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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, dünyadaki
gelişmeleri dikkate alan, istihdam alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek
amacıyla eğitimde revizyon başlatıldı. Bu
kapsamda OMÜ üst yönetimi, fakültelerle
periyodik olarak toplantılar düzenliyor.

4

Oldukça hızlı başlayan revizyon süreci toplantılarında fakültenin amacı, yeterlilikleri,
güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, altyapısı,
hedefleri ve beklentileri hakkında yapılan
ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından ders
programlarının içeriği gözden geçiriliyor. Bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları
da kendi alanları ve müfredatları ile ilgili bilgi ve görüşlerini bildiriyor.

OMÜ’ye daha başarılı öğrencilerin kazandırılması için eğitim ve Ar-Ge alanında örnek teşkil edecek faaliyetleri başlatma çalışmaları
sürerken ilerleyen zamanda eğitim revizyonu
strateji belgesi çıkartılması planlanıyor.
Eğitim revizyonunu gerçekleştirmek için fakülte yönetimlerinden üç sorunun cevaplanması isteniyor: Nasıl bir üniversite ön görüyorsunuz? Hangi yeterlikte öğrenci mezun
edeceksiniz? Fakülte olarak bunu nasıl yapacaksınız?
Eğitim revizyonu değerlendirilme kademeleri
ise; üniversitenin öğrenci tarafından tercih
edilebilirliği, öğrencinin eğitim-öğretim dönemi boyunca sistem içindeki memnuniyeti,
öğrencinin mezun olduktan sonra üniversiteye nasıl baktığı olarak sıralanıyor.

OMÜ’de Eğitim-Öğretim
Yeni Bir Vizyon ve Modelle Devam Edecek

Bu maksatla internet üzerinden yapılan on-line
(çevrim içi) “Eğitim Planlaması Toplantısı”nda
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Üniversite Senatosu üyeleri, başlatılan eğitim ve öğretim revizyonunun işleyiş takvimi ile bu hususta iyileştirilmesi gereken noktaları ele aldı.
Eksik ve zaaflarımızı gidererek mevcut
potansiyelimizi enerjiye çevirmek
zorundayız
Toplantıda, belirledikleri yeni eğitim-öğretim
modeli ve vizyonunun detayları üzerinde duran Rektör Ünal “Nasıl bir üniversite ve öğrenci
öngörüyoruz, öte yandan bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu soruların cevabını en temelden
başlayarak bulmaya çalışacağız ve bu çalışma
da eğitimle alakalı vizyonumuzu biçimlendirecek. Buradan bir yol haritası çıkaracağız. Bu
sorular ekseninde müfredatımız, içerik, materyal, yöntem ve alacağımız tedbirleri göz önüne
alarak Üniversitemizdeki eğitim-öğretim sürecindeki gerçeklerle yüzleşeceğiz. Burada amacımız; OMÜ’nün açık ve zaaflarını kamufle etmek değil, tam aksine bunları tespit ederek bu
doğrultuda çözümler üretmek olacak. Eğitime
bütüncül bakıp tasarladığımız revizyonu yapacağız. Eksik ve zaaflarımızı gidererek mevcut
potansiyelimizi enerjiye çevirmek zorundayız.
Bunu eğitim politikası olarak benimsedikten
sonra bu sürecin altından rahatlıkla kalkacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.
“Üniversite olarak tercihte yüzde 50
oranında bir iyileşmeyi hedefliyoruz”
OMÜ’de kalite çıtasını yükseltecek akreditasyon sürecini önemsediklerini vurgulayan Rek-

tör Ünal, kalite algısı ve beklentisine ilişkin şu
değerlendirmede bulundu: “Her birimizin web
sayfasında nasıl bir mezun öngördüğümüzle
ilgili beyanname var. Sizlerden bu noktada,
başlattığımız revizyon çalışmasını olgunlaştırıp yetkinleştirmenizi istirham ediyorum. Yani
benim bir taahhüdüm var diyerek bu çalışmayı sürece yaymanızı ve nihayetinde de bunu
gerçekleştirme noktasında bizleri ikna etmenizi istiyoruz. Bu minvalde fakülteleri, alan
bazında bir araya getirip süreci hep beraber
işletme arzusundayız. Bu hususta öğrenci ve
akademisyeni birbirine entegre ederek iletişim dilini açık tutmamız gerekiyor. Üniversite
olarak tercihte yüzde 50 oranında bir iyileşmeyi hedefliyoruz, tabii bu oran bölüm ve
programlara göre değişebilir. Yapmak zorunda olduğumuz şey; söz konusu parametreleri
bir araya getirmek ve bunların üzerine kendi
gerçekliğimizi inşa etmek. Bu doğrultuda nasıl
bir mezun istediğimizin deklarasyonunu ortak
akılla şekillendirmeliyiz.”

“OMÜ’de
kalite çıtasını
yükseltecek
akreditasyon
sürecini
önemsiyoruz.”

“OMÜ’nün sorunlarını bir aile olarak kendi
içimizde çözmeliyiz”
Bu süreçte istişare ve ortak aklın ön plana çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz Ünal, Senato
üyelerine çağrıda bulunarak “İdealize ettiğimiz
üniversite sorusunu cevaplandırabilmek için bu
süreci ilmek ilmek işlemeliyiz. Kendi içinde bir
sistematiği ve estetiği olan bir tablo ortaya çıkmalıdır ki bu da Üniversitemizin markası olsun.
Bunu ast-üst ilişkisi içinde değil, bir kardeşlik
hukuku çerçevesinde yürütmek niyetindeyiz.
Bir haftalık süre boyunca her birim, gidilecek
revizyon adına bir çalışma grubu oluşturarak
kendi yeterliliklerini gözden geçirsin. Şu hususun altını çizmeliyim: OMÜ’nün imkânları,
fırsatları, riskleri yani gerçekliği kendine özgüdür. OMÜ’nün sorunlarını bir aile olarak kendi
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OMÜ’de planlanan eğitim-öğretim revizyonu;
öngörülen üniversite ve öğrenci profili ile bunun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin temalar
ekseninde hayata geçiriliyor.
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“Amacımız öğrenciyi alırken
kazanmak ve
istediğimiz
özellikleri
taşıyan öğrencilerle daha da
güçlenmektir.”
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içimizde çözmeliyiz. Dolayısıyla da mümkün
olan en sağlıklı yapıyla koşuya katılmak taraftarıyız.” dedi.
“Hedefimiz; seçtiği alanı seven ve bu alanda
meslek sahibi olmak isteyen öğrenciyi
Üniversitemize çekebilmek”
Konuşmasında OMÜ’yü tercih edecek öğrencilerin nitelikleri hakkındaki düşüncelerini aktaran Rektör Yavuz Ünal, devamında “Yatarak
mezun olmayı düşünen tembel öğrencinin
Üniversitemizi tercih etmemesi lazım, böyle
bir öğrenci OMÜ’den mezun olmamalı. Çünkü
bu öğrenci profili Üniversitenin diploma kalitesini düşürüyor. O yüzden bu süreçte seçtiği
alanı seven ve bu alanda meslek sahibi olmak
isteyen öğrenciyi Üniversitemize çekebilmeliyiz. Bu bağlamda fakülte ve programlardan
kendilerini daha sık tanıtmalarını isteyeceğiz.
Amacımız; öğrenciyi alırken kazanmak ve istediğimiz özellikleri taşıyan öğrencilerle daha

da güçlenmek. Bu uğurda öğrencileri burslandırarak, ödüllendirerek, yahut alanlarında
kendilerini ispat etmiş kişileri davet ederek
OMÜ’yü cazip hâle getirme yükümlülüğümüz
var.” ifadelerini kullandı.
“Asenkron dersler 1 hafta önce sisteme
yüklenmeli”
Pandemi sürecindeki eğitim-öğretim yapılanmasında yer alan senkron ve asenkron dersler
ile uygulamalardan da bahseden OMÜ Rektörü, asenkron derslerin bir hazırlık aşaması olması gerektiğine işaret ederek “Her birimden,
başlangıçtan şu ana kadar derslerle ilgili bir
değerlendirme yapmalarını bekliyoruz. Bu süreçte kişisel inisiyatifler, kurumsal hedeflerin
önüne geçmemeli. Asenkron dersler 1 hafta
önceden sisteme yüklenmeli zira bu uygulama, eğitimdeki niteliği yükseltmesi ve eş güdümü sağlaması bakımından büyük önem arz
ediyor.” dedi.

