli 
kazanımlar 

sağlayacağına 
inandığımız 1513 

projemiz kabul 
edildi.   Samsun 

ve bölgemizin 
kalkınması için 

yeni projeler 
üreteceğiz.”
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YÖK’ün 2019 Üniversite İzleme 
ve Değerlendirme Raporunda 
OMÜ’nün Başarısı Tescillendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 
5 ana gösterge ve 45 alt göster-
ge doğrultusunda, Türkiye’deki 
172 üniversitenin 2018 yılı veri-
leri doğrultusunda üniversitele-
rin genel bir değerlendirilmesi-
nin yapıldığı “Üniversite İzleme 
ve Değerlendirme Raporu 2019” 
yayımlandı. Rapora göre Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
başarılı üniversiteler arasında 
değerlendirildi. 
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“Üniversite İzleme ve Değerlendirme Ra-
poru 2019”da üniversiteler eğitim ve öğ-
retim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, 
uluslararasılaşma, bütçe ve finansman ile 
topluma hizmet ve sosyal sorumluluk ana 
kategorileri altında gruplanarak değerlen-
dirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hem 
“Eğitim ve öğretim” başlığında “Teknokent 
veya TTO projelerine katılan öğrenci sayı-
ları” bakımından yapılan sıralamada dör-
düncü sırada; hem de “Uluslararasılaşma” 
başlığında “Uluslararası değişim program-
ları kapsamında gelen öğrenci sayısı” bakı-
mından beşinci sırada yer aldı. Sadece ilk 
beşte yer alan üniversitelerin isimlerinin 
karşılaştırmalı olarak sunulduğu raporda 
her üniversiteye ilişkin veriler incelendiğin-
de OMÜ’nün birçok göstergede de üst sı-
ralarda olduğu görülüyor (Kaynak: https://
tinyurl.com/yokrapor2018). 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 2019 ve şu anki 
veriler incelendiğinde Üniversitenin perfor-
mansının çok daha iyi olduğunu vurguladı. 
Rektör Bilgiç,  OMÜ’nün özellikle patent 

sayılarında, akredite olan eğitim program 
sayılarında, yayın kalitesinde, yabancı uy-
ruklu öğrenci sayılarında, ulusal ve ulusla-
rarası fonlara sunulan araştırma projeleri 
sayılarında, AR-GE’ye yapılan harcama 
miktarlarında, yürütülen sosyal sorumlu-
luk projeleri sayılarında ve topluma katkıda 
artış yaşandığını belirterek 2020 raporun-
da bunların net şekilde gözükeceğini söy-
ledi. Son dört yıllık dönemde Üniversitenin 
gösterdiği gelişmenin sevindirici olduğunu 
ifade eden Rektör Bilgiç, “Yüksek Öğretim 
Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumsal 
akreditasyon değerlendirmesine alınacak 
ilk 11 üniversite arasında OMÜ’nün yer al-
ması başarılı performansın bir göstergesi-
dir.” dedi. Prof. Dr. Bilgiç, gelişmeye açık 
alanların iyileştirilmesi için çalışmalara hız 
verdiklerini belirtti. 

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz. 

https://tinyurl.com/yokdegerlendirme-
rapor2019 



Mimarlıkta Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
Projesi Çevrim İçi Ortamda Devam 
Ediyor
Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Samsun’un tarihî 
kent merkezindeki Büyükşehir Belediyesi binası-
nın yer aldığı yapı adası üzerinde “Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi” tasarlıyor.

Mimarlık Bölümü tarafından lisans eğitiminin 
üçüncü yılında verilen ve kentsel bağlamda mi-
mari tasarımı öğretmeyi hedefleyen Mimari Ta-
sarım Stüdyosu V (MİM 302) dersi kapsamında 
öğrenciler, geliştirilen Yaşam Boyu Eğitim Mer-
kezi projesini tarihî ve kültürel özellikler barındı-
ran kent merkezindeki Büyükşehir Belediyesi bi-
nasının yer aldığı yapı adası üzerinde yürütüyor. 

Yaşanan yeni tip koranavirüs salgını nedeniyle 
verilen ara sonrasında Mimarlık Bölümü MIM 
302 stüdyosu; tüm diğer stüdyolar gibi çevrim içi 
(online) sürece adapte olurken, sıkıştırılmış bir 
program kapsamında öğrencilerin yoğun katılım-
larıyla projeye kaldığı yerden devam etti.

Bu amaçla düzenlenen online buluşmaya; Mi-
marlık Fakültesi Dekanı ve Mimarlık Bölüm Baş-
kanı ve aynı zamanda Stüdyo Koordinatörü Prof. 
Dr. Derya Oktay, proje yürütücüsü akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı.   

Online etkinlikte, proje konusunun “Öğrenmek 

Etkinlikler    Akademik
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için hiçbir zaman erken ya da geç de-
ğil!” ilkesi gözetilerek belirlendiğini 
kaydeden Stüdyo Koordinatörü Prof. 
Dr. Oktay, projeyle kent halkının top-
lumun temel aktörleri olarak güçlen-
mesine katkıda bulunacak bir eğitim 
ortamının oluşmasının hedeflendiğini 
vurguladı.

Dekan Oktay “Toplumsal odaklı 
projeler yerel yönetimlerce 
dikkate alınmalı”

Konuşmasında kent aidiyeti ve bilinci 
üzerinde duran Dekan Oktay, deva-
mında “Eğer nitelikli kent isteniyorsa, 
sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri 
açısından toplumda önemli bir yer edi-
nemeyen, bazı durumlarda sosyal so-
runlara neden olan birey ve gruplarda 
kentlilik bilincinin gelişimine katkıda 
bulunacağı düşünülen bu ve benzeri 
toplumsal geliştirme projelerinin yerel 
yönetimlerce mutlaka dikkate alınma-
sı gerekiyor.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Tarihî ve geleneksel değere sahip bi-
naları içeren alanlarda proje üretme-
nin çok önemli bir sorumluluk istediğini ve tasa-
rımda büyük bir duyarlılık gerektirdiğini söyleyen 
Oktay, verilen proje alanının, öğrencilerde tarihî 

çevreye duyarlı mimari tasarım konusunda far-
kındalık yaratmak için de çok uygun bir laboratu-
var olduğunu sözlerine ekledi.
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Dijital Ortamda Ölçme ve 
Değerlendirme Konusu Ele Alındı

Akademik faaliyetlerine dijital ortamda ara ver-
meden devam eden Ondokuz Mayıs Üniversite-
si, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ın 
moderatörlüğünde “Yükseköğretimde Ölçme ve 
Değerlendirme” konulu bir panel gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Hülya Kelecioğlu, Ankara Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu ile OMÜ öğretim 
üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Altun ve Dr. Öğr. 
Üyesi Selda Özdil’in konuşmacı olarak yer aldığı 
panele, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de katılarak 
selamlama konuşması yaptı.

Panelin açılışını yapan Vedat Ceyhan “Önemi-
ni bildiğimiz yükseköğretim sürecini ve onun 
önemli bir parçası olan ölçme-değerlendirme 
konusunu panelimizde tartışarak en ince ayrın-
tısına kadar ele alacağız.” dedi.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Hülya Kelecioğlu ve OMÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. 

Üyesi Ayşegül Altun yaptıkları  “Uzaktan Eğitim 
Sürecinde Kullanılabilecek Ölçme Yöntemleri” 
konulu sunumda; ölçme yaparken ve soru ha-
zırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar, açık 
uçlu sorular, hafıza matrisi, kelime ilişkilendir-
me testi, yapılandırılmış grid, açık kitap soruları 
hakkında bilgiler paylaştı.

“Sağlıklı ve güvenilir puanlama 
üniversitelerin sorumluluğu”

Göreve dayalı ölçme ve değerlendirme hakkında 
sunum yapan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu da yükseköğretimde 
ölçme süreci, yetkinlik alanları, ölçme süreci 
konularında bilgi vererek göreve dayalı ölçme 
ve değerlendirme yöntemlerini örnekler vererek 
paylaştı. Puanlama türlerini de açıklayan Ömer 
Kutlu, sağlıklı ve güvenilir puanlamanın öğren-
cinin gelişimine katkı sunacağını ve bunu sağ-
lamanın üniversitelerin sorumluluğu olduğunu 
vurguladı.

Etkinlikler    Akademik
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Geri bildirimin önemi ve puanlama araçları ko-
nusunu değerlendiren OMÜ öğretim üyesi Dr. 
Öğr. Üyesi Selda Özdil, öğrencilere geri bildirim 
ne şekilde verilebilir, geri bildirim nasıl yapılabi-
lir, puanlama araçları nelerdir sorularını, konuyla 
ilgili bilgiler vererek cevapladı. Öğrencilerin per-
formansını gelişmesinde ayrıntılı geri bildirimin 
çok önemli olduğunun altını çizen Selda Özil, 
öğrencilerin güçlü ve eksik yönlerini olumlu dil 
kullanarak onlara bildirmek gerektiğini belirtti.

Öğretim üyelerinin sunumlarının ardından, yük-
seköğretimde ölçme ve değerlendirme sistemi 
genel hatlarıyla tartışılarak değerlendirildi.

Ölçme ve değerlendirme sisteminin, tarihsel ge-
lişim sürecine de değinilen panelde, günümüz-
de göreve dayalı ölçme ve değerlendirmenin ön 
plana çıktığı vurgulandı.

Başarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek 
bazı yöntemlerin tanıtıldığı panelde, yükseköğ-
retimde kullanılabilecek bazı uygulama örnekle-
rine de yer verildi.

“Öğrenmenin ve iyi olmanın son noktası 
yok”

Panelin sonunda düşüncelerini dile getiren Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Yararlı olduğunu düşün-
düğüm ve benim de faydalandığım panel için he-
pinize çok teşekkür ediyorum. Eğitim alanında 
tüm öğrencilerimize karşı kurumsal sorumlulu-
ğumuz olduğu için bu tür buluşmalarımız devam 
edecek. Öğrenmenin ve iyi olmanın son noktası 
yok.” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan da pa-
nelin gerçekleşmesinde katkısı olan Rektör Sait 
Bilgiç’e ve konuklarına teşekkür ederek paneli 
sonlandırdı.

“Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme” 
konulu bir panelin video kaydı Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin resmi Youtube kanalından izle-
nebilir.

İZLE
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Rektör Bilgiç Ataması Yapılan 
Akademisyenleri Ağırladı

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, doktor öğretim üye-
liği kadrosuna atanan akademisyenleri Senato 
Salonu’nda ağırlayarak tebrik etti.

OMÜ’ye yeni katılan ve görevde yükselen akade-
misyenlerle bir araya gelmeyi, göreve başladığı 
tarihten itibaren önemsediğini ifade eden Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bu sayede tanışma ve 

karşılıklı istekleri iletme imkânının doğduğunu 
belirtti.

Toplantıya katılan 10 akademisyenle tek tek ta-
nışarak bölümleri, projeleri ve ilgi alanları hak-
kında bilgi alan Rektör Bilgiç, onların istek ve 
önerilerini dinledi.

“Göreviniz yaparken ve değerlendirme 
vasfınızı kullanırken adil olun”

Akademisyenlerinden görevlerini adil bir şekil-
de yapmaları için söz isteyen Rektör Sait Bilgiç 
şunları söyledi: “Görevinizi hakkıyla yerine geti-
receğinize inanıyor, Üniversitemize birçok katkı 
sunacağınızı düşünüyorum. Bugüne kadar ge-
çen öğrencilik, asistanlık, doktora sürecini de-
ğerlendirilmeyle geçirdiniz. Bundan sonra ise 
değerlendirme vasfını da kazanmış oldunuz. 
Sizden isteğim, akademik hayatınızın ilerleyen 
süreçlerinde görevinizi yaparken ve değerlen-
dirme vasfınızı kullanırken adil olmanız. Bu çok 
önemli bir şey. Kendinize adil davranılmadığında 
ne hissettiyseniz sizden etkilenen tarafların da 
benzer şeyleri hissetmesi kaçınılmaz. Adalet her 
şeyin başı. Adil olmadığımız takdirde en büyük 
günahı ve vebali almış oluruz.”

Etkinlikler    Akademik
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“2019 yılında 500 akademisyenimiz OMÜ-
TTO’nun proje eğitimlerinden faydalandı”

Üniversitelerin gelişerek güçlenebilmesi için dış 
kaynaklı projelere ihtiyaç olduğuna dikkat çe-
ken Rektör Bilgiç “Üniversitemiz insan kaynağı 
ve fiziki imkânlar konusunda oldukça iyi durum-
da. Bütçemizden Ar-Ge çalışmalarına önemli bir 
kaynak ayırıyoruz. Bunun yanında akademisyen-
lerimiz dış kaynaklı projeler hazırlayarak Üniver-
sitemize katkıda bulunabilirler. Proje hazırlamak 
belli bir birikime dayanıyor. Bu nedenle Tekno-
loji Transfer Ofisinde (OMÜ-TTO) genç ve uzman 
bir ekip istihdam ettik. Burada hem teorik ve 

uygulamalı proje hazırlama eğitimi veriliyor hem 
de isteyenlere projenin hazırlanma safhasında 
destek veriliyor. 2019 yılı itibarıyla 500 akade-
misyenimiz bu eğitimlerden yararlandı.” dedi.

Dış kaynaklı bir projenin üniversitede hayat bu-
larak bilgi ve teknolojiye dönüşen sonuçlar orta-
ya çıkarabileceğine işaret eden Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç “Bu nedenle sizden ikinci isteğim dış 
kaynaklı proje üretmenizdir.” diye konuştu.

Toplantı; akademisyenlerin kendilerini tanıta-
rak görüş, istek ve temennilerini Rektör Bilgiç’le 
paylaşmasının ardından sona erdi.

• Dr. Öğr. Üyesi Muhammed OKUYUCU 
 Tıp Fakültesi - İç hastalıkları Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi İlkay ÇAMLIDAĞ
 Tıp Fakültesi - Radyoloji Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yerlikaya
 Fen Edebiyat Fakültesi - Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY
 Eğitim Fakültesi - Müzik Eğitimi Anasanat Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Taner ŞAHİN
 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi - Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK
 Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Mine PEKESEN KURTÇA
 Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ortez-Protez Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ÇEÇEN
 İletişim Fakültesi - Gazetecilik Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin SELÇUK 
 Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Anabilim Dalı
• Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye AYDIN
 İlahiyat Fakültesi - Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yeni Atanan Öğretim Üyeleri
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Adapha Yapay Zeka, 1 milyon 250 Bin 
Değerlemeyle İlk Yatırımını Aldı
Samsun Teknopark Kuluçka Firması Adapha Ya-
pay Zeka’ya ilk yatırım  dünyanın en büyük me-
lek yatırım ağından geldi. 

BİGG desteğiyle Samsun Teknopark Kuluçka 
Merkezi’nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gül Türk’ün 
kurduğu Adapha Yapay Zeka firması, Keiretsu 
Forum Melek Yatırımcılarından Hulusi Berik ve 
Ali Aksakarya  tarafından 1 milyon 250 bin de-
ğerlemeyle ilk yatırımını aldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen imza etkinliği-
ne Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Teknopark 
Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koor-
dinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Tekno-
park Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman 
Özkoç, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Hulusi Berik, yatırımcı Ali Aksakarya 
ve Adapha Yapay Zeka’nın kurucusu Öğr. Gör. 
Sema Gül Türk katıldı.

“Akademisyen ve girişimcilerimizi teşvik 
edecektir”

Yatırımı gerçekleştiren Keiretsu Forum’a teşek-
kürlerini ve yatırım alan Adapha Yapay Zeka’ya 
tebriklerini ileterek sözlerine başlayan Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, “Samsun Teknopark ve OMÜ-
TTO olarak üniversitemizde fikri ve projesi olan 
hocalarımıza destek oluyoruz. Sema hocamızın 

projesini BİGG’in açıklanmasından önce gerçek-
leştirdiğimiz proje pazarı etkinliğimizde birinci 
olarak seçtik. Ardından BİGG desteği aldı ve biz 
de doğru karar vermiş olduğumuzu görmüş ol-
duk. Sonrasında Samsun Teknopark olarak ger-
çekleştirdiğimiz ilk yatırım etkinliğinde sunum 
yapan hocamızın projesi yatırım almış oldu. Bu 
tarz yatırımların olması bizi mutlu ediyor ve de-
vamının gelmesini diliyoruz.” dedi.

Bu yatırımın maddi değerinden çok manevi de-
ğerinin de olduğunu belirten Kuran, “Bu yatırım 
diğer girişimci ve akademisyenlerimizi teşvik 
edecektir. Biz de yatırım alabiliriz, biz de proje-
ler çıkarabiliriz algısı oluşacaktır. Bu açıdan da 
bu yatırım ayrı bir önem taşımaktadır” diye be-
lirtti.

“Anlamlı Bir Proje Olması Bizi Harekete 
Geçirdi”

Samsun’da gerçekleştirilen “Yeni Nesil Yatırım-
cı Buluşmaları” etkinliğinden memnuniyetleri-
ni dile getiren Hulusi Berik “Baştan sona güzel 
organize edilmiş olan etkinlikte yolumuz kesişti 
Sema hocamızla. Projesinin anlamlı olması ve 
alanında hakim olduğu bilgiyi bize aktarması 
kendisine yatırım yapmamızda etkili oldu. Yapay 
zeka alanında çalışmaları olan Solid ICT firma-
sının sahibi Ali Aksakarya ile bu yatırımı gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

Etkinlikler    
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TÜBİTAK’tan OMÜ’lü Öğrenciye Bölge 
Sergisi Daveti

Yapay zeka konusunda görüntü işleme alanın-
da yatırımları olduğunu belirten Ali Aksakarya 
“Şirket içerisinde geliştirdiğimiz bilgi birikimini 
Sema hocamızla tanıştıktan sonra daha anlamlı 
ve teknolojik olarak farklılık katacak bir alan-
da ortaya çıkarmak istedik. İlk günden itibaren 
içinde olmayı çok istediğimiz bir projeydi ve öğ-
rendiklerimizi ortaya çıkarmak için çalışmalara 
başladık” diye söyledi.

“Çok İyi İşler Yapacağız”

İmza etkinliğinde mutluluğunu dile getiren 
Adapha Yapay Zeka’nın kurucusu Sema Gül Türk 
“Fikrime önem veren herkese çok teşekkür edi-

yorum. Çok iyi işler yapacağımıza eminim. Pro-
jemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz” dedi.

“Yatırım İkliminin Oluşması Çok Önemli”

İmza etkinliğinin son konuşmasını gerçekleş-
tiren Dr. Buğra Çolak “Bu yatırım her açıdan 
önem arz ediyor. Gerçekleştirilen yatırım diğer 
girişimcilerimize, başarılı projeleriniz olduğunda 
yatırım alabileceğiniz ağlarla bizim aracılığımız-
la irtibat kurabileceklerini de göstermiş oluyor 
ve yatırım ikliminin oluşması için önemli bir adım 
oldu” diyerek sözlerini sonlandırdı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 
öğrencisi Elif Karacakoyun, fen bilgisi eğitimi 
alanındaki inovatif (yenilikçi) projesiyle Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlı-
ğınca (BİDEB) düzenlenen 2020 Yılı Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda iki 
değerlendirme aşamasını başarı ile geçerek 
bölge sergisi daveti aldı.

Eğitim Fakültesi akademisyenleri, TÜBİTAK Bİ-
DEB tarafından 17-20 Ağustos 2020 tarihleri 
arasında açılacak bölge sergisinde OMÜ’yü tem-
sil edecek Elif Karacakoyun’a başarılar diledi.

TÜBİTAK BİDEB, 4 gün sürecek Üniversite Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge 
Sergisi’ni aralarında İstanbul, Ankara, Erzurum 
ve Konya’nın olduğu 4 ilde eş zamanlı düzenle-
meyi planlıyor.

Türkiye Finali ise TEKNOFEST kapsamında 
Gaziantep’te

Yarışmanın Türkiye finali ise 22-27 Eylül’de Millî 
Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’in ev sahip-
liğiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali bünyesinde yapılacak.
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Kaynak Verimliliği Çalıştayı İş 
İnsanlarının Yoğun Katılımıyla 
Gerçekleşti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orta Ka-
radeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğinde, 
dijital ortamda düzenlenen “TR 83 Bölgesi Kay-
nak Verimliliği Çalıştayı”, OMÜ Rektör Danışma-
nı Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşti.

Katılımcıların kaynak verimliliğiyle ilgili bilgilen-
dirme ve değerlendirme yapmasının ardından 

anket çalışmasıyla tamamlanan ça-
lıştayda; Rektör Vekili Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz, OKA Genel Sekreter 
Vekili İbrahim Ethem Şahin, Türk Gi-
rişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TURKONFED) Başkanı Orhan Turan, 
SAMPA Yönetim Kurulu Başkanı Bü-
lent Üstündağ, Orta Karadeniz Sanayi 
ve İş Dünyası Federasyonu (ORKA-
SİFED) Başkanı Bahri Uğurlu, Sam-
sun Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(SAMSİAD) Başkanı İsmail Okutgen, 
Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİ-
KAD) Başkanı Münevver Uğurlu, Genç 

Girişimciler Kurulu Başkanı Kerem Tüfekçi, iş in-
sanları ve akademisyenler yer aldı.

Selamlama konuşmaları, genel bir değerlendir-
menin ardından yapılan anket çalışmasıyla ça-
lıştay sona erdi.

Haberin ayrıntılarına ulaşmak için bağlantıya gi-
diniz: https://tinyurl.com/kaynakcalistayi

Etkinlikler    
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OMÜ-TTO’nun TÜBİTAK 1513 Projesi de 
Kabul Edildi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Arslan’ın Projesi 
TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK) 1601 
projesinin ardından, önemli proje-
lerden biri olan TÜBİTAK 1513 pro-
jesi de kabul edilen Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
(OMÜ-TTO), yeni başarılara imza 
atarak yoluna devam ediyor.

Faaliyete geçtiği günden bu yana 
TÜBİTAK ve farklı kurumlara sun-
duğu projelerle başarı sağlayan 
OMÜ-TTO’nun, TÜBİTAK’ın en 
prestijli programlarından olan “TÜ-
BİTAK 1513 Teknoloji Transfer 
Ofisleri Destekleme Programı”na 
sunduğu proje de TÜBİTAK tarafın-
dan kabul edilerek desteklenmeye 
hak kazandı.

TÜBİTAK, Teknoloji Transfer Ofisleri Destekle-
me Programı sayesinde yükseköğretim kurum-
larında üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya 
dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç 
sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer 
kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca 

TÜBİTAK, programla üniversiteler ve özel sektör 
kuruluşları arasında iş birliği oluşturan, mevcut 
iş birliklerini arttıran, sanayinin ihtiyaç duyduğu 
bilgi ve teknolojinin üniversitelerde üretilmesi-
ne yardımcı olan, yanı sıra da bu iş birlikleri so-
nucunda somut çıktıların geliştirilmesine katkı 
sağlayan teknoloji transfer ofislerine geri öde-
mesiz olarak destek olacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakülte-
si Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi M. 
Alper Arslan’ın hazırladığı proje önerisi, Kariyer 
Geliştirme Programı kapsamında Türkiye Bilim-

sel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından 319 bin 930 TL bütçe ile desteklen-
meye uygun bulundu.
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Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet 
Sergisi Sanal Ortamda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesinin (GSF) her yıl yoğun katılımla gerçek-
leştirdiği mezuniyet sergileri, Covid-19 salgını 
nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl 
sanal ortama taşındı.