Eğitimde Revizyon Görüşmeleri
İlahiyat Fakültesiyle Başladı
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi
Yazıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin
Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları
ve İlahiyat Fakültesi bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısına, anabilim
dalı başkanları ve öğretim üyeleri de internet
üzerinden eşlik etti.

Yapılan durum değerlendirmesinin ardından
eksikliklerin giderilmesi hususunda fikir alış
verişinin yapıldığı toplantıda, elde edilen sonuçlar maddelenerek hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar, ilgili öğretim üyelerince
değerlendirildi. Toplantıda özellikle İlahiyat
Fakültesinde verilen Arapça dil eğitimin içeriği
ve yeterliliği üzerinde duruldu.

“Donanımlı, topluma faydalı örnek bireyler
yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

OMÜ İlahiyat Fakültesinin köklü bir Fakülte
olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, Fakültenin taban puanı, başarı sıralaması ve mezunlarının KPSS başarı ortalamalarının Türkiye
ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek
eğitimde yapılacak revizyonla bu ortalamayı
daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerinin
altını çizdi.
Güçlü akademik kadrosunu, öz kaynak potansiyelini, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan iyi ilişkilerini, kampüs içinde
yer alan camiye yakın olmasını, öğrencilerine
barınma ve ulaşım imkânları sunmasını OMÜ
İlahiyat Fakültesinin güçlü yönleri olarak sıralayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakültenin
mevcut eksikliklerini de belirtti.

Ders içeriklerinin, yeterlilikler çerçevesinde
ve anabilim dalı ve birim sorumlularıyla istişare edilerek gözden geçirilmesinin gerekliliği
hususunda görüş birliğine varılan toplantıda;
birbiriyle çakışan ders içeriklerinin revizesi,
aynı dersi birden fazla akademisyenin vermesi durumunda ortak müfredatın uygulanarak
koordine edilmesi gibi konular tartışılarak
üzerinde çalışılması ve bir sonraki revizyon
toplantısında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
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İlahiyat Fakültesinin amacının; mesleğin gerektirdiği asgari donanıma sahip, öğrendiklerini
topluma başarıyla aktarabilen, meslek ahlâkına
sahip örnek bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakültenin
öğretim üyeleriyle birlikte bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaları aktardı.
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Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi

“Paydaşlarımızın;
en çok da
öğrencilerimizin
görüşleri oldukça
önemli.”

Eğitimde revizyon çalışmaları Ali Fuad Başgil
Hukuk Fakültesi ile sürdürüldü. Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz
Batuk, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Batı, Adalet
Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Karacan Çetin ile Fakültenin Dekan
Yardımcıları ve bölüm başkanlarının katıldığı
eğitim revizyonu toplantısına, anabilim dalı
başkanları ve öğretim üyeleri de internet üzerinden eşlik etti.
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“Eğitim revizyonu çalışmalarının ekseninde
mezun yeterliliği olmalı”
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Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin bölüm ve
ders içerikleri hakkında ilgili öğretim üyelerinden bilgi alan Rektör Ünal “Bizim revizyon
çalışmalarında net bir karar almamız ve net
bir hedef ortaya koymamız çok önemli. Özellikle bazı alanlarda özel hedefler koymamız
gerekiyor ki konusunda uzman özel insanlara
erişebilelim. Yapmak istediğimiz şey ders programlarını gelişigüzel değiştirmek değil, şartları
dikkate alarak programları özelleştirmek. Kısacası revizyon çalışmalarımızın sonucunda OMÜ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinden mezun bir
öğrencinin nitelikli, iş hayatının beklentilerini
karşılayan ve güven veren bir diplomaya sahip
olmasını hedefliyoruz. Bu açıdan da paydaşla-

rımızın en çok da öğrencilerimizin görüşleri oldukça önemli.” ifadelerini kullandı.
“Öğrencilerden geri dönüş almaya özen
gösteriyoruz”
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, yaptığı sunumda
2008 yılında kurulan Fakültenin idari ve akademik açıdan güncel bir değerlendirmesini
yaptı. Prof. Dr. Keçeligil, Fakültenin ismini aldığı Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in biyografisine değindiği sunumunda, merhum Mustafa
Kemal Güneşdoğdu ve Çarşamba Belediye
Başkanlığının yapımını üstlendiği ve kısa sürede inşaatı tamamlanan Hukuk Fakültesi binası
hakkında da bilgiler verdi.
Toplantıda Fakültenin yeterlilikleri, güçlü ve
zayıf yönleri, fırsatları, altyapısı, hedefleri ve
beklentileri hakkında değerlendirme yapan
Dekan Prof. Dr. Hasan Keçeligil, akademik ve
idari personel sayısını paylaştı. Prof. Dr. Keçeligil, güncel öğrenci sayılarının ise lisansta 719
yüksek lisansta 82 ve mezun öğrencilerinin
ise 980 olduğunu söyledi.
Bölgedeki paydaşlardan görüş almaya gayret
ettiklerini belirten Prof. Dr. Keçeligil, öğrencilerden de geri dönüş almaya özen gösterdiklerini ifade etti.
Genel bir değerlendirme ve fikir alış verişinin
ardından toplantı sona erdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep
Sancak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, Dekan Yardımcıları Dr.
Öğr. Üyesi Mehtap Ünlü Söğüt, Dr. Öğr. Üyesi
Afitap Özdelikara ile uzaktan konferans yöntemiyle ana bilim dalı ve bölüm başkanlarının
katıldığı eğitim revizyonu toplantısında; Sağlık Bilimleri Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve ders programı içerikleri ele alınarak
revizyon sürecinde yapılması gerekenler değerlendirildi.
“İlerleyen zamanda eğitim revizyonu
strateji belgesi çıkartmayı planlıyoruz”
Sağlık Bilimleri Fakültesi bilgilendirme toplantısında, Üniversitenin jeopolitik durumu, tarihi
ve imkânları konusunda değerlendirme yapan Rektör Ünal, Sağlık Bilimleri Fakültesinin
öğrenci sayısıyla büyük bir fakülte olduğunu
vurguladı. Mezun yeterliliği üzerinden sistem
revizyonuna gitmek istediklerini vurgulayan
Ünal, ilerleyen zamanda OMÜ için eğitim revizyonu strateji belgesi çıkartmayı planladıklarını söyledi.

ve görüşmeler ile son 3 yılda mezun olmuş öğrencilerden kamu veya özel sektörde istihdam
edilmiş olma durumlarının belirlenmesiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Bölümlere öğrenci alımlarına ve bölümlerin
alandaki yerine ilişkin olarak konuşan Dekan
Terzi, son 3 yılda fakültenin öğrenci sayısı,
başarı yüzdesi, Türkiye sıralaması ve devlet
ve vakıf üniversiteleri arasındaki sıralamanın
belirlenmesine dair açıklamalarda bulundu.
Dekan Terzi, fakültenin sayısal verilerini değerlendirerek 14 bölümde toplamda 115 akademisyen ile 2 bin 551 öğrencinin olduğunu
söyledi.

“Mezun
yeterliliği
üzerinden
sistem
revizyonuna
gitmek
istiyoruz.”

Son olarak Dekan Terzi, pandemi sürecinde
uzaktan yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri
ve sınavlar hakkında değerlendirme ve önerilerde bulundu.
Genel bir değerlendirmenin ardından toplantı
sona erdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Murat Terzi, eğitim-öğretim faaliyetleri genel
değerlendirmesi, program yeterlilikleri kapsamında mezun öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi, mezunlarla ilgili yapılan anketler
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“14 bölümde toplamda 115 akademisyen ile
2551 öğrencimiz var”
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Tıp Fakültesi
Eğitimde revizyon çalışmalarına Tıp Fakültesiyle devam edildi.