OMÜ GSF Kampüsü’nde açılan 2019 – 2020 
eğitim-öğretim yılı Sanal Mezuniyet Sergisi’nde 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Resim Bölümü 
ile Seramik ve Cam Bölümünden 35 öğrencinin 
120 çalışması internet yoluyla sanatseverlerin 
ilgi ve beğenisine sunuldu.

Sergide; öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde 
tasarladıkları afiş, basın ilanı, dergi, broşür ta-
sarımları, infografikler, kurumsal kimlik, amba-
laj, etiket, stant, albüm kapağı, mobil uygulama 
arayüz ve katalog tasarımları, resim ve seramik 
çalışmaları ile cam tasarımları gibi farklı türde 
eserler yer aldı. Öğrenciler, mezuniyet sergileri-
nin dijital ortamda sunulmasıyla farklı bakış açı-
ları ve sanatsal duyarlılıkla ürettikleri eserlerini 
teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak 
daha çok kişiye ulaştırma fırsatı buldu.

GSF yönetimi de sergi vesilesiyle “Öğrencileri-
mizi ve onların yetiştirilmesinde emeği geçen 
tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, kendi-
lerine sanat dolu bir yaşam temenni ediyoruz.” 
mesajını paylaştı.

Sanal Mezuniyet Sergisi’ne aşağıdaki bağlantı-
dan ulaşabilirsiniz.

https://tinyurl.com/omugsfsergi

48

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
M

ay
ıs-

Te
m

m
uz

 2
02

0
Sa

yı 
80

t

Etkinlikler    Kültür-Sanat



OMÜ’lü Öğretim Üyelerinden Kadir 
Gecesi Özel Programı

İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla 
Kadir Gecesi’ne özel bir program yapıldı. 

OMÜ İlim Sanat ve Kültür Evinden internet tele-
vizyonu Samsun Canlı Haber tarafından canlı ya-
yınlanan ve Doç. Dr. Faruk Sancar’ın sunumuyla 
gerçekleştirilen programa İlahiyat Fakültesi öğ-
retim üyeleri Prof. Dr. Osman Şahin, Prof. Dr. Ah-
met Çakır, Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran ile Doç. Dr. 

Hayrettin Öztürk konuk oldu. Program Doç. 
Dr. Hayrettin Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başladı. Prof. Dr. Ahmet Çakır tarafından 
ilahiler seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. 
Dr. Faruk Sancar, “Bugün çok önemli bir gün 
olma özelliğini taşıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl 
dönümü ve aynı zamanda Ramazan ayının 
sonu olması itibariyle Kadir Gecesi’ne tanıklık 
ediyoruz. OMÜ İlahiyat Fakültesi’nin dört kıy-
metli üyesiyle birlikte özellikle Ramazan ayı 

ve Kadir Gecesi hakkında sizlerle görüşlerimizi 
paylaşmak üzere bir programda buluştuk. İnşal-
lah halkımızın bilinçlenmesi ve bugünü idrak et-
mesi adına faydalı bir iş yapmış olacağız” dedi.

İlgiyle izlenen program yaklaşık bir buçuk saat 
sürdü. Progamı aşağıdaki bağlantıdan izleyebi-
lirsiniz. 

İZLE
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Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve 
Matematik Bölümleri ile TED Sam-
sun Koleji arasında “Mesleki Uygu-
lama Programı Protokolü” imzalan-
dı. 

İmza törenine, Fen Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı ve Matematik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil ışık, 
Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Er-
kan Yalçın, TED Samsun Koleji Ge-
nel Koordinatörü Mustafa Erman, 
İdari ve Mali İşler Koordinatörü 
Oğuzhan Küyük, Lise Müdürü Ramazan Güney, 
Anaokulu Müdürü Vildan Yar ile Lise Müdür Yar-
dımcısı Mahmut Taşdoğan katıldı.

Mesleki Uygulama Programı; bölüm müfredatla-
rının 8. yarıyılında uygulanan programa başarılı 
(alttan dersi olmayan ve ortalaması 4 üzerinden 
en az 3 olan) öğrenciler dâhil ediliyor. Sekizinci 
yarıyılın tüm derslerinin yerine geçen program 
sayesinde öğrenciler, alanlarında uygulamalı 
eğitim alarak deneyim kazanma fırsatı bulabili-
yor. Program dâhilinde; protokol imzalanan ku-

rumlara yönlendirilecek olan başarılı öğrenciler, 
dönem boyunca haftada 40 saat uygulama yap-
ma imkânına sahip olacak. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da des-
teklenen ve programa katılan öğrencilerin üc-
retlerinin YÖK tarafından ödendiği program için 
daha önce de Matematik Bölümü ile Final Eğitim 
Kurumları, Bilgi Okulları, Samsun Boğaziçi Koleji, 
Tekşen Bilişim, Üçgen Eğitim Kurumları ve Özel 
Samsun Doğa Lisesi arasında protokoller imza-
lanmıştı.

Fen Edebiyat Fakültesi Mesleki 
Uygulama Programını Genişletiyor  

OMÜ’den
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) 
ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iş bir-
liğinde başlatılan, Samsun’da faaliyet gösteren 
KOBİ’lere yönelik uygulanacak “Hezarfen Sam-
sun Dijital Projesi”nin açılışı yapıldı.

Covid-19 salgını sebebiyle video konferans yön-
temiyle düzenlenen açılış, TÜRK PATENT Baş-
kanı Prof. Dr. Habip Asan ve Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’in katılımlarıyla gerçekleşti.

“Amacımız KOBİ’leri bilinçlendirerek 
inovasyon kapasitelerini geliştirmek”

Salgın sebebiyle kurum projelerini dijital orta-
ma taşıdıklarını belirten Başkan Prof. Dr. Ha-
bip Asan, dijital ortamda yürütülecek projenin, 
ilk kez Samsun’un medikal sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’lere yönelik uygulanacağını söy-
ledi.

Hezarfen Samsun Dijital Projesi ile KOBİ’leri sı-
nai mülkiyet konusunda bilinçlendirerek inovas-
yon kapasitelerini geliştirmeyi amaçladıklarını 
dile getiren TÜRK PATENT Başkanı Asan, proje 
kapsamında Samsun Organize Sanayi Bölgesin-
de faaliyet gösteren 10 KOBİ’yi, sınai mülkiyet 
hakları konusunda bilgilendireceklerini belirtti.

“TÜRK PATENT’le güçlü bir iş birliği 
içerisindeyiz”

OMÜ TÜRK PATENT Bilgi ve Dokümantasyon 
Birimi olarak toplumda sınai mülkiyet haklarına 
yönelik farkındalığın artması adına gayret içe-
risinde olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç de “Bilgi ve Dokümantasyon Birimi tem-
silcilerimizin alanla ilgili uzmanlık seviyelerini 
önemsiyor, gelişimleri için her türlü katkıyı sağ-
lıyoruz. Toplumun bilgi ve becerisinin artması 
için sınai mülkiyet haklarına yönelik eğitim ve 
etkinlikler düzenleyerek, bölge içinden ve dışın-
dan gelen bütün destek taleplerine olumlu yak-
laşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında projenin önemini vurgulayan 
Rektör Bilgiç ”‘TÜRK PATENT’le güçlü bir iş 
birliği içerisindeyiz. Düzenlediğimiz eğitim ve 
etkinliklerde ihtiyaç duyduğumuz durumlarda 
onlardan destek alıyoruz.  Yine bir iş birliğiyle 
gerçekleştireceğimiz Hezarfen Samsun Dijital 
Projesi’nin, Samsun ekosistemine katkı sağla-
masını diliyorum. Üniversite olarak Samsun’da 
faaliyet gösteren firma yetkililerimize de her za-
man destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez 
daha hatırlatıyor ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Samsunlu KOBİ’ler için Başlatılan 
Hezarfen Samsun Dijital Projesi Açıldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi; yaşanan salgın (Co-
vid-19) sürecinde bünyesinde bulunan birimler-
deki teknolojik ve fiziki olanakları, online (çevrim 
içi) yapılan final (dönem sonu) ve bütünleme sı-
navları için tüm üniversite öğrencilerinin kullanı-
mına açtı. 

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), yeni tip kora-
navirüs salgınından dolayı üniversitelerde dijital 
yapılacak final sınavları için öğrencilere teknik 
destek sağlanmasından sınav güvenliğine de-
ğin uygulanacak ilkeleri belirlemesinin ardından, 
OMÜ de harekete geçerek bu doğrultudaki hazır-
lıklarını tamamladı.

Rektör Bilgiç “Bütün imkânlarımızı seferber 
ettik”

OMÜ yönetimi olarak aldıkları kararı sosyal med-
ya üzerinden öğrencilerle paylaşan Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Samsun’da ve diğer illerde öğre-
nim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik 
mevcut imkânların seferber edildiğine dikkat çe-
kerek “Samsun’da öğrenim gören öğrencilerimiz 
ile tüm üniversitelerimizin öğrencileri; final, bü-
tünleme, ödev, proje vb. yükümlülükleri için Üni-
versitemizin bütün kampüslerindeki kütüphane 
ve laboratuvar ile bilgisayar ve internet olanak-
larından yararlanabilirler. Bunun için öğrencileri-
mizin talep@uzem.omu.edu.tr adresine başvuru 
yapmaları yeterli.” diye konuştu.

OMÜ’de internet ortamına erişim imkânı olma-
yan öğrencilerin bilgisayar gereksinimini karşıla-
mak, internet sıkıntısını gidermek ve dolayısıyla 
bu yönde mağduriyet yaşamamaları adına fiziki 
ve teknik imkânlar öğrencilerin kullanımına açıl-
dı. OMÜ ve diğer üniversitelerin bu yaklaşımı, öğ-
rencilerin moral ve motivasyonunu üst düzeyde 
tutmak açısından önem taşıyor.

Samsun dışındaki OMÜ öğrencileri de bulunduk-
ları şehirlerdeki üniversitelerin imkânlarına eri-
şebilecek

Diğer yandan salgın süresince memleketlerine 
dönen ya da farklı illerde yaşayan OMÜ öğren-
cileri de bulundukları şehirdeki üniversitelerin 
sunmuş olduğu bu fırsat ve olanaklardan istifade 
edebiliyor.

OMÜ; Bilgisayar ve İnternet Altyapısını 
Diğer Üniversitelerin Öğrencilerine de 
Açtı

OMÜ’den
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü; öğrenci, personel ve çift-
çinin eğitilmesi, altyapı çalışmaları, Ar-Ge faali-
yetleri, tarımsal yayın hizmetlerinin sunulması ve 
çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili konu-
larda ortak çalışma yürütmek amacıyla iş birliği 
protokolü imzaladı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza tö-
renine Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun İl Tarım 
ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Ta-
rımsal Veriler Şube Müdürü Erol Baş katıldı.

İş birliği protokolünü imzalayan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdü-
rü İbrahim Sağlam, protokolün Üniversiteye ve 
Samsun tarımının gelişmesine katkı sunmasını 
dileyerek Samsun için hayırlı olması temennisin-
de bulundular. 

Tarımda verimliliği arttırmak, maliyeti düşürmek, 
yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin bir şek-
lide çiftçiye ulaştırılmasını sağlamak için birçok 
ortak çalışma ve sorumluluk içeren protokol; 
OMÜ’nün, İl Müdürlüğü ve sanayi kuruluşlarıyla 
birlikte Ar-ge faaliyetleri yürütmesini ve proje ge-
liştirmesini de kapsıyor. 

İlk çağlardan beri insanlar tarafından kullanılan 
güneş saatinin en eski ve en yeni örneği OMÜ 
Gözlemevi bahçesinde sergileniyor.

Güneş’in konumuna göre verdiği ışığı gölgeye 
çeviren ve belirli zaman dilimlerini hesaplamak-
ta kullanılan güneş saatleri eski zamanlardan bu 
yana kullanışlı araçlar arasında yer alıyor. Tek-
nolojinin gelişmesiyle birlikte mekanik ve dijital 
saatlerin kullanımı yaygınlaşmış olsa da güneş 
saatleri ilk çağlardan bugüne çeşitli şekillerde 
varlığını devam ettiriyor.

OMÜ Gözlemevi’nde de bu alandaki en eski ve 
en yeni modellerdeki güneş saatlerini gözlemek 
mümkün. Gözlemevi bahçesinde 2 bin yıllık ar-
millary küre modeli bir güneş saati ile güneşin 
konumuna göre zamanı dijital olarak gösterebi-
len bir diğer güneş saati yan yana sergileniyor.  

OMÜ ile Samsun İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İmzaladı

Tarih ve Teknoloji ’OMÜ Gözlemevi’nde 
buluştu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de içinde yer 
aldığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 
(RTEÜ) dönem başkanlığını yürüttüğü Doğu Ka-
radeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) 
2020 yılı ikinci Üst Kurul Toplantısı, Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç başkanlığında online (çevrim içi) olarak 
gerçekleşti.

ÜNİ-DOKAP’ın ikinci Üst Kurul Toplantısı’nda 
Birlik üyesi üniversitelerin rektörleri video kon-
ferans yöntemiyle internet üzerinden görüntülü 
olarak bir araya geldi. Toplantıda Ondokuz Mayıs 
Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç temsil 
etti. 

YÖK Başkanı Saraç “Bundan sonraki süreçte 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç toplan-
tının açılışındaki konuşmada yeni YÖK olarak 
pandemi (koronavirüs) sürecinde hızlı hareket 
ettiklerini ve hızlı karar aldıklarını, bu süreci üni-
versitelerin yapıcı tutumları ve bir ekip hâlinde 
hareket etmeleri neticesinde sorunsuz bir şekil-
de geçirdiklerini dile getirdi.

Öğrenci merkezli bir yaklaşım ve eğitim-öğre-
timin kesintiye uğramaması anlayışıyla hareket 
ettiklerini vurgulayan Başkan Saraç bundan 

sonraki süreçte hiçbir şeyin eskisi gibi olmaya-
cağını, Üniversitelerin yeni sürece ayak uydur-
ması gerektiğini belirterek dünün kararları ve 
dünün anlayışıyla artık bugünün yönetilemeye-
ceğine dikkat çekti.

2020 - 2021 akademik yılının başlangıcının YÖK 
tarafından belirleneceğini söyleyen Prof. Dr. Sa-
raç, yeni dönemde uzaktan öğretimle verilebile-
cek ders oranını, yüzde 10 ile yüzde 40 arasında 
üniversitelerin belirleyebileceği bilgisini paylaş-
tı.

Sanal buluşmada ardından YÖK Başkanı ile top-
lantıya katılan ÜNİ-DOKAP Rektörler arasında 
pandemi dönemi sonrası eğitim-öğretim süreç-
leri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

ÜNİ-DOKAP Üst Kurulu YÖK Başkanı 
Saraç’ın Başkanlığında Online Toplandı

OMÜ’den
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ÜNİ-DOKAP’ta her alanda iş birliği ve 
ortaklık vurgusu

Toplantının ikinci oturumu ise dönem başka-
nı olan RTEÜ’nün Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Karaman’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu 
oturumda; DOKAP Bölgesi’nde yer alan 11 ilde-
ki 14 üniversite olarak hem eğitim-öğretim sü-
reçlerinde hem de araştırma geliştirme (AR-GE) 

süreçlerinde iş birliği içerisinde ortak hareket 
edilmesi, kaynakların ortak kullanılması ve or-
tak birtakım araştırmalar ile projelerin yapılma-
sı gibi konular üzerinde duruldu.

Üst Kurul Toplantısı’nda alınan kararların plan-
lanması ve uygulanması noktasında da ÜNİ-DO-
KAP Stratejik Kurulu görevlendirilirken bir son-
raki toplantının eylül ayında yapılmasına karar 
verildi.

OMÜ bünyesinde bulunan Trafik Kurulu, Üniver-
sitenin Kurupelit Kampüsü’nde Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı başkanlığında ya-
pılan toplantı sonrasında sahada incelemelerde 
bulundu.

Saha çalışması amacıyla yapılan kampüs turuna 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Barış 
Alkur ve Trafik Kurulu üyeleri ile projeden so-
rumlu mühendisler katıldı.

Geliştirilen proje; araç ve yaya trafiğinin 
konforlu ve güvenli olması için

Heyetin kampüs turunda, Kurupelit 
Yerleşkesi’nin genelinde araç ve yaya trafiğinin 
konforlu ve güvenli olarak işlemesi için gelişti-
rilen projenin aşamalarını yerinde gözlemleyip, 

değerlendirmelerde bulunarak fikir ve görüş-
lerini paylaştılar. Bu kapsamda kampüsteki hız 
sınırlamaları, ulaşım ve yaya güvenliğine dair 
alınan önlemler, trafik işaretlemeleri ve iyileşti-
rilmesi gereken noktalar gözden geçirildi.

Kampüs bisiklet yolunun yüzde 70’i 
tamamlandı

Yapılan saha gezisinde ayrıca, yapımı yüzde 
70 seviyesine ulaşan ve tamamlandığında tüm 
kampüsü katedecek olan “bisiklet yolu”nun ça-
lışmaları takip edilirken, Genel Sekreter Kaba-
dayı söz konusu yolun boyanmasında görev alan 
çalışanlarla bir süre sohbet ederek onların öneri 
ve taleplerini dinledi.

OMÜ Trafik Kurulu Saha Turunda
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Sağlık Bilimleri Fakültesi, her hafta “‘Sağlıklı Ya-
şam Webinarları” ile etkinliklerine yaz dönemin-
de de devam ediyor. Her hafta farklı bir konunun 
ele alındığı webinarlar OMÜ-UZEM işbirliği ile 
bit.ly/omu-sbf adresinden paylaşılıyor. 

“Sağlıklı yaşam Webinarları” etkinliğinin ilki olan 
“Tam Zamanında Umursamak Üzerine Bir Söy-
leşi” Prof.Dr.Murat Terzi’nin moderatörlüğünde 
Prof.Dr. Özen Kulakaç tarafından gerçekleşti-
rildi. Dekan Terzi daha sonra Sağlık Yönetimi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan’ı 
konuk etti.  

İkinci hafta ise Beslenme ve Diyetetik Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya’nın mo-
deratörlüğünde Sürdürülebilir Yaşam Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan canlı yayında 
ağırlandı.  Dr. Öğr. Üyesi Serap Topatan “Gebelik 
ve Lohusalık döneminde Egzersiz” konusunu Dr. 
Öğr. Üyesi Şebnem Rüzgar ile konuştu. 

Söyleşileri  OMÜ-UZEM ve OMÜ Youtube kanal-
larından izleyebilirsiniz. 

Sağlıklı Yaşam Webinarları 
Bilgilendiriyor 

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yük-
sekokulu (MYO) eğitim araç ve 
ekipmanlarını geliştirmeye ve çeşit-
lendirmeye devam ediyor. Bu kap-
samda MYO’nun Motorlu Araçlar 
ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 
Otomotiv Teknolojisi programında 
eğitim amacıyla kullanılmak üzere 
Toyota Otomotiv Sanayi AŞ tarafın-
dan hibe edilen Toyota’nın Corolla 
model binek araç yetkili servisten 
teslim alındı. 

Aracı teslim alan MYO Müdürü Doç. 
Dr. Kemal Yıldızlı, Otomotiv Tekno-
lojisi programı öğrencilerinin uygulamalı eğitim-
de değişen dünya ve gelişen teknolojiyi takip 

etmelerini sağlaması açısından  önem taşıyan 
araç bağışı için Toyota Otomotiv Sanayi AŞ yet-
kililerine teşekkür etti.   

Toyota, Mesleki Teknik Eğitim için 
Araç Hibe Etti

OMÜ’den
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OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) covid-19 
salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan (online) 
gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış ve Yazar Hakkı 
Özdemir’in yazmaya istekli yazar adaylarına 
profesyonel destek vermek amacıyla “Anlatıcı 
ve Metin İlişkisi” ve  “Roman Türleri” atölye ça-
lışmaları için kayıt işlemleri başladı. 

Ayrıca; İstatistiksel yöntemler ile ilgili bilgisayar 
uygulamaları ile desteklenmiş altı farklı eğitim 
programı akademik çalışma yapan kişiler, araş-
tırmacılar, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin 
alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlandı. 

SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi, SPSS 
AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, R Progra-
mı ile Temel Düzey İstatistiksel Veri Analizi ve 
Görselleştirme Uygulamaları, R Uygulamalı Öl-
çek Çalışmalarına Yönelik İstatistiksel Analiz ve 
Veri Görselleştirme, SPSS Uygulamalı İleri Dü-
zey Veri Analizi ve Güç Analizi (Power Analysis) 
eğitim programları da alanlarında uzman OMÜ 
öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, 
Prof. Dr. Yüksel Terzi, Dr. Öğr. Üyesi Naci Mu-
rat; Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bulut ve Dr. Öğr. Üyesi 
Emre Dünder tarafından verilecek.

Ayrıntılı bilgiye OMÜSEM’in  kurumsal web say-
fasından (http://sem.omu.edu.tr/) ve 0362 457 
60 45 nolu telefondan ulaşılabilirsiniz. 

OMÜSEM Eğitimlerine Online Devam 
Ediyor

Konumuyla Samsun’un seçkin mekanlarından 
biri olan OMÜ Sahil Tesisleri OMÜ’lüler ve halka 
hizmet vermeye başladı.

Yazın en güzel günlerinde güvenli bir ortamda 
uygun fiyatlarla şezlong ve büfe hizmeti veriliyor. 

OMÜ Sahil Büfe Hizmete Açıldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ),  vizyon ve 
misyon uygun olarak kalite çalışmaları yeni 
alanlar ekleyerek devam ediyor. Bu kapsam-
da OMÜ, için 27 – 29 Temmuz’da “TS EN ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemleri ve TS EN ISO 
/IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” 
sertifikası eğitimleri verildi.     

Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Kalite Yönetim 
Sistemleri” ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi” belgelerini almasının ardından “Enerji 
Yönetim Sistemleri” ve “Bilgi Güvenliği Yöne-
tim Sistemleri” sertifikası alabilmek için TSE’ye 
başvurdu.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifika 
eğitimi verildi

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonundaki “TS 
EN ISO /IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemleri” eğitiminde bilgi teknolojisi, güven-
lik teknikleri, bilgi güvenliği yönetim sistemleri, 
gereksinimler ve standartlar konularında bilgiler 
çalışanlara aktarıldı. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, üni-
versitenin çeşitli birimlerinden eğitime katılan 
çalışanlara teşekkür ederek başladığı konuşma-
sında Ankara’dan gelen Türk Standartları Ensti-
tüsü (TSE) Uzmanı Ali Kemal Eyüpoğlu tarafın-

dan verilecek eğitimin çalışanlar için çok önemli 
olduğunu, herkesin burada edinilen bilgilerden 
memnuniyet duyacağını belirtti.    

Her şeyin ışık hızıyla yaşandığı günümüzde bilgi 
güvenliğinin önemine vurgu yapan Ceyhan, “Ki-
şisel verilerin korunmasıyla birlikte bilgi güvenli-
ği konusunda çok farklı tanımlamalar bulunuyor. 
Burada bilgi kelimesinin küçük bir daraltma ol-
madığını göreceğiz ve birçok şey öğreneceğiz” 
diye konuştu. 