“Tıp
Fakültemizin ilk
10’a girmesini
istiyoruz.
OMÜ Tıp
Fakültesi’nin
bu ideali
kendine hedef
olarak koyması
gerekiyor.”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk,
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı, Prof.
Dr. Ahmet Tevfik Sünter ile uzaktan konferans
yöntemiyle ana bilim dalı ve bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısında;
Tıp Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve
ders programı içerikleri ele alınarak revizyon
sürecinde uygulanması planlanan yol haritası
belirlendi.
“OMÜ’nün en etkili fakültelerinden biri
Tıp Fakültesi”
Rektörlükte gerçekleşen değerlendirme toplantısında, Üniversitenin jeopolitik durumu ve
imkânları konusunda değerlendirme yapan
Rektör Ünal, Tıp Fakültesinin gelecek yıllarda
kendine hedef geliştirmesi gerektiğini söyledi. Rektör Ünal, OMÜ’nün en etkili fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesinin tercih sıralaması, öğrenci sıralaması, istihdam alanına
katkılarını sayısal verilerle açıklayarak akademisyenlerle bilgi alışverişinde bulundu.
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“Akademisyenlerin ve öğrencilerimizin
çabaları ve katkıları son derece önemli”
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Prof. Dr. Ünal, konuşmasının devamında, OMÜ
Tıp Fakültesinin ilk tercih edilme sırasının yüzde 8, genel tercih sırasının yüzde 19, istihdam
alanına katılımının yüzde 56, öğrencilerin
genel ortalamasının ise yüzde 49 olduğunu
belirtti. Bu veriler doğrultusunda OMÜ Tıp
Fakültesinin kendine bir ideal koyması gerektiği vurgulayan Rektör Ünal, Tıp Fakültesinin
ilk 10’a girmesini istediklerini söyledi. Rektör
Ünal, “Hedeflerimiz için akademisyenlerin ve
öğrencilerimizin çabaları ve katkıları son derece önemli. Bunu başarırken en önemli adımımız rasyonel olmak ve mevcut durumumuzla ilgili analiz yaparak Fakültemizi daha üst
seviyelere çıkarmak.” şeklinde konuştu.

Toplantıda mezun yeterliliğine dikkat çeken
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bizim OMÜ Tıp
Fakültesinden mezun olacak bir öğrenci için
öngördüğümüz yeterlilik kriterleri var. Bu kriterleri sağlamak için de öncelikle Fakültenin
tüm bölümlerini inceleyerek yetersiz kısımlarını belirlememiz ve biçimlendirmemiz gerek.
Arkasından müfredat, materyal ve sistemi konuşacağız.” dedi.
“Mezunlarımız bizim karnemiz”
Tıbbi hizmet sunabilme, alanındaki teknolojiyi kullanabilme, hasta yönetimini sağlayabilme, sağlık yöneticiliği yapabilme, iyi iletişim
becerilerine sahip olma, mesleğinde sürekli
kendini geliştirme ve meslek ilkelerine uyma
gibi Tıp Fakültesi mezunu için gerekli kriterleri
sıralayan Rektör Ünal, “Ders içeriklerinde bu
kriterleri sağlayan her şeyin mevcut olması
gerekiyor. Örneğin iyi iletişim becerisi için eğitim programı içerisinde neler yapılıyor ya da
neler yapılması gerekiyor bunları konuşmamız
önemli. Bunun yanında Sağlık Bakanlığında istihdam edilen ve toplumun bir hekimden beklentilerini karşılayan mezunlarımız, mezun yeterliliğini anlamamız açısından bize bir öngörü
sunuyor. Bu açıdan bakıldığında mezunlarımız
bizim karnemiz.” ifadelerini kullandı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk,
Fakülte hakkında bilgi verdi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ise
yaptığı sunumda; OMÜ Tıp Fakültesinin temel
alan bilgisi, sistem analizi, öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar, mezun yeterliliği ve ölçme
değerlendirme sitemine dair açıklamalarda
bulundu. Dekan Çokluk, öğrencilerin Fakülteden son derece memnun olduklarını ve internlerin de hastanelerde personelle birlikte
uyumlu şekilde çalıştıklarını vurguladı. Dekan
Çokluk, Fakültenin sınıfları ve ders içerikleri
hakkında bilgi verdi.

Veteriner Fakültesi

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun
Albayrak, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Metin
Çenesiz, Doç. Dr. Şerife Tütüncü ile uzaktan
konferans yöntemiyle ana bilim dalı ve bölüm
başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısında; Veteriner Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve ders programı içerikleri
ele alınarak yenilenme sürecinde yapılması
gerekenler değerlendirildi.
“Gelecek dünyanın beklentilerini ve
risklerini dikkate alarak plan yapın”
Rektörlük Toplantı Salonundaki toplantıda
Rektör Ünal, Veteriner Fakültesinin başarılı bir
fakülte olduğunu belirterek “Akademik anlamda ve yayın sayısına baktığınızda üniversitenin
en güçlü fakültelerinden biri ve başarı sayısal
oranları en yüksek olan fakültelerinden biri.
Şimdi bu avantajı kullanmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ünal, daha iyi bir fakülte olmak için
yapılabilecekleri mezunlarla iş ortaklığının ve
iletişim ağının güçlendirilmesi, birtakım operasyonlarda ortaklıklar yapılması ile lisansüstü eğitimlerinin güçlendirilmesi olarak sıraladı.
Konuşmasında amaçlarının özellikle teknik,
teknolojik birtakım imkânları kullanmak suretiyle gelecek dünyanın beklentilerini ve risklerini dikkate alarak plan yapmak olduğuna
dikkat çeken Rektör Ünal, “Potansiyelleri sevk
etme noktasında bunlar; ilaç, aşı olabilir ya da
laboratuvar ile belirli alanlarda güçlü çalışmalar oluşturulacak projeler olabilir.” dedi.
Rektör Ünal, çiftlik kurma fikrinin güzel bir düşünce olduğunu belirterek Fakülte yöneticilerine önerilerde bulundu.

OMÜ Veteriner Fakültesi öğrenci tercihinde
ilk beş veteriner fakültesi arasında
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ise yaptığı sunumda veteriner fakültesi
sayısının Türkiye’de 31 olduğunu ve bu fakültelerde toplam 14 bin 477 lisans, 6 bin 261 lisansüstü öğrenci bulunduğunu belirtti. Dekan
Albayrak, 1995 yılında kurulan OMÜ Veteriner
Fakültesinin puan sıralamasında Türkiye’de
beşinci sırada olduğuna dikkat çekti.
“2025 yılına kadar ulusal akreditasyon
belgesi alındı”
Dekan Albayrak, Veteriner Hekimliği Eğitim
Kurumları ve Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından
2018 yılında şartlı, 2020 yılında tam akredite
edilerek 2025 yılına kadar ulusal akreditasyon
belgesi alındığını ifade etti.
Veteriner Fakültesi Hayvan ve Uygulama Hastanesi ve hastanenin muayene sayılarından
da bahseden Dekan Albayrak, Fakülte akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası yayınları
ve projelerini anlattı.

“Veteriner
Fakültemiz
akademik
anlamda ve
yayın sayısına
baktığımızda
üniversitemizin
en güçlü
fakültelerinden
biri, şimdi
bu avantajı
kullanmak
gerekiyor.”

Yeni fakülte ve hizmet binasının inşaatındaki son durum hakkında bilgi veren Albayrak,
gelecek hedeflerini de anlattığı konuşmasını
şöyle tamamladı: “Yeni binamızla birlikte hedefimiz The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)
akreditasyonu, deney laboratuvarları için
TÜRKAK akreditasyonu, bakanlık çalışma ruhsatı olmayan laboratuvarların ruhsat alması
fakülte çiftliğinin kurulması, klinik beceri laboratuvarı ile yeni hizmet binamızda gıda et ve
süt işleme tesisimizin faaliyete geçirilmesidir.”
2021 Yılı Bilimsel Performans Projeksiyonlarından da bahsedilen toplantı, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.
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Veteriner Fakültesi, Eğitim Revizyonunda
Akademik Başarılarının Avantajını
Kullanacak
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Rektör Ünal Üniversite
Faaliyetlerini Basınla Paylaştı

OMÜBÜLTEN
Kasım-Aralık 2020
Sayı 82

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevi devraldığı tarihten itibaren üniversitede yapılan çalışmaları, projeleri ve yönetimin hedeflerini
anlatmak amacıyla Samsun basınıyla bir
araya geldi.
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Samsun Büyüksehir Belediyesi Ömer Halis
Demir Çok Amaçlı Salonda pandemi kurallarına uygun gerçekleşen toplantıya; Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr.
Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Genel
Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ve Kurumsal İletişim Birimi Koordinatörü Öğr. Gör.