OMÜ Örnek Çalışmalarla Kalitesini 
Belgelendiriyor

OMÜ’den
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“Kurumsal Akreditasyon Kurulu tarafından 
seçilen 11 üniversite arasındayız”

Üniversitenin kalite çalışmaları konusunda öz-
verili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Cey-
han, “2018 yılında kalite koordinatörlüğünü 
kurulmasıyla ve devamında verdiğiniz destekle 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurumsal Akredi-
tasyon Kurulu tarafından seçilen 11 üniversi-
te arasında yer aldı. Bu çok önemli bir prestij. 
Bunu şöyle açıklayabiliriz: Türkiye’de var olan 
200 üniversiteden sadece 11’i yaptığı işleri belli 
standartlarda yapabilen üniversite konumunda. 
Bu çok önemli bir başarıdır” ifadelerini kullandı. 

Hedef Enerji Yönetim Sistemleri 
sertifikasını alan ilk resmi kurum olmak

Diğer tarafta OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemleri” eğitiminde; enerjinin önemi, enerji 
yönetim sistemleri, standardın maddeleri konu-
ları anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını TSE 
Samsun Belgelendirme Müdürü Erol kaygı yaptı.

“OMÜ’yü her yerde örnek gösteriyorum”

Erol Kaygı, konuşmasında “OMÜ Kalite Yöne-
tim Sistemleri ile olan işbirliğimiz devam ediyor. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesini her yerde örnek 
olarak gösteriyorum. OMÜ yüksek öğretim ca-
miasına gerçekten kalite yönetim sistemleri 
konusunda olabilecek en iyi sistemi kazandırdı. 
Hepimizin beraber yürüttüğü bu çalışmalar ka-

muya mal olma yolunda devam ediyor. Faydalı 
bir eğitim olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Türkiye’de ilk olacağız” 

Ardından OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mende-
res Kabadayı çalışanlara hitaben konuşmasın-
da enerji yönetiminin önemine dikkat çekerek 
“OMÜ olarak enerji sistemleri ile ilgili bir takım 
çalışmalar yaptık ve TS EN ISO 50001 Ener-
ji Yönetim Sistemleri ve TS ISO/IEC Belgesini 
alabilmek için başvuru yaptık. Resmi olarak bu 
belgeyi alan bir devlet kurumu yok. İnşallah biz 
Türkiye’de ilk olacağız.” dedi.
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Covid-19  salgını ile mücadele tedbirleri kapsa-
mında fiziki fuarların yapılamadığı bir ortamda 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) online fuar-
larda üniversite adaylarıyla bir araya geliyor.  İlk 
olarak 20-22 Temmuz tarihleri arasında ulus-
lararası öğrenciler için “Study in Turkey YÖK 
Sanal Fuarı 2020”, daha sonra 27 Temmuz-10 
Ağustos’ta “Artı Tercih”, son olarak 28 Tem-
muz-9 Ağustos tarihleri arasında   “Online Üni-
versite Tercih Fuarı (Ünitercih)” online fuarların-
da üniversite adaylarıyla temas kuruldu ve OMÜ 
hakkında bilgi verildi, soruları yanıtlandı. 

OMÜ ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 
2020’de yerini aldı

Bu uygulamalardan biri olan ‘Study in Turkey 
YÖK Sanal Fuarı 2020’ye Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi (OMÜ) de katılacak. Bu yıl ilk kez dü-
zenlenen sanal fuar, 20-22 Temmuz 2020 tarih-
lerinde küresel ölçekte düzenlendi.

Sanal fuar, Türk diplomatik temsilciliklerinin bu-
lunduğu 142 ülkede dikkatleri Türk yükseköğre-
timine çekmeyi, yükseköğrenim çağındaki genç-
leri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı, 
uzaktan öğrenme ve öğretim de dâhil yükseköğ-
retimde sunulacak imkânlarla ilgili bilgilendir-
meyi yapıldı. Küresel ölçekte düzenlenen ‘Study 
in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’, www.virtualfair-
yok.gov.tr  web adresi üzerinden gerçekleştirildi.  

Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020 

Covid-19 salgını sürecinde üniversite tercihi ya-
pacak olan gençlerimiz için olası riskleri en aza 

Üniversite Adaylarıyla Online Tercih 
Fuarlarında Buluştuk

OMÜ’den
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indirgeyerek onları üniversitelerimizle 
buluşturmak amacıyla Yükseköğre-
tim Kurulu (YÖK) 4-7 Ağustos 2020 
tarihlerinde arasında “Üniversiteni 
Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” adıyla 
yükseköğretim kurumları tanıtım fuarı 
düzenledi. İlk kez düzenlenen fuarda 
OMÜ’de yerini alarak üniversite aday-
larıyla bir araya geldi.  

3 Boyutlu Online Tercih Fuarları

EKET Fuarcılık tarafından, Milli Eğitim 
Bakanlığı onayı ile Türkiye’nin en ge-
lişmiş sanal fuar yazılımı kullanılarak 
gerçekleştirilen “Online Üniversite 
Tercih Fuarı” (online.unitercih.com) 
28 Temmuz ile 9 Ağustos arasında 
üniversite adaylarının ziyaretine açık 
kaldı. 

Online Üniversite Tercih Fuarı’nda 
aralarında Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinin de yer aldığı Dünyanın ve 
Türkiye’nin önde gelen önemli devlet 
ve vakıf üniversiteleri, üniversite ter-
cihi yapacak aday öğrenciler ile dijital 
ortamda buluştu.

Mobil oyunlardan esinlenerek geliş-
tirilen 3 boyutlu fuar boyunca aday 
öğrenciler sanal üniversite stantlarını 
ziyaret ederek, üniversiteler hakkında 
ayrıntılı bilgilere ulaşabildi, üniversite 
temsilcileri ile online mesajlaşma ve 
videolu görüşmeler yapabildi, uzman 
eğitimciler ve akademisyenlerin canlı 
seminerlerine katılarak bilgi alabildi.
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Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Covid-19 sürecinde Karaci-
ğer nakline ara vermeden 
devam etti. Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyeleri Koronavi-
rüs salgınının yoğun oldu-
ğu dönemde organ nakli 
bekleyen 3 hastaya, organ 
bağışından sağlanan kara-
ciğerler nakledildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç yaptığı açıklamada, 
nakillerde emeği geçen tüm 
hekim ve sağlık çalışanla-
rını tebrik etti. Bilgiç, “Dr. 
Öğr. Üyesi Oğuzhan Özşay 
liderliğinde kalabalık bir ekip tarafından yürütü-
len karaciğer nakillerinin pandemi sürecinde de 
devam ettirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
ve Tıp Fakültesi adına önemli bir başarıdır” dedi. 
Bilgiç sözlerinin devamında 2020 yılı bitmeden 
sadece kadavradan değil canlıdan canlıya ka-
raciğer nakli yapabilmek için gerekli uzman ve 
teknik altyapının tamamlanması için çalışmala-
ra başlandığını da ifade etti.

Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Özşay ise 
organ nakli bekleyen birçok hastanın bulundu-
ğunu ve bu süreçte 3 hastaya başarılı karaciğer 
nakli yapıldığını belirtti. Özşay, Sağlık Bakanlı-
ğının pandemi sürecinde yayınladığı ve organ 
nakillerinde uyulması gereken tedbirler çerçe-
vesinde gerçekleşen başarılı karaciğer nakille-
rinden sonra hastaların iyileşerek hastaneden 
taburcu edildiklerini söyledi.

OMÜ Covid-19 Sürecinde Karaciğer 
Nakline Devam Etti

OMÜ’den
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 71 sürekli 
işçi alımı için noter kurası gerçekleştirdi. Bin 624 
kişinin katıldığı kura OMÜ’nün sosyal medya he-
saplarından da canlı yayınladı.  

OMÜ’nün açtığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
üzerinden başvuruların kabul edildiği 71 kişilik 
sürekli işçi alım ilanına bin 624 başvuru yapıl-
dı. İşe hak kazananlar Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen noter kurası ile be-
lirlendi. Kura çekimi üniversitenin sosyal medya 
hesaplarından da canlı yayımlandı. Bu neden-
le salonda katılım fazla olmadı. Salonda takip 
edenler ise maske ve fiziksel mesafe kurallarına 
uyarak yer aldı. 

Program OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Men-
deres Kabadayı’nın yaptığı açılış konuşması ile 
başladı. Doç. Dr. Menderes Kabadayı, “Cumhur-
başkanımızın takdiriyle pandemi olayında dolayı 
hastanemize bir takım personel alımı izni verildi. 
Burada bu izni veren başta Cumhurbaşkanımız 
ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz bu 
alımları yaparken dikkat ettiğiniz üzere mülakat 
veya herhangi bir ek koşul koymadık. ‘İnsanlar 

başvuruda bulunsunlar, gelsinler ve noter huzu-
runda kura ile alımlarımızı yapalım’ dedik. 5 kişi 
alacaksak 5 de yedek kişi olarak kurasını çeke-
ceğiz. Daha sonra da o insanlara tebligatlarımızı 
yapacağız. Bize 7 gün içinde başvurularını yapa-
caklar ve biz burada işe başlamalarını yapaca-
ğız. OMÜ ailesinin bir ferdi olacaklar” dedi.

OMÜ’ye Alınacak Daimi İşçiler Noter 
Kurası ile Belirlendi

İZLE
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Öz Sağlık- İş Sendikasından OMÜ’ye 
Ziyaret

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) 
bağlı Öz Sağlık-İş Genel Sekreteri Halit Kaya-
lı, Hak-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya 
Uzun, beraberindeki sendika temsilcileri ile bir-
likte Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör-
lüğünü ziyaret etti.

Ziyarette sendika temsilcilerini Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı ve Hukuk Müşaviri Nuri Ars-
lan ağırladı.  Karşılıklı iyi niyet beyanlarının dile 
getirildiği görüşmede görüş alışverişinde bulu-
nuldu.  

Prof. Dr. Mehmet Kuran, nazik ziyaretlerinden 
ötürü Öz Sağlık-İş Genel Sekreteri Halit Ka-
yalı, Hak-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı 
Ziya Uzun’a teşekkür etti. Sendika temsilcileri 
de Rektör Yardımcısı Kuran ile Genel Sekreter 
Kabadayı’ya konukseverlikleri için memnuniyet-
lerini ifade ederek hediyelerini sundu. 

OMÜ’den
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Atık yönetiminin ve çevre-insan sağlığının öne-
minin bir kez daha  öne çıktığı Covid 19 (korona-
virüs) salgını günlerinde, “Sıfır Atık” projesi kap-
samında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 
atık getirme merkezi kuruldu.

Tebliğ gereği oluşturulan merkezde “Enteg-
re Katı Atık Yönetimi” kapsamında cam, kâğıt, 
plastik, metal ve tehlikeli atıklar (atık pil, bitkisel 
atık yağ vb.) geçici olarak depolanıp geri dönü-
şüme kazandırılacak.

Atıkların kontrol altına alınması ve gelecek ku-
şaklara daha temiz bir çevre ve ülke bırakılma-
sı hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi 
Başkanlığı tarafından başlatılan ve ülke genelin-
deki uygulamalarla tüm Türkiye’yi kapsayan “Sı-
fır Atık” projesi kapsamında OMÜ’de çalışmalar 
tamamlandı.

Yapılan bütün bu çalışmalar; geri kazanılabilir 
atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kayna-
ğında ayrı toplanmasının sağlanması, geri kaza-
nım ve bertarafa gönderilmek üzere bırakılması 
amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine 
ilişkin usul ve esasları belirliyor. 

Covid-19 hijyen malzeme atıkları ayrı 
biriktiriliyor

Tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hij-
yen malzemelerinin atık yönetiminde uyulacak 
Covid-19 tedbirlerine ilişkin 2020/12 Genelge-
si yayımlandı. Covid-19 salgınıyla mücadelede 
ülke sathında alınan tedbirler doğrultusunda 
gündelik hayatta kullanılan maske, eldiven ve 

diğer kişisel hijyen malzemelerinin atık yöneti-
minin uygun şekilde yürütülmesi dikkat edilmesi 
gereken hususlar arasında.

Bu kapsamda hazırlanan 2020/12 sayılı Bakan-
lık Genelgesi’nde; kurum, kuruluş ve işletmele-
rin bina ve yerleşkelerindeki maske, eldiven ve 
diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer 
atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, atık getirme 
merkezlerinde en az 72 saat bekletildikten son-
ra “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak 
yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi 
hususlarında uygulanmaya esas hükümler yer 
alıyor.

OMÜ’de Atık Getirme Merkezi Kuruldu
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5 Haziran Dünya Çevre Günü dolasıyla Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin merkez kampüsünde or-
ganik atıklardan elde edilen kompost (gübre) ile 
yetiştirilen çiçekler toprakla buluşturuldu.

Rektörlük binasının bahçesinde düzenlenen 
sembolik törende Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cen-
giz, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Prof. 
Dr. Yüksel Ardalı, Ziraat Fakültesi öğretim üye-
si Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, idari yöneticiler ve 
çevre düzenlemede görev alan işçilerle birlikte 
kompost ile yetiştirilen çiçekleri dikti.

“Sıfır Atık” projesi kapsamında yürütülen faali-
yetlere dikkat çeken Rektör Bilgiç, bu kapsamda 
Üniversitenin organik atıklarından elde edilen 
kompostun, Üniversite bünyesindeki park ve 
bahçelerin yeşillendirilmesi ile ormanlık alanla-
rın iyileştirilmesinde kullanılacağını söyledi.

Rektör Bilgiç “Öğrencilerimiz, kampüste 
daha güzel bir çevreyle iç içe olacaklar”

OMÜ Rektörü Bilgiç, yaptığı açıklamada doğa ve 
çevrenin korunmasına işaret ederek “Bugün 5 
Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle kampüsü-
müzde farklı çiçek türlerine can vermek, onları 
toprakla buluşturmak için toplandık. Dünya, bü-
tün canlıların yaşayabileceği ve hepimize yete-
cek büyüklükte ve dolayısıyla bütün canlıları bir 
arada barındırdığı ölçüde anlamlı. İnsanlar ola-
rak üzerinde yaşadığımız doğal yaşam alanları-
nın korunması, geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi 

Organik Atıklar Çiçek Olarak Toprakla 
Buluştu
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adına sorumluluklarımız ve bu uğurda 
yapmamız gereken işler var.” dedi.

Öğrencilerin bugün Üniversitede olması-
nı çok istediğini anlatan Bilgiç “Yeni tip 
koronavirüs salgını sebebiyle öğrenci-
lerimiz evlerindeler ancak inanıyoruz ki 
kısa sürede kampüslerine kavuşacaklar 
ve bıraktıklarından daha güzel bir çev-
reyle içi içe olacaklar. Bizler de bu an-
lamda hazırız ve öğrencilerimizle buluş-
mayı umuyoruz.” sözlerine yer verdi.

OMÜ’nün organik atıkları yeşile 
hayat veriyor

Yazın gelişini ve enerjisini çalışanlarına ve öğ-
rencilerine yansıtmaya çalışan OMÜ, bu zorlu 
süreçte başarılı bir geri dönüşüm zinciri ile örnek 
teşkil ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
toprakla buluşturulan çiçeklerin güçlendirilme-
sinde kullanılan kompost, Üniversitenin uzun 
süredir yürüttüğü “Sıfır Atık” çalışmalarının bir 
ürünü.

Konuyla ilgili bilgi veren Rektör Danışmanı ve 
OMÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Sıfır 
Atık” projesi kapsamında OMÜ’de öğrenci ve 
personel yemekhanelerindeki yemek atıkları ile 
kampüsteki bitkisel atıkların; Ziraat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve ekibi 
tarafından yürütülen çalışmayla kompostlana-
rak organik gübreye dönüştürüldüğünü belirtti.

Konuşmasının devamında doğal dengenin ko-
runmasının yanı sıra toprağın ve bitkinin verimi-

ni artıracak olan bu kompostların, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı tarafından üretilen mev-
simlik çiçeklerin yetiştirilmesinde kullanıldığını 
aktaran akademisyen Ardalı, bu kapsamda ye-
tiştirilen 30 bin mevsimlik çiçeğin, kampüsün 
refüjlerini ve yaşam alanlarını süslediğine dikkat 
çekti.

Yiyecek atıkları gübreye dönüşüyor

Katı atık kompozisyonu içerisinde yüksek oranda 
bulunan yiyecek atıklarının değerlendirilmesin-
de en etkili ve pratik yöntemin kompostlaştırma 
olduğunun altını çizen Ardalı, kompostlaştırma-
nın; organik atıkların biyokimyasal olarak aero-
bik koşullar altında parçalanarak stabil, hijyenik 
bir ürüne dönüştürülmesi işlemi olduğunu dile 
getirdi.
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Rektör Bilgiç: “19 Mayıs’ta Kurtuluşa 
Atılan ‘İlk Adım’ ve Sonrasındaki 
Mücadele, Vatanın Bağrına Dayanan 
Düşman Hançerini Kırıp Atmıştır”
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu öncele-
yen yakın süreçte Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 
tarihinde Samsun’a çıkışı, yeni Türk devletinin 
doğuşuna zemin teşkil eden Millî Mücadele’nin 
kıvılcımını ateşleyen en önemli dinamik olarak 
tarihteki yerini almıştır.

Bir milletin ve vatanın, düşman işgaline ve ülke-
nin parçalanmasına karşı koyma ve istiklalini eli-
ne alma iradesinin âdeta teminat altına alındığı 
gün olan 19 Mayıs’ın 100. yılını 2019 yılında id-
rak ettik ve büyük bir coşku ve gururla kutladık. 
Bir asrı geride bırakırken, ikinci asrın ilk yılına 
kavuştuk. Zaman dilimleri içinde esasında ka-
vuşulan ve yeniden idrak edilen şey; o günlerin 
tüm yokluk, sıkıntı ve imkânsızlıklarına rağmen 
bağımsızlık ülküsünün kuvveden fiile çıkarılabil-
miş olması ve hiçbir zorluk karşısında yılmadan, 

azimle, inançla, özveriyle ve dehayla bu sürecin 
son raddesine kadar yürütülmüş olmasıdır. O 
çetin, zor, fedakârlık ve kahramanlıklarla örülü 
günlerdir ki; binlerce şehidi ebediyete uğurlar-
ken, Türk milletine üzerinde varlığını birlik ve 
bağımsızlık içinde sürdürebileceği ve egemenli-
ğini eline alabileceği bir vatanı armağan etmiştir.

19 Mayıs 1919’daki irade, öylesine kudretli bir 
maneviyatı, zihniyeti ve ruhu bağrında taşı-
maktadır ki; Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Millî 
Mücadele’nin sonraki yıllarında Birinci İnö-
nü Muharebesi’yle ilgili Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne yaptığı konuşmada söylediği sözler, 
bu ruha en özlü biçimde anlam vermiştir. Gazi 
Paşa, bu konuşmasının bir kesitinde vatan ve 
hürriyet şairi namıyla anılan Namık Kemal’in 
“Vatan Mersiyesi”ne referans vererek şunları 
söylemiştir:

Rektörlükten
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“Milletimiz bugün bütün geçmişinde olduğun-
dan ve atasından daha çok ümitlidir. Bunu ifa-
de için şunu söylüyorum: Kendilerinin tabiri ile 
cennetten vatanımıza bekçi olan merhum Kemal 
demiştir ki:

“Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini

  Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini”

“İşte bu kürsüden bu Yüce Meclis’in başkanı sı-
fatıyla yüce Heyetinizi oluşturan bütün üyelerin 
her biri adına ve bütün millet adına diyorum ki:

“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini

   Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini”

İşte, 19 Mayıs’ta kurtuluşa atılan “ilk adım” ve 
sonrasındaki mücadele, vatanın bağrına da-
yanan düşman hançerini kırıp atarak ve Türk 

milletinin kaderini, en temel karakteristiği olan 
bağımsızlıkla buluşturarak tarih yapmıştır. Bu 
tarihi yapanlar; cephede ve masada Türk mil-
leti için savaşan ve hakları ödenemeyecek olan 
kahramanlardır. O günün kahramanlarının ema-
netini, bugün taşıyan ve gelecekte de taşımaya 
devam edecek olan en temel dinamik ise Türk 
gençliğidir. Milletinin değerleriyle hemhâl olarak 
eğitimle, bilimle, teknolojiyle, görev ve sorumlu-
luklarını en iyi şekilde icra etme bilinciyle çalı-
şan, üreten, vatan ve millet sevgisiyle dolu Türk 
gençliği…

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı canıgönülden 
kutluyorum. 19 Mayıs’ın, Kurtuluş Savaşı’nın 
ve bağımsızlığın mimarı olan Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, aziz silah arkadaşları ve kahraman 
Mehmetçiklerimizi rahmet, minnet ve saygıyla 
yâd ediyorum.

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör
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Mülkiye Başmüfettişliğine Atanan 
Kaymak’a Veda Ziyareti

Rektör Bilgiç’ten Samsun Valisi Zülkif 
Dağlı’ya ‘Hayırlı Olsun’  Ziyareti

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç öncülüğündeki Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üst Yönetimi, Mül-
kiye Başmüfettişliğine atanan Samsun Valisi Os-
man Kaymak’a veda ziyaretinde bulundu.

Valilik makamındaki ziyarette Rektör Bilgiç’e 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. 
Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan 
ile Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı 
eşlik etti.

Görüşmede Rektör Bilgiç ve Üniversite Üst Yöne-
timi, 9 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi 
ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Sam-
sun Valisi Osman Kaymak’a, kente hizmetlerin-
den ötürü teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Bilgiç, Vali Kaymak’a 
günün anısına tablo hediye ederek yeni görevinin 
hayırlı olmasını diledi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Valiliği görevi-
ne başlayan Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret 

ederek hayırlı olsun dileğinde bulu-
narak kendisine başarılar diledi.  

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve 
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı maka-
mında ağırlayan yeni Samsun Valisi 
Zülkif Dağlı, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek rektör-
lere teşekkür etti.

Vali Dağlı ile bir süre sohbet eden 
OMÜ Rektörü Bilgiç ve SAMÜ Rek-

törü Aydın, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Rektörlükten
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Milli Eği-
tim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Ge-
nel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
‘Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri’ 
programında OMÜ’yü tanıttı, üniversi-
te adaylarının sorularını yanıtladı. 

Moderatörlüğünü MEB Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğünden Uzman Ömer 
Sarıca’nın yaptığı program 5 Haziran’da 
gerçekleştirildi. Yayına farklı illerden 
görüntülü olarak katılan lise öğrencile-
ri de Rektör Bilgiç’e sorularını yöneltti.  

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Belçika’dan Europe-
an University of Benelux Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Sözer, European 
University of Benelux Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. 
Bilal Kabrit ve beraberindeki heyeti makamında 
ağırladı.

Rektörlük makamındaki ziyarette daha önceden 
imzalanan eğitim işbirliği protokolü kapsamında, 
iki üniversitenin gelecekteki projeleri ve öğrenci 
değişimi konuları ele alındı. Ayrıca European Uni-

versity of Benelux’da okuyan Türk öğrencilerin 
de lisans ve lisansüstü programları denkleştirme 
konuları görüşüldü.

Görüşmede Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Uluslara-
rası iş birliklerine önem verdiğini belirterek gelen 
konuklarına teşekkür etti. İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Metin Yılmaz’ın eşliğinde gerçek-
leşen ziyaret sonunda hediye takdimi yapıldı ve 
hatıra fotoğrafı çekildi.