Mürsel Kan ile ulusal basın temsilcileri, yerel
basın sahipleri, genel yayın yönetmenleri,
internet haber sitelerinin temsilcileri ve muhabirleri katıldı.
Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Dr.
Öğretim Üyesi Hasan Atsız’ın moderatörlüğünde gerçekleşen basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Ünal, üniversitenin sağlık, eğitim,
Ar-Ge, çevre düzenlemesi gibi birçok alanda
yaptığı çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirerek onlardan gelen soruları
yanıtladı.

14 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr.
Yavuz Ünal’ın Rektörlük görevine atanmasıyla Üniversitede yeni bir dönem başladı. 17
Ağustos’ta görevi devralan Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, başlattığı revizyon çalışmalarıyla
eğitim, sağlık, Ar-Ge, kalite ve çevre öncelikli
bir strateji ortaya koydu.
Başarı çıtasını yükseğe koyan Prof. Dr. Ünal,
“araştırma üniversitesi” hedefini kriter olarak
belirledi ve bu doğrultuda göreve hızlı başladı.
Üniversite-şehir-iş dünyasının iş birliğine ayrı
bir önem veren Prof. Dr. Yavuz Ünal, uluslararasılaşma ve engelsiz üniversite çalışmalarına
daha güçlü destek vererek devam ediyor.
Uluslararası sıralama kuruluşlarının (Times
Higher Education: 1001+) yaptığı değerlendirmelerde kendisine dünyanın önemli üniversiteleri arasında yer bulan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ), yeni yönetimin ortaya
koyduğu “araştırma üniversitesi” hedefine
yaklaştıkça sıralamalarda daha da yukarılara
taşınacak. Akademisyen ve öğrencilerinin peş
peşe gelen başarıları da bu yöndeki heyecanı
ve beklentiyi arttırıyor.
Kalite çalışmaları diğer üniversitelere örnek
gösteriliyor
Kaliteyi odağına alan OMÜ, bu yönde attığı
adımlarla diğer üniversitelere de örnek oluyor. Fakültelerde 9 programı akredite olan
OMÜ’nün 8 programında süreç devam ediyor.
Üniversite, Ağustos 2019 tarihinde “TS EN ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi”, Şubat 2020
de ise “TS EN 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti
Yönetim Sistemi” belgesini aldı. Haziran 2020
tarihinde OMÜ, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu
(YOKAK) tarafından akredite değerlendirilmesine alınan 11 üniversite arasına girmeyi başardı.

Bütün bunların yanında Kurumsal Akreditasyon Programının 1. ve 2 aşamalarını tamamlayan OMÜ’de 3. aşama yüz yüze saha ziyaretleri
ise 18-19 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üniversite, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tetkik sonucu TS EN
9001: KYS ve 10002: MMYS belgelerinin sürdürülmesine hak kazandı. Bu başarıların yanında
Üniversitede “Enerji Yönetim Sistemleri”, “Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemleri” ve “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri”ne ilişkin belgelendirme ve Karadeniz ileri Teknolojileri Araştırma
Merkezi (KITAM) Laboratuvar Akreditasyonu
çalışmaları devam ediyor.
Covid-19 pandemisinde üniversite
şifa dağıttı
Sağlık alanında Türkiye’nin en güçlü ve köklü üniversitelerinden biri olarak OMÜ toplum
sorumluluğu bilinciyle Covid-19 pandemisi sürecinde önemli görevler üstlendi. Hastalarına
her zaman nitelikli üst düzey tedavi imkânı
sunan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, pandemi
sürecinde de hastalarının yanında oldu. Bu
süreçte Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi her branştan hekim, hemşire ve diğer tüm
yardımcı sağlık personeliyle salgına karşı özveriyle çalışmalarını yürüttü.

Kaliteyi odağına
alan OMÜ, bu
yönde attığı
adımlarla diğer
üniversitelere de
örnek oluyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında OMÜ Tıp
Fakültesi Hastanesi pandemi hastanesi olarak hizmet verirken Samsun Teknopark da bu
süreçte sağlık çalışanları için koruyucu yüz siperliği ve videolaringoskop cihazı üretti.
Tıp Fakültesi Hastanesi, salgın döneminde organ nakli bekleyen hastalara, karaciğer nakli gerçekleştirdi. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Kliniği ise Türkiye’deki diğer kardiyologlar için canlı yayında ameliyat yaptı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalında ise doğuştan çene ve diş
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Hedef OMÜ’nün araştırma üniversitesi
olması
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Hastane
hizmetleri
ve çevresel
etkenlerin
de revize
edilmesiyle
sağlık
turizminde
önemli bir
pozisyona
geçilecek
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bozukluğu olan genç, 19 yıl sonra OMÜ’de
gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Tüm bunların yanında Üniversitenin sağlık
alanında hizmet kalitesi ve politikasına odaklanmasıyla bu doğrultuda Tıp Fakültesi Hastanesi için öncelikler ve stratejiler belirleniyor.
OMÜ, Hastalara verilen hizmetleri kaliteli hale
getirmek için teknolojinin verdiği tüm imkânları
sonuna kadar kullanmaya kararlı. Bu amaçla
Tıp Fakültesi ve Hastanesinin; dijital haritasının çıkarılması, eğitim ve sağlık alanında verdiği hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesini
sağlayacak bir sistemin kurulması için ilk adım
da atıldı. Teknopark’ın katkılarıyla geliştirilecek
dijital sistemle birlikte OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin randevu sistemi iyileştirilecek.
Samsun’un sağlık turizmi potansiyeli ve bu
potansiyelin etkili ve verimli kullanılmasına
yönelik atılacak adımlar, sağlık ekosistemi,
kentte sağlık sektöründe kalite standardının
yükseltilmesi için “Sağlık Turizmi ve Sağlıkta
Kalite Standardı” adlı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Hastane hizmetleri ve çevresel
etkenlerin de revize edilmesiyle sağlık turizminde önemli bir pozisyona geçilecek.
Sağlıkta bir diğer güçlü alan ise Diş Hekimliği
Fakültesi ve Hastanesi. Yıllık yaklaşık 300 bin

hastaya hizmet veren diş hastanemiz pandemi şartlarına rağmen 2020 yılında 100 bin vatandaşımıza tedavi hizmeti sundu.
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ise her
geçen gün büyüyen ve gelişen kapasitesiyle
tüm Karadeniz ve yakın İç Anadolu Bölgesi’ne
hizmet sağlıyor. Hayvan muayene sayısı her
geçen yıl artan hayvan hastanesi, 2020 yılında 13 binden fazla hayvanı tedavi etti. Samsun
Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle
sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarının tetkik, teşhis ve tedavi süresince barınma
ve otopsi hizmetlerinin karşılanması hususunda iş ortaklığı yapıldı. Ayrıca yaban hayvanları
da hastanemizde ücretsiz tedavi ediliyor.
Eğitimde revizyona girildi
Dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, istihdam
alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik
ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimde revizyona giden OMÜ,
revizyon sürecinde “Nasıl bir üniversite hayal
ediyoruz?” sorusuna cevap aradı.
Yeni yönetimin, 5 ay gibi kısa bir sürede fakültelerin yaklaşık yarısı ile gerçekleştirdiği toplantılarda; tercih sıralamalarını yükseltmek,
akredite bölüm sayısını arttırmak, girişimci ve

19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuvar ve 26 uygulama
araştırma merkezinde çalışmalar yoğunlaştırılarak eğitimde köklü bir revizyon hazırlığı
yapılıyor.
Fakültelerle yapılan toplantılarda OMÜ’nün
vizyonu ve hedefleri doğrultusunda dünya ve
Türkiye’de üniversite mezunlarının istihdam
alanlarında yaşadığı sorunlara dikkat çekiliyor. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin, aldıkları eğitimle aranan kişi olmaları için
çaba gösteriliyor. Sorumluluğun farkında olan
OMÜ’nün yeni yönetimi, iş sahası temsilcileri,
sivil toplum kuruluşları (STK), meslek odaları
vb. gibi paydaşlarla bir araya geliyor, öğrencilerinin istihdam alanının beklentilerini karşılayacak eğitimi alabilmeleri sağlamak için
gayret gösteriyor.
Mezun yeterliliği üzerinden sistem revizyonuna giderek Üniversite olarak kendi sistemini

kurmak ve eğitim sistemiyle diğer üniversitelere örnek olmak hedefleniyor. Eğitim revizyonunu gerçekleştirmek için fakülte yönetimlerinin kendilerine nasıl bir Üniversite ön
görüyorsunuz? Hangi yeterlikte öğrenci mezun edeceksiniz? Fakülte olarak bunu nasıl yapacaksınız? Sorularını yönetmelerini istendi.
Bu süreçte eğitim revizyonu üç kademede değerlendiriliyor. Bunlar; üniversitenin öğrenci
tarafından tercih edilebilirliği, öğrencinin eğitim-öğretim dönemi boyunca sistem içindeki
memnuniyeti ve öğrencinin mezun olduktan
sonra üniversiteye nasıl baktığı…