European University of Benelux 
Heyetinden Ziyaret 

Rektör Bilgiç, Üniversite Adaylarının 
Sorularını Yanıtladı
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Atakum Kaymakamından Veda Ziyareti

Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Muammer 
Yaylalı’yı Ağırladı

Mersin’in Silifke ilçesine atanan Samsun’un Atakum 
ilçesi Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’e veda ziyaretinde bulundu.

Atakum ilçesinde 3 yıl görev yapan Kaymakam Na-
mık Kemal Nazlı, Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında 
ziyaret ederek vedalaştı. Nazlı, görev yaptığı süre 
boyunca destekleri için Prof. Dr. Sait Bilgiç’e teşek-
kür etti.  

Rektör Bilgiç de Mersin’in Silifke ilçesine atanan 
Kaymakam Nazlı’ya uyumlu çalışmaları ve destekle-
ri için şükranlarını sunarak yeni görevinde başarılar 
diledi.  Bilgiç, günün anısına Kaymakam Nazlı’ya üni-
versitenin hediyesini takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, iki dönem Erzurum 
Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğü yapan ve 
halen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi olan 
Prof. Dr. Muammer Yaylalı’yı makamında ağırladı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan’ın eş-
liğinde gerçekleşen ziyarette YÖK Üyesi Prof. 
Dr. Yaylalı, yeniden OMÜ’de olmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek konukseverliği için Rektör 
Bilgiç’e teşekkür etti.  

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki gö-
revinin yanı sıra YÖK Üyeliğini de sürdüren Prof. 
Dr. Yaylalı görüşmede, yükseköğrenimdeki geliş-
melere dair değerlendirmelerini paylaştı, Rektör 
Bilgiç ve Dekan Doğan ile fikir alışverişinde bu-
lundu.  

Rektör Bilgiç de nazik ziyareti için konuğu Prof. 
Dr. Yaylalı’ya şükranlarını sunarak kendilerini ko-
nuk etmekten onur duyduğunu söyledi. 

Rektörlükten
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Diş Hekimliği Fakültesinin 23. mezunları törenle 
meslek yemini etti. Fakültenin bahçesinde Covid 
19 önlemleri nedeniyle az sayıdaki katılımcıyla 
gerçekleşen 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 
Mezuniyet Törenine Diş Hekimliği Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Selim Arıcı, akademisyenler, mezun 
öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende kısa bir süre 
önce hayatını kaybeden son sınıf öğrencisi Zey-
nep Uyan da anıldı.

Covid-19 salgını ile mücadele tedbirlerini dikkate 
alarak düzenlenen ve kısa tutulan törende ko-
nuşmaların ardından Fakülte birincisi Mert Ünal, 
Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı ile birlikte mezuniyet 
kütüğüne plaket çaktı ve ardından yeni mezunlar 
hekimlik yeminini ederek keplerini havaya fırlattı.

“Zeynep, her zaman aramızda ve bugün o da 
bizimle kepini fırlatacak”

76 OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisinin 
mezun olarak hekimliğe adım attığı tören, açılış 
konuşmalarıyla başladı. Diş Hekimi Merve Öz-
kök, dönem arkadaşları adına söz alarak kısa 
süre önce hayatını kaybeden son sınıf öğrencisi 
Zeynep Uyan’ı andı. Konuşmasında Zeynep’in, 
her zaman aramızda olacağını belirten Özkök, 
“Bugün o da bizimle kepini fırlatacak ve bizimle 
mezun olacak. Ben öyle hissediyorum ve onu hep 
güzel hatırlayacağımıza söz veriyorum.” diye ko-
nuştu.

“Önceliği hasta ve toplum sağlığı bilip 
yeminimize sadık kalarak ülkemizin her 
noktasına hizmet etmenin gayretinde 
olacağız”

Mezun öğrenciler adına konuşan Fakülte birinci-
si Diş Hekimi Mert Ünal, hiç bitmeyecekmiş gibi 
5 yıllık yorucu ama keyifli eğitimlerinin sonuna 
geldiklerini belirterek bundan sonraki hekimlik 
hayatında edecekleri yemini akıllarından çıkar-

madan doğruya ve başarıya ulaşmak için çalışa-
caklarını söyledi.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti: “Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti-
nin bilinciyle ülkemizin köklü üniversitelerinden 
biri olan OMÜ’den mezuniyetimiz bizleri heye-
canlandırıyor. Bizler sağlık hizmetinin ana unsur-
larından biri olarak önceliği hasta ve toplum sağ-
lığı bilip yeminimize sadık kalarak ülkemizin her 
noktasına hizmet etmenin gayretinde olacağız. 
Bana hep destek olan aileme, bilgi ve birimleri-
ni bizlerle paylaşan hocalarıma teşekkür ederim, 
arkadaşlarıma ise bundan sonraki meslek ya-
şamlarında başarılar dilerim.”

“Öğrenciler Covid-19 sürecinde zor bir 
eğitim süreci geçirdi”

Zeynep Uyan’ı anarak konuşmasına başlayan Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı 
ise öğrencilerin bu dönemde Covid-19 sürecine 
denk geldiğini ve zor bir eğitim süreci geçirdikle-
rini söyledi. 

Mezun öğrencilere özgüvenlerinin yüksek olma-
sı gerektiğini söyleyen Arıcı, fakülte olarak iyi 
bir eğitim verdiklerini vurguladı. Araştırmalarda 
fakültenin eğitim sıralamasında ilk üçe girdiğini 
belirten Arıcı, hocalara da iyi bir eğitim verdikleri 
için teşekkür etti. Arıcı, “Meslek ve kişilik hayatı-
nızda hep dürüst olun, bunun meslek hayatınıza 
başarı olarak döneceğine inanıyorum. Önünüzde 
uzun bir hayat var ve bu süreçte meslek hayatı-
nızda başarıların hep sizinle olmasını dilerim.” 
ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı. 

Fakülte birincisi Mert Ünal’ın Dekan Prof. Dr. Se-
lim Arıcı ile birlikte mezuniyet kütüğüne plaket 
çakmasının ardından hekimlik yeminini eden 76 
genç diş hekimi mezuniyet coşkusuyla keplerini 
fırlattı.

Diş Hekimliği Fakültesi 23. Dönem 
Mezunlarını Verdi

Mezundan



Tıp Fakültesinin 42. Mezuniyet töreni, Covid 19 
önlemleri nedeniyle az sayıda mezunun katılımı 
ile temsilen gerçekleşti. Mezunların bir kısmı ise 
dijital ortamdan törene katılarak törende bulu-
nan arkadaşlarıyla birlikte hekimlik yemini etti.

Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonun-
da sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek dü-
zenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir,  
akademisyenler, 8 mezun öğrenci ve mezun öğ-
rencilerin aileleri katıldı.

247 OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisinin mezun ola-
rak hekimliğe adım attığı tören, açılış konuşma-
larıyla başladı. 

“Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine 
emanet ediniz’ sözüne yakışır hekimler 
olacaklarından hiç şüphemiz yok”

OMÜ Tıp Fakültesinin kuruluşundan bu yana 6 
bin 516 hekimi mezun ettiğini kaydeden Tıp Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir “Bugün 
mezun olan öğrencilerimiz, önceki dönem me-
zunlarımız gibi bizleri gururlandıracaklar. Öğ-
rencilerimizin aileleri ise 6 yıl boyunca onlara 
maddi ve manevi destek vererek üzerlerine dü-
şeni fazlasıyla yerine getirdi. Bugün onların da 
gurur günü.” dedi.

Mezuniyet töreninin, genç hekim adaylarını ye-
tiştiren öğretim elemanlarının da gurur duyacağı 

Tıp Fakültesi 42. Mezuniyet Töreni, 
Dereceye Giren Mezunların Katılımıyla 
Dijital Ortamda Yapıldı
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bir gün olduğunu belirten Dekan Ayhan Dağde-
mir “Mezunlarımızın kurtaracağı her hayatta, 
iyileştirecekleri her insanda onların da izleri ola-
cak.” diye konuştu.

Öğrencilerin, tıp sanatını icra etmek için gere-
ken bilgi, beceri ve tutumla mezun olduklarına 
dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Dağdemir şöyle de-
vam etti: “Mezunlarımızın mesleklerini insanlık 
yararına en iyi şekilde uygulayacaklarına ve Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimleri-
ne emanet ediniz.’ sözüne yakışır hekimler ola-
caklarından hiç şüphemiz yok.  Deontolojiyi asla 
unutmamanızı temenni ederek bundan sonraki 
hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık, 
Allah yardımcınız olsun.”

Covid 19 salgını nedeniyle farklı bir mezuniyet 
töreni gerçekleştirildiğine işaret eden Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Her sene mezunlarımız-
la, onların aileleriyle ve akademisyenlerimizle 
birlikte coşkuyla kutladığımız törenler yerine, 
temsilen bir kutlama yaptığımız için gönlümüz 
buruk olsa da sizlerle birlikte olmaktan dolayı 
mutluyuz. 8 mezun öğrencimiz yanımızda ama 
büyük bir bölümü de ekranları başından törene 
katılarak yüreklerinin burada olduğunu bize gös-
teriyorlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum.“ ifadelerini kullandı.

OMÜ’nün mezun öğrencilerine, meslekleri için 
gereken bilgi ve becerinin yanında yetiştikleri 
çok uluslu kampüs sayesinde, daha geniş ufukla 
dünyaya bakabilecekleri bir kültür kazandırdı-
ğını vurgulayan Rektör Bilgiç “Bu nedenle OMÜ 
Tıp Fakültesinden mezun bir doktorun hem iyi 
bir hekim olarak hem de iyi ve güvenilir bir insan 
olarak anılması, bizi ve onları yetiştiren akade-
misyenleri çok mutlu edecektir.”  diye konuştu.

“Pandemi sürecinde, öğrencilerimizle yakın 
temas kurarak dertleriyle ilgilendik”

Pandemi sürecinde, öğrencilerle yakın temas 
kurarak dertleriyle ilgilendiklerini belirten Rek-
tör Sait Bilgiç “Bu sorunların bir kısmını da gi-
derdik. Tıp Fakültesinde 100 intern öğrencimiz, 
eğitimlere katılarak bu süreci tamamladı.” dedi.

İyi insan olmanın yanında hekimlerin hastalarıy-
la iyi iletişim kurması gerektiğini de vurgulayan 
Rektör Sait Bilgiç mezun öğrencilerin ailelerine, 
verdikleri emek ve gösterdikleri fedakârlık için 
teşekkür etti. Rektör Bilgiç “Çocuklarınızın top-
luma faydalı birey olması için birinci dereceden 
katkı sağladınız. Burada en çok sevinmesi gere-
ken ve gurur duyulması gereken sizlersiniz. Aynı 
zamanda öğrencilerimizi en iyi şeklide yetiştiren 
akademisyenlerimizi ve yöneticilerimizi de teb-

rik ediyorum. Hem aramızda bulunan hem de 
ekranları başında bizi takip eden mezun öğren-
cilerimize ise başarılar diliyorum.” ifadelerine 
yer verdi.

Diploma takdimiyle devam eden törende Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkçe Tıp dönem bi-
rincisi Dr. Burak Tokaç ve İngilizce Tıp dönem 
birincisi Dr. Ayşe Gökçe Dönderici’ye diploma 
ve ödüllerini vererek tebrik etti. Türkçe Tıp dö-
nem ikincisi Dr. Nazlıhan Yalçın ve İngilizce Tıp 
dönem ikincisi Dr. Merve Selma Kalay, diploma 
ve ödüllerini Dekan Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve 
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Ünsal Özgen’in elinden alırken Türkçe Tıp dö-
nem üçüncüsü Dr. Hasbi Başaran, İngilizce Tıp 
dönem üçüncüsü Dr. Betül Gürses, Dr. Anılcan 
Küçüksözen ve Dr. Mehmet Kurşun’a da diploma 
ve ödülleri,Tıp Fakültesi akademisyenleri tara-
fından verildi.