OMÜ salgın
sürecinde
icra ettiği
uygulamalarla
örnek
üniversitelerden
biri oldu

OMÜ salgın sürecinde icra ettiği uygulamalarla örnek üniversitelerden biri oldu. Bu süreçte
önem kazanan uzaktan eğitim konusunda da
farklı değişkenlere eğilip, farklı bir model benimsedi. Uzaktan eğitimde; asenkron kayıtlar,
senkron dersler ve uygulama zorunluluğuyla
iyi bir performans sergilemeyi amaçladı.
Ayrıca 118 ülkeden gelen 5 bine yakın uluslararası öğrenciye sahip OMÜ, Türk kültür, sanat
ve bilim dünyasının temsilcileri ile öğrencilerin buluşacağı Kültür Elçileri Projesini (KEP)
başlattı. Bu projeyle OMÜ’de öğrenim gören
yabancı uyruklu öğrencilerin burslandırılması
hedefleniyor
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yenilikçi olmak, marka değerini yükseltmek,
ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek, sürekliliği olan eğitim politikasına sahip
olmak gibi temel kıstaslar ele alındı ve fakültelerin yeterlilikleri ve genel durumu değerlendirildi.
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Araştırma üniversitesi hedefi için Ar-Ge’yi
geliştireceğiz

Türk kültür,
sanat ve bilim
dünyasının
temsilcileri ile
öğrencilerin
buluşacağı
Kültür Elçileri
Projesi (KEP)
başlatıldı

Yeni dönemde değişim ve dönüşüm sürecine giren Üniversitede, araştırma geliştirme
(Ar-Ge) ile inovasyon ekosistemine ivme ve
canlılık kazandırmak, bunun yanı sıra da bu
faaliyetlerin doğru ve sağlıklı bir biçimde entegrasyonu sağlanmak isteniyor.
Ar-Ge çalışmalarının daha fonksiyonel yürütülmesi ve OMÜ’nün ‘araştırma üniversitesi’ olma
hedefine ulaşabilmesi için yeni bir yapılanmaya
gidiliyor. Bu amaçla bilimsel araştırmalar konusunda iletişimin sağlıklı yürütülmesi adına bir
Ar-Ge koordinatörlüğü kuruluyor. Ar-Ge konusunda akademisyenleri teşvik etmek için bütçe
hiç olmadığı kadar yukarıya taşınacak. Ayrıca
dış kaynaklı projelerin sayısının daha da artırılması için özel çaba sarf ediliyor. Bunları yapabilmek için gerekli insan kaynağı ve teknolojik
altyapı Üniversitede mevcut. Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, bu konuyla ilgili planlarını bahar
ayında paylaşacaklarını, o günü büyük bir heyecanla beklediklerini ifade ediyor.
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OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile
birlikte geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli ve milli
kenevir çeşidi “narlı”nın hasadı, Ziraat Fakültesi
uygulama alanında geçtiğimiz aylarda yapıldı.
OMÜ, bu konuda Türkiye’de öncü bir üniversite
ve tecrübemizi birçok kuruluşla paylaşıyoruz.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri geçtiğimiz yılda başarılarıyla
üniversitelerini gururlandırdı. OMÜ’lü bilim insanları geçen yıl geliştirdikleri projelerle yüzbinlerce Euro kaynağı Üniversiteye, dolayısıyla
Samsun’a kazandırdı. Ziraat Fakültesi Genom
Avcıları Takımı, TEKNOFEST2020’de Biyoteknoloji İnovasyon alanı proje kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yine aynı festivalde ElektrikElektronik Mühendisliği bölümünde okuyan
öğrenciler tarafından kurulan Tanyeli Roket Takımı, “Roket Alçak İrtifa” kategorisinde Türkiye
birincisi oldu. Tanyeli Roket Takımı’na birincilik

ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından verildi. Ayrıca Atakuş İHA Takımı da
‘Döner Kanat İHA’ kategorisinde ‘Yerli Yazılım
Ödülü’ne layık görüldü.
Öğretim üyeleri de 5. İstanbul Uluslararası
Buluş Fuarı (ISIF’20) kapsamında düzenlenen
Uluslararası Buluş Yarışmasında kazandıkları
ödüllerle büyük başarılara imza attı. OMÜ’nün
bilim insanlarına altın madalya kazandıran
“Yakıt Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanılacak Fotokatalitik Kapsül” adlı buluşla; çevre
dostu, yerli ve milli ürünün otomotiv sektörüne kazandırılması hedefleniyor.
Şehir-üniversite iş birliğini sürdürülebilir bir
yapıya kavuşturacağız
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun şehrinin
bütün aktörleriyle geliştirdiği sonuç odaklı ve
nitelikli iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Üniversite-şehir iş birliğini güçlendirmek
için oluşturulan ve üniversite ile şehrin yöneticileri, iş dünyasının önemli temsilcileri ve sivil
toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bu ilişki
kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuluyor. Bu bağlamda çeşitli kuruluşlarla stratejik işbirliği protokollerine de imza atıldı.
Samsun’un bütün potansiyeli ve aktörleriyle
öncü bir şehir olması için Samsun Akademik
Odalar/Örgütler Birliği (SAOB) temsilcileriyle
bir araya gelindi. OMÜ ile birlikte Samsun’un
önemli diğer bileşenlerinin geleceğe yönelik
vizyonları ve atılacak somut adımlar mercek
altına alındı.
Üniversite öğrencilerini çalışma hayatına hazırlayacak ve onlara alternatifler sunacak İş
Kulübü, Samsun Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)
ile imzalanan protokolle hayata geçiriliyor.
Protokol kapsamında; üniversite öğrencilerinin istihdam edilmelerinin ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması maksadıyla OMÜ Yaşam
Merkezi’nde “İş Kulübü” kuruluyor.

Türkiye Maarif Vakfı ile OMÜ arasında ulusal
ve uluslararası alanda örnek ve sağlıklı bir iş
birliği modelinin hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.
Türk Kızılay ile gençlerin günümüzde ve gelecekte gönüllü kan bağışçısı olmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen iş birliği
protokolü, kapsamı genişletilerek yeniden
imzalandı.
Samsun Valiliği nezdinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesleki eğitim veren okullarda sınai ve fikri mülkiyet hakları hususunda
farkındalığı arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Ayrıca İlkadım, Atakum, Terme
ve Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile TÜBİTAK projelerinin hazırlanmasına yönelik iş
birliğini amaçlayan protokoller imzalandı.
Nefes alan bir kampüs oluşturuluyor
Çevre kirliliği ve tahribatının önlenmesi, mevcut
atıkların azaltılması, yeni kuşaklara daha temiz,
daha yaşanabilir bir çevre bırakılması, öte yandan ekonomiye katma değer kazandırılması
hedefiyle başlatılan Sıfır Atık Projesi’nde öncü
olmayı planlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
bu alandaki performansıyla örnek çalışmalara
imza attı. 2020 yılı Ağustos ayında ise Üniversite, Sıfır Atık Belgesi’ni aldı.
Üniversite kendi birimlerinin dışında belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının da dâhil olduğu pek çok proje hazırladı, ayrıca etkinlikler ve
bilinçlendirme çalışmalarına yer verdi.
OMÜ, bir “Biyokampüs” oluşturmak amacıyla
çalışıyor. Böylelikle sürdürülebilir, yaşanabilir
ve nefes alan OMÜ Kampüsü; her türlü organik atığını kendi içinde işleyip geri kazanan ve

bu ikincil ürünler ile sürdürülebilir yeni üretim
alanları oluşturabilen ve kendi kendine yetebilen yeni nesil bir kampüs olacak.
OMÜ’nün Kurupelit Kampüsü’nde gerçekleştirilecek fiziksel, altyapısal ve çevresel iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri adına yoğun bir
mesaiyle çalışılıyor.
Dört mevsim çevre dostu ve hareketli bir
kampüs hedefleniyor
Doğal yaşam alanları, deniz ve doğanın kesişim noktasındaki konumu, zengin bitki örtüsüyle Türkiye’nin dikkat çeken alanlarından
biri olan Kurupelit Kampüsü’nün kent sakinleri
için bir cazibe mekânına çevirilmesi için 5 aydır hummalı bir çalıma var. İlk olarak kamu kurumlarının iş birliğiyle kampüs içerisinde yer
alan “Otlağın Deresi”nde toprak kaymalarıyla
oluşan gölet boşaltılarak insan sağlığı ve çevre güvenliği için önemli bir sorun çözüldü. Derenin ıslah edilmesi ve çevresinin mesire alına
dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.
1993 yılında kampüse kazandırılan Botanik Bahçesinin, yeni doğa ve çevre vizyonu
dâhilinde önemli bir bileşen olması planlanıyor. OMÜ’yü bir cazibe merkezi hâline getirmeyi öngören sürdürülebilir çevre hamlesi
doğrultusunda Botanik Bahçesi’nin de ihya ve
imar edilerek kampüsün çekici mekânlarından
biri olması hedefler arasında.
Daha temiz, daha estetik, daha yeşil ve daha
düzenli bir üniversite olma doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokolle; Üniversite kampüs alanı içinde kalan
boş alanların uygun türlerle ağaçlandırılması
ve bakım çalışmaları başladı. Bu işbirliği doğrultusunda kampüs içinde sağlık çalışanlarına
vefa teması çerçevesinde “Sağlık Çalışanları
Hatıra Ormanı”na fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kurupelit
Kampüsü’nün
kent sakinleri
için bir cazibe
mekânına
çevirilmesi için
hummalı bir
çalışma içindeyiz

Ayrıca Kurupelit Kampüsü girişinde yer alan
ve tramvay inşaatı sırasında şantiye olarak
kullanılan alan Samsun Büyükşehir Belediyesi
işbirliğiyle temizlendi, projelendirme çalışmaları ise devam ediyor.
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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokolle; OMÜ’nün Kurupelit
Kampüsü’nde öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel,
gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan “Genç Ofis” kurulacak.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2020 Yılı Başarıları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2020
Yılında Başarılarıyla Göz Doldurdu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2020 yılında
öğrencileri ve akademisyenleri gururlandıran başarılara imza attı.
Teknoloji alanında Türkiye çapında yarışmalara katılan OMÜ ekiplerinden başarı
elde eden birçok takım oldu. TEKNOFEST
2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde dereceye girerek üstün başarılar
elde eden Tanyeli Roket Takımı “Roket
Alçak İrtifa” kategorisinde Türkiye birincisi, Genom Avcıları Takımı Biyoteknoloji
İnovasyon alanı proje kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Atakuş İHA (İnsansız Hava Aracı) Takımı, ‘Döner Kanat İHA’
kategorisinde ‘Yerli Yazılım Ödülü’ne ve
SEN-1919 takımı, Teknofest 2020 Çevre
ve Enerji Teknoloji kategorisinde “GÜLHANE” aldı mobil güneş enerjisi sistemiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.
On-line (çevrim içi) düzenlenen ‘İnovasyonda Kadın’ temalı 5. Girişimcilik
Kampı’nda Samsun Teknopark Ön Kuluçka Girişimcisi Başak Demir, tasarladığı
zirai insansız hava aracıyla (İHA) ikinciliği
elde etti.
TÜBİTAK Başarıları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri
ve akademisyenleri 2020 yılında Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) kapsamında hazırladıkları birçok projeye onay ve bütçe desteği almayı başardı.
Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustafa Ergun’un danışmanlığında Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans öğrencisi Elif
Karacakoyun’un “Bilime İşaret Fen Eğitim Portalı” adlı projesi TÜBİTAK Bölge
Sergisi’nde ikinci oldu.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi M. Alper Arslan’ın hazırladığı proje önerisi, Kariyer Geliştirme
Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 319 bin 930 TL bütçe ile desteklenmeye uygun bulundu.

TÜBİTAK 1601 projesinin ardından, önemli projelerden biri olan TÜBİTAK 1513 projesi de kabul edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ- TTO), yeni başarılara
imza atarak yoluna devam ediyor.
Akademik Başarılar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri yetiştirdikleri öğrencilerin başarıları kadar
akademik kariyerlerinde de önemli muvaffakiyetler elde etti.

Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr.
Öğr. Üyesi Seden Doğan, “TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu” ile misafir araştırmacı olarak bulunduğu ABD’deki
Güney Florida Üniversitesinden (University of
South Florida) üstün başarı ödülü ile döndü.
OMÜ öğretim üyeleri, 5. İstanbul Uluslararası
Buluş Fuarı (ISIF’20) kapsamında düzenlenen
Uluslararası Buluş Yarışmasında kazandıkları ödüllerle büyük başarılara imza attı. OMÜ
Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla katılım
sağlanan ISIF’20’de Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Kapusuz, Prof. Dr.
Hakan Özcan ve Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz “yakıt özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılacak
fotokatalitik kapsül” üreterek altın madalya
kazandı. OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Sevim Alışır ve Mühendislik Fakültesi öğrencisi Kübra Ökmen, atık alüminyum teneke kutularından a-Al203 üretimi ile
OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülbakir Bakay, cerrahi diseksiyon aparatında
kullanılan iletken olmayan saydam kılıf üretimi ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca
OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can, bir amniyon zarı transplantasyonu
sistemi ve OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim
elemanları Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile Arş. Gör.
Erkan Öztürk de CNC torna tezgâhları için akıllı kesici takım modülü üreterek bronz madalya
kazandı.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen 2020 yılındaki “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülüne “Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun
Fethi” kitabıyla layık görüldü.
OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay

Partal ve Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selim Ceylan, “Dünyanın en etkili bilim
insanları” listesinde yer aldı.
OMÜ Dünya Sırlamasında
2020 yılında öğrencilerin ve akademisyenlerin
elde ettiği başarılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi için paha biçilmez derecede kıymetlidir.
Üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin kişisel başarıları kadar Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin ve OMÜ Vakfı Kolejinin de
önemli başarıları kaydedildi.

Üniversitemizden iki
akademisyen
“Dünyanın
en etkili bilim
insanları”
listesinde
yer aldı

OMÜ Vakfı Koleji öğrencisi Gökçe Eker, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize
edilen Kule ve Tramplen Atlama Turnuvası’nda
Türkiye şampiyonu oldu.
Samsun Teknopark Kuluçka Firması, Adapha
Yapay Zekâ çalışmalarına ilk yatırımlarını aldı.
Dünyanın en büyük Keiretsu Forum Melek yatırım ağı OMÜ’lü akademisyen Hulusi Berik ve
Ali Aksakarya’ya 1 milyon 250 bin değerinde
yatırım yaptı.
Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını özendirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) verilen “2020 Engelsiz
Üniversite Ödüllerinde”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 6 bayrak ödülüyle üçüncü sırada yer
aldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Erasmus + Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) Projeleri kapsamında sunduğu 148 bin 952 Avro’luk
bütçeye ve Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik
Ortaklıklar (KA204) Faaliyetinde ‘’Temel Eğitim
Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirme’’
isimli projeye tam 202 bin 639 Avro destek vererek toplamda 2 ayrı projesiyle 350 bin Avro
bütçeye onay aldı.
OMÜ, Dünyanın saygın rating kuruluşlarından
Times Higher Education (THE) “Dünyanın En İyi
Üniversiteleri” sıralamasında 1001 + yerini pekiştirirken yine aynı kuruluşun yaptığı ve önceki açıklanan “2021 Dünya Alan Sıralamaları”
değerlendirmesinde 522. sırayı aldı.
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Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Partal ve
Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Ceylan, Stanford Üniversitesinin “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer alan
bilim insanları oldu.
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Özel Haber

OMÜ’nün AR-GE
Çalışmalarında

Hedefi Büyük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yeni
yönetiminin sürdürdüğü araştırma
ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları hız
kesmeden devam ediyor.
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OMÜ 2020 yılı içerisinde gerek
Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(TEKNOPARK) faaliyetleri gerek
sanayi alanında yapılan çalışmalar
gerekse tarım sektörü ve üniversite
koordinasyonu noktasında gösterilen
gelişmelerle AR-GE hedeflerinde önemli
ilerlemeler katetti.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, AR-GE çalışmaları yürüten fakültelere ve akademisyenlere sağladığı destekleri dile getiren OMÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Üniversitelerin AR-GE çalışmaları için döner sermayelerinden gelen yüzde 5’lik kısım bulunmaktadır. Bu, tüm üniversitelerde aynı olup
kanun hükmü çerçevesinde belirlenmiştir. Bu
oran bilimsel araştırma projelerine aktarılarak
kullanılır. Proje Yönetim Ofisi de bunun kontrolünü sağlar. Araştırma yapılan laboratuvarlarda alet, ekipman eksiğinin olup olmadığı ya da
eski olan ekipmanların yenilenmesi gibi durumlar kontrol edilerek bu eksikler tamamlanmaya çalışılır. Bunun yanında bütçede büyük
bir yükü oluşturan yüksek lisans ve doktora