Dönem birincilerinin mezuniyet kütüğüne isim-
lerini çakmasının ardından edilen hekimlik ye-
miniyle OMÜ Tıp Fakültesinin 42. Mezuniyet tö-
reni sona erdi.

SBF Mezuniyet Törenini İzleyebilirsiniz

https://tinyurl.com/omusbfmezun2020
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Çevre Mühendisliği Bölümü 
2019 - 2020 eğitim Öğretim Dö-
nemi Diploma Töreni uzaktan 
erişimle gerçekleştirildi.

Törene Çevre Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem 
Bakan, Prof. Dr. Hanife Büyük-
güngör, Prof. Dr. Feryal Akbal, 
Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, 
Doç. Dr. Hülya Böke Özkoç, Doç. 
Dr. Ayşe Kuleyin, Doç. Dr. Nevzat 
Beyazıt, Doç. Dr. Andaç Akdemir, 
mezun öğrencilerin danışman 
öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Bur-
cu Özkarova, ÇMO Samsun Şube 
Başkanı Özcan Çoluk, araştırma 
görevlileri, mezunlar ve aileleri telekonferans yoluyla katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasına covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen 
diploma töreni için duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Prof. Dr. Gülfem Bakan “Çalışkanlığın, 
dürüstlüğün ve üretkenliğin bir değer olduğunu bilen, zorlukla mücadeleden korkmayan, inandığı 
gibi yaşayan ve bu inançla hareket eden bireyler olun. Ulu önder Atatürk’ün gösterdiği akla ve bilime 
dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için OMÜ kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümi-
diyle hepinize, geleceğine umutla bakan bir toplumun insanlarıyla, dayanışma içinde geçireceğiniz 

Çevre Mühendisliği Bölümü Diploma 
Töreni Online Yapıldı
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bir yaşam diliyorum. Güzel ülkemizin 
çağdaş yarınlarını gerçekleştirecek 
olan gençlerimize, yeni Çevre Mühen-
disliği bölümü mezunlarımıza başarı-
lar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından progra-
ma katılan öğretim üyeleri söz alarak 
mezunlara ve ailelerini tebrik ederek 
başarılar diledi. 

ÇMO Samsun Şube Başkanı Özcan 
Çoluk ise konuşmasında mesleki da-
yanışmanın önemine değinerek yeni 
mezunları kutladı ve başarılar diledi.

Program Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğrenci Temsilcisi Enes Yiğit, Çevre 
Mühendisliği bölüm birincisi İremnaz 
Gülmüş, bölüm ikincisi Deniz Saygılı 
ve bölüm üçüncüsü Onur Yağlı’nın ko-
nuşmaları ile devam etti. 

Mezuniyet töreni, Çevre Mühendis-
liği Bölümü’nde diploma törelerinin 
geleneği haline gelen Ulusal Çevre 
Andı’nın birlikte okunduğu videonun 
gösterimiyle sona erdi. 
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Sağlık Bilimleri Fakültesinin (SBF) Mezuniyet 
Töreni, Covid-19 önlemleri nedeniyle az sayıda 
mezunun katılımı ile temsilen gerçekleşti. Me-
zunların bir kısmı ise dijital ortamdan törene ka-
tılarak arkadaşlarıyla birlikte meslek yemini etti.

Uzaktan Eğitim Konferans Salonunda sosyal 
mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen tö-
rene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat 
Terzi, bölüm başkanları, akademisyenler, dere-
ceye giren öğrenci ve mezun öğrencilerin aileleri 
katıldı.

Beslenme ve Diyetetik bölümünden 91, Ebelik 
bölümünden 66, Hemşirelik bölümünden 121, 
Sağlık Yönetimi bölümünden 30 ve Sosyal Hiz-
met bölümünden 52 öğrenci mezun oldu. Top-
lamda 360 öğrencisinin mezun olarak meslek-
lerine adım attığı tören, açılış konuşmalarıyla 
başladı.

“Hemşire olmaya karar vermek kahramanca 
bir eylem”

Mezun öğrenciler adına konuşan SBF Birincisi 
Hemşirelik Bölümünden Sevde Külcüömeroğlu, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet 
Töreni Online Gerçekleşti
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4 yıl süren eğitim öğretim hayatlarının sonuna 
geldiklerini belirterek bundan sonraki yaşamla-
rında mesleklerini en iyi şekilde temsil edecek-
lerini söyledi.

Külcüömeroğlu, konuşmasında pandemi süre-
cinde hayatını kaybeden hemşire meslektaşla-
rını anarak Allah’tan rahmet diledi ve özveriyle 
çalışan hemşirelere teşekkürlerini iletti.  

Hemşire olmaya karar vermenin kahramanca 
bir eylem olduğunu vurgulayan Külcüömeroğlu, 
“Bu meslek için en güncel ve en iyi araştırma-
yı yapacağıma, özellikle her hemşire öğrenciyi 
destekleyeceğimi, bildiğim herşeyi onlara öğre-
teceğime ve onlardan öğreneceğime, hemşire-
lik bakımı için elimden gelen herşeyi yapacağımı 
biliyor ve bunun için söz veriyorum” sözleriyle 
konuşmasını tamamladı.

“Öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim alarak 
ve yeterli donanımla mezun oldu”

Dekan Prof. Dr. Murat Terzi, genç mezunların 
heyecanlarını paylaşarak yaptığı konuşmasında 
“Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ve güçlü eğitim 
kadrosuna sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi me-
zun öğrencilerin Covid-19 pandemisi sürecinde 
nitelikli bir eğitim aldığını ve yeterli donanıma 
sahip olarak mezun olduklarını dile getirdi.

Dekan Terzi, konuşmasında “Öğrencilere mes-
lek hayatlarında bilim ışığında kendilerini geliş-
tirmelerini ve nitelikli sağlık hizmetleri sunmaları 
konusunda her daim üniversitenin ve fakültenin 
desteğinin yanında olduğunu bilmenizi isterim’ 
ifadelerine yer verdi.

“OMÜ sizin eviniz, sizlere kapımız her 
zaman açık”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in şehir dışında oldu-
ğundan onun adına mezuniyete katıldığını belir-
ten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
OMÜ’nün köklü bir üniversite, Sağlık Bilimleri 
Fakültesinin ise çok hızlı büyüyen bir fakülte ol-
duğunu söyledi.

Kuran, sağlık ve sağlık çalışanlarının önemini 
bildiklerini ancak pandemi sürecinde bunu daha 
iyi fark ettiklerini vurguladı.

Pandemi süreci nedeniyle dar bir mezuniyet tö-
reni yapmak zorunda kaldıklarını belirten Kuran, 
konuşmasının devamında ise “OMÜ sizin eviniz 
buradaki kapı size her zaman açıktır, bu duygu-
larla sizi halkın hizmetine gönderiyoruz” diye 
konuştu.

Fakülte birincisi Sevde Külcüömeroğlu mezu-
niyet kütüğüne ismini çaktı. Törende Fakülte 
ikincisi Hemşirelik Bölümünden Büşra Korucu 
ve Fakülte üçüncüsü Ebelik Bölümünden Merve 
Fidan’a başarı belgeleri verildi.

Törende; Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Pınar Sökülmez, Ebelik Bölüm Başkan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Rüzgâr, Hem-
şirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, 
Sosyal Hizmet Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Aynur Arslan, Sağlık Yönetimi Bölüm Baş-
kan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun Us 
tarafından dereceye giren öğrencilere arkadaş-
ları adına diplomalarını takdim etti.
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Kurum İçi Yükselme (Nisan – Temmuz 2020)

Engin BURGAZ
Profesör
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
ABD.

Tarık YAZAR
Doçent
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik

Aslı TANRIVERMİŞ SAYIT
Doçent
Tıp Fakültesi
Radyoloji

Servet AKER
Doçent
Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi

Özlem TERZİ
Doçent
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı

Aynur ATİLLA
Doçent
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji

Serkan Burç DEŞER 
Doçent
Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi

Dila Nur YAZICI
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Eğitimi

Murat VURAL
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Zihin Engelliler Eğitimi ABD.

Tuğba AYÇİÇEK DİNÇER
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Vedat ERİM
Doktor Öğretim Üyesi
Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği

Volkan ÖZÇELİK
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Emre ALPASLAN
Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Yapı

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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Kurum Dışı Atama

Cenk AYGÜL
Doçent
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU
Doçent
Eğitim Fakültesi
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi 
Temelleri

Beril TEKELİ
Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi

Murat ŞAHİN
Doktor Öğretim Üyesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Sosyoloji

Kadir Mert DÖLEKER
Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
ABD.

Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK
Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik

Cüneyt TAMER
Doktor Öğretim Üyesi
Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Virolojisi

Derya KESKİNCİ
Doktor Öğretim Üyesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet programı

Gülden ÖZTÜRK SERTER
Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi

Emine Hafize ERDENİZ
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ.ve Hast.

İsmail BÜYÜKCERAN
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Trav.

Şaban ÜNVER
Doktor Öğretim Üyesi
Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz  Nisan – 
Temmuz 2020 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine 
şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

ALİ COŞKUN
SÜREKLİ İŞÇİ

AYŞE ZEHİR
SÜREKLİ İŞÇİ

CEMAL KARAGÖZ
SÜREKLİ İŞÇİ

DURMUŞ ÇAKIR
SÜREKLİ İŞÇİ

Erol ÇAKIR
Biyolog
Hastaneler Başmüdürlüğü

FATMA KÖSE
SÜREKLİ İŞÇİ

Güner ÖZCAN
Bilgisayar İşletmeni
Ziraat Fakültesi
 

HIDIR YILDIZ
SÜREKLİ İŞÇİ

Akademik Personel

İdari Personel

Fahri ÇELİK
Profesör
Fen-Edebiyat Fakültesi
Atom ve Molekül Fiziği

Mehmet KOYUNCU
Profesör
Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

İsa DOĞAN
Profesör
İlahiyat Fakültesi
Kelam

Musa Kazım ONAR
Profesör
Tıp Fakültesi
Nöroloji

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
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İdari Personel

Kadir KAHRAMAN
Aşçı
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

KADRİYE UNCU
SÜREKLİ İŞÇİ

Mehmet BOZKURT
Bilgisayar İşletmeni
Hastaneler Başmüdürlüğü

Mehmet ECEVİZ
Bilgisayar İşletmeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mustafa AYDIN
Sağlık Memuru
Hastaneler Başmüdürlüğü
 

Mustafa SARISOY
Teknisyen
Hastaneler Başmüdürlüğü

Nuri AKBAŞ
Şoför
Kütüphane ve Dök.Dai.Bşk.
 

Nurten YOĞUNALİ KURT
Bilgisayar İşletmeni
Genel Sekreterlik

Resul GEÇKİN
Kor.ve Güv.Görv.
İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.
 

Rüstem EROL
Bilgisayar İşletmeni
Güzel Sanatlar Fakültesi
 

SENAYİ ÇEVİK
SÜREKLİ İŞÇİ

SEZGİN YILDIZ
SÜREKLİ İŞÇİ

Şükran ÖNDER
Bilgisayar İşletmeni
Hastaneler Başmüdürlüğü
 

Turgay BİLGE
Şef
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

YAŞAR KUT
SÜREKLİ İŞÇİ

Zarife GÜRBÜZ
Bilgisayar İşletmeni
Diş Hekimliği Fak.
 

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme

83

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
M

ay
ıs-

Te
m

m
uz

 2
02

0
Sa

yı 
80



84

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
M

ay
ıs-

Te
m

m
uz

 2
02

0
Sa

yı 
80





O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
   

 M
ay

ıs
-T

em
m

uz
 2

02
0 

  S
ay

ı: 
80

   
w

w
w

.o
m

u.
ed

u.
tr


	Boş Sayfa
	Boş Sayfa