öğrencilerinin yüzde 90 oranında projelerini
destekliyoruz. Ayrıca öğretim üyelerinin de ihtiyaç duyduğu kalemleri elimizden geldiğince
karşılamaya çalışıyoruz.” dedi.
‘Kısa vadede şehirle proje entegrasyonu
çalışmaları başlıyor’
AR-GE çalışmalarının, Üniversitenin içerik üretimi noktasında çok önemli bir konumunun
olduğunu ifade eden Yazıcı, bu aşamada yürütülen projelerde bazen hemen, bazen ise
ileriki zamanlarda verim alınabileceğini de
sözlerine ekledi. OMÜ’nün kısa ve uzun vadede AR-GE çalışmalarındaki hedeflerine yönelik bilgi veren Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Özellikle
pandemiden önce dünyada artan ekonomik

kriz, pandemiyle beraber daha hissedilir hâle
geldi. Bu krizden Türkiye de ister istemez payını aldı. Bu da doğal olarak Üniversiteye ve
araştırma yapan personele yansıdı. Son 4 senedir bizim akademik yayın sayılarımız aşağıya
doğru düşmekte. Kısa vadede aslında düşen
bu yayın sayısını en azından stabil hâle getirmek ve bunu yukarıya doğru çevirebilmeyi
hedefliyoruz. OMÜ’de bir AR-GE koordinasyon
birimi oluşturmak için çalışmalara başladık ve
bu çalışma kısa vadeli hedeflerimiz arasında.
Kısa zamanda bu modeli oturtarak araştırma
yapan insanların daha ucuza araştırma yapmasını sağlamak istiyoruz. Kısa vadede ayrıca
şehirle proje entegrasyonu çalışmalarına da
başlayacağız, bu bizim eksik olan yönlerimizden biri.” ifadelerini kullandı.

ziyor. Burada alet ve ekipman olarak kullandıkları araçların analizlerini yapıyorlar. Örneğin Üniversitede herhangi bir konuda analiz
yaptırıyorlar mı? Yoksa bir rapor için İstanbul
ve Ankara’ya mı gönderiyorlar? Burada yapılmayıp dışarıda yapılıyorsa eğer, neden dışarıda yapılıyor? Biz bu analizleri neden burada
yapamıyoruz? Öncelikle biz bu gibi sorunların
çözümlerini bulmaya çalışıyoruz. Bu bağlamdan şehrin ARGE noktasındaki tüm ihtiyaçlarını Üniversite olarak karşılamak istiyoruz.
Benzer şekilde şehirde olup da bizde olmayan
ekipmanlardan öğretim üyelerinin faydalanmasını istiyoruz.”

“Hiç bilmediğiniz bir toprak yapısı üzerinde
bir inşaata başlayamazsınız”

AR-GE çalışmaları doğrultusunda Samsun
TEKNOPARK ile ilgili gelecekte yapılmak ve
geliştirilmek istenen projelerin olup olmadığından da bahseden Prof. Dr. Fehmi Yazıcı,
“Teknoparkın açılımı teknoloji geliştirme bölgesi. İnsanlar bunu sadece bir binadan ibaret
görüyor ama bu çok yanlış bir yaklaşım. Teknoloji geliştirme bölgeleri; sanayinin, ofis ve
okulların bulunduğu, öğrenci ve uzmanların
faaliyet gösterdikleri bir alandır. Farklı bir
ifadeyle hem sanayi hem de sosyal yaşam
alanıdır aslında. Samsun TEKNOPARK Üniversitenin içerisinde 80 dönümlük araziye sahip
olan, şu anda sadece 7-8 dönümünü kullanan
ve bir binası olan bir yapılanma. Ama minimum en az 8-10 tane daha buna benzer ARGE binalarının olabileceği bir alana sahip. O
nedenle TEKNOPARK olarak daha büyük düşünüyoruz. Burada öncelikle şehir dışındaki
kişilerin yatırım yapmalarını ve binalarını bu
alana kendilerinin inşa etmesini istiyoruz. Bizim şu anda buradaki binamız tamamen dolu.
Bu bizim için çok güzel bir tablo. Türkiye’nin
çok farklı noktalarından firmalar var. Bunların
yüzde 60’ı yazılım firması ve geri kalanları da
farklı sektörlere ait firmalar. Ama bu oran her
geçen gün artıyor ve biz durumdan oldukça
memnunuz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Üniversite içerisindeki tüm birimlerde fizibilite
raporu çıkarttıklarına değinen Prof. Dr. Fehmi
Yazıcı, “Biz öncelikli olarak yeni bir proje üreteceksek, var olan konumumuzu incelememiz
gerekir. Eksiklerimizi, artılarımız bilmeliyiz. Hiç
bilmediğiniz bir toprak yapısı üzerine bir inşaata başlayamazsınız. Önce bir araştırma yapıp
toprağın eksilerini artılarını tartmanız gerekir.
Biz de yeni projelere başlamadan önce fakültelerin içerisinde hangi cihazlar var? Bunların
hangileri ne işe yarıyor? Neler eksik? Çalışmayanlar neden çalışmıyor? Bunların ihtiyacı
ne? gibi soruların yanıtlarını gidermemiz gerekiyor. Bir de bunun yanında cihazı olmayan
birimler bulunmakta. Bunlar, cihazları olmadığı için gerekli çalışmaları yürütemiyorlar.
Bu noktada eksik cihazlar noktasında destek
sağlamaya özen gösteriyoruz. Yapılan bu incelemeyle esasen Üniversitenin de envanterini çıkarmış oluyoruz.” şeklinde konuştu.
OMÜ şehrin AR-GE ihtiyacını karşılamak için
çalışıyor
Bu yaptıkları çalışmaları şehir içinde de oluşturdukları bir ekiple sürdürdüklerine işaret
eden Yazıcı, sözlerine şunları ekledi: “Biz benzer bir yapılanmayı şehirde yeni kurduğumuz
ekipte de sürdürmeye başladık. Şehirdeki bu
ekip sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarını ge-

“Kısa vadede
yayın sayımızı
yukarıya
taşımayı
hedefliyoruz.”

OMÜ’den Tarım TEKNOPARK’ı Hamlesi
Dünyada ve Türkiye’de bölgenin tarım alanında öncü hamlelere sahip potansiyeline dikkat
çeken Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, OMÜ’de Tarım
TEKNOPARK’ı kurmak için fizibilite çalışmalarına başladığını söyledi. Ayrıca Rektör Yardımcısı Yazıcı, bölgedeki ilçelerde gerçekleştirilen
tarımsal üretimi de göz önünde bulundurarak
Samsun’un tarıma dayalı ve potansiyeli oldukça yüksek arazilerini ileri tarım teknolojilerine
kavuşturarak bu alanda artırmak istediklerini
de ifadelerine ekledi.
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, üniversitelerin, yer aldıkları şehrin ruhu ve içeriğiyle
bütünleşik bir yapıya sahip olması gerektiğini
ve bu yapı içerisinde hem kendi gelişimleri hem
de şehrin gelişimi noktasında ortaklaşa proje
yürütmeleri gerektiğini belirtti. Yazıcı, OMÜ
AR-GE çalışmaları kapsamında hem Samsun
şehrine yararlı hem de kendi bünyesinde var
olan eksikleri gidermek için yakın zamanda ortak projeler yürüteceklerini de açıkladı.

“TEKNOPARK hem sanayi hem de sosyal
yaşam alanıdır”
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Söyleşi: Öğr. Gör. Mürsel KAN, Çiğdem ÜNALDI

Fotoğraf: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kendi ekosistemine olduğu kadar Türkiye’nin farklı kurum ve
kuruluşları ile dünyanın değişik ülkelerine de yönetici yetiştiriyor. Ülkemizin birçok kurum ve
kuruluşunda OMÜ’nün başarılı mezunları yönetici olarak görev yapıyor. Halen Amasya, Bolu
Abant, Giresun, Gümüşhane, Kilis, Samsun, Tokat ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi olmak üzere
8 üniversitemizin rektörünün yolu bir şekilde OMÜ’den geçti.
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OMÜ Bülten dergisi olarak başarılarıyla gurur duyduğumuz Hocalarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda OMÜ İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra
lisansüstü eğitimini de OMÜ’de tamamlayan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Covid-19 pandemisi nedeniyle e-mail üzerinden söyleşi yaptık.
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez atanan Hocamızla Kilis 7 Aralık Üniversitesini, gelecek plan ve
hedeflerini, Samsun ve OMÜ’yü konuştuk.

Teşekkür ederim. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah.
Ülkemizin güneyinde genç bir ilimizde bir
Ondokuz Mayıs Üniversiteli (OMÜ) Rektör
görmek Üniversitemiz için gurur verici.
Sizin gibi Kilis’i ve bölgeyi iyi bilen bir
Rektörün Kilis Üniversitesi için avantajlarını
anlatabilir misiniz?
İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir üniversiteyi yönetmeye talip olan herkes, asıl
itibariyle bir sorumluluğa talip olur. Ve hiçbir
mesleğin sorumluluğunun diğerinden aşağı
kalır bir yanı yok. Biz bugün böyle bir sorumluğun altındayız, siz yarın benzer veya başka bir
görev yükleneceksiniz. Aslolan devletimizin
ve milletimizin ismini yüceltme, yeni nesillere
aziz bir vatan bırakma çabası. Bütün çabamız,
bu kutlu çabanın bir halkası olmak.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2007 yılında
kurulan yeni bir üniversite. 13 yıllık
dönemde Üniversitenizin kaydettiği
gelişmeyi sizden dinleyebilir miyiz?
Evet, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 13 yılı geride bırakmış 14 yaşına girmiş henüz ilk gençliğinde
bir delikanlı. Geride kalan yıllar boyunca yapılanlar ve kaydedilen gelişmeler bir söyleşinin
sınırlarını aşabilir. Fakat şu kadarını söyleye-

bilirim ki Kilis 7 Aralık Üniversitesinin bugünlere gelişinde; devlet büyüklerimizin, vekillerimizin, valilerimizin, belediye başkanlarımızın,
Kilisli yardımsever vatandaşlarımızın ve iş
adamlarımızın, rektörlerimizin, yöneticilerimizin, hocalarımızın ve toplumun her kesiminin
ciddi emeği var. Bizim de çorbada bir nebze tuzumuz varsa ne mutlu. Bu vesile ile geçmişten
bugüne, üniversitemize doğrudan ve dolaylı
katkılarıyla hayat veren, bugünlere gelmesini
sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

“İyi ki
Samsun’un
bir parçası
olmuşum.”

13 yıl sonra nereye geldik sorusuna cevap verebilmek ise çok zor. Fiziksel açıdan yeşilliklerle donanmış modern binalarımız mevcut. Spor
tesisleri, kültürel mekânlar, parklar, seralar,
hobi bahçeleri, zeytinlikler, eğlence ve dinlence mekânları, kafeler, restoranlar, uygulama
oteli, Sağlık Merkezi, PTT Şubesi, İşkur Hizmet
Merkezi, Gençlik Ofisi, Psikolojik Danışma Kariyer Merkezi, Tarihi Kilis Evleri, Kütüphane ve
Kongre Merkezi, donanımlı bir Merkezi Araştırma Laboratuvarına sahip kampüslerimiz ve
mekânımız var.
OMÜ İlahiyat Fakültesi mezunusunuz ve
aynı zamanda lisansüstü eğitiminizi de
burada tamamladınız. Samsun size ne ifade
ediyor?
Üniversite okumak için Samsun’a geldiğimde
yıl 1984’tü. Nasıl ve niçin tercih ettiğimi hatırlamıyorum ama iyi ki tercih etmişim diyorum
bugün. İyi ki Samsun’un bir parçası olmuşum.
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Sayın Hocam, öncelikle yeniden atandığınız
için sizleri tebrik ederiz. Hayırlı olsun.
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“Tüm kazanım
ve yapıp
edegeldiklerimin
zemini OMÜ.
OMÜ hayatımda
merkezi bir role
sahip.”
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Coğrafya kaderdir, der İbn-i Haldun. Samsun
ise gerek kişisel gerek akademik hayatımda
tabi olduğum bu kaderin en önemli duraklarından biri oldu şüphesiz. Samsun, dostlukların, sevdaların şehri. Yılmamanın, yeniden
başlamanın şehri. Önce dalgalandırıp sonra
durultan şehir. Hayatıma etkisi ve katkısı üzerine ise üç gün konuşabiliriz. Ne söylesem, bir
şeyler eksik kalacak biliyorum. İlk adım değilse
bile hayatımdaki en önemi adımlardan, dönüm
noktalarından biri. Memleketlerimiz kimliklerimizin önemli parçalarından biri şüphesiz.
Peki neresidir memleketimiz; doğduğumuz
yer mi, doyduğumuz yer mi? Bence bir şehirde doğabilir yahut doyabilirsiniz ama o şehri
duyamazsanız o şehir memleketiniz olamaz.
Oralı olabilmek için, şehrin ruhuyla buluşabilmek, nabzını duyabilmek gerekir. Sokaklarına,
çarşılarına, caddelerine, sıra sıra dizilmiş binalarına, kuytu köşe başlarına, kaldırımlarına
baktığınızda gözleriniz nemlenmiyor, kalbiniz
hiçbir şey duyamıyorsa, sözlerinizin anlamı
yoktur ve o şehir sizin memleketiniz olamaz.
Yürüdüğünüz kaldırımlar içinizde kıvrılan bir lisan olmuyor, suyunu içtiğiniz tas size merhaba
demiyorsa, o şehirde doğsanız yahut doysanız
bile, o şehir sizin memleketiniz değildir. Bir şehri duymak, o şehirli olmaktır. Bir şehri duymak,
o şehrin ruhu olmaktır. Ruhu olmak ise, sürekli
o şehrin sizde yaşamasıdır. Kendini o şehirli görenlerle aynı memleketli olmaktır. Ve ben duydum bu şehri. Kalemkaya’dan vapur seslerinde,
Yenidoğan’dan sükûta ritim tutan ezan seslerinde, Site Camii’nde bir kandil gecesi kubbelere
çarpan ilahi seslerinde. Ben Samsun’da doğma-

dım ama Samsun’u duyuyorum. Duydukça, bir
şehrin insanın ruhu olmasının anlamını kavrıyorum. Buradan bu latif şehre selam ediyorum,
şehri duyan dostlarıma da.
OMÜ’ün akademisyen ve yönetici
kimliğinize ne gibi katkıları oldu?
Tabi ki tüm kazanım ve yapıp edegeldiklerimin
zemini OMÜ. Zemin sağlam olmadan, güçlü
olmadan üzerine bir şey bina edemezsiniz.
Lise sonrası lisans, lisansüstü tüm eğitimim,
akademik gelişimim OMÜ’de gerçekleşti. OMÜ
hayatımda merkezi bir role sahip. Özellikle
akademi adına ne öğrendiysem orada öğrendim. Kimliğimin vazgeçilmez bir parçası OMÜ.
Mezunu olduğum OMÜ adına elde edilen her
başarıdan gurur duyuyorum. Bugüne kadar
hizmet veren tüm yöneticilerine kalbi şükran
ve saygılarımı sunuyorum. Halihazırda Rektör
olarak görev yapan ve başarılı olacağından
hiç şüphe duymadığım, yıllar öncesinde birlikte OMÜ öğrencisi olmanın güzelliğini yaşadığımız aziz dostum Prof. Dr. Yavuz Ünal’a da
sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
Bugünkü durum, yani yönetici pozisyonu da
elbette yıllar öncesinden planlanan bir durum
değildi. Her kademede üzerimize düşeni yerine getirmeye çalıştık, OMÜ’deki kazanımlarımızı yıllar içinde geliştirerek, YÖK Başkanlığımızın teklifleri, Cumhurbaşkanımızın takdir ve
teveccühleriyle milletimize bir üniversitenin
üst yöneticisi olarak hizmet edebilme şerefine
nail olduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gerisi takdir.

Üniversitemizde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEK-MER) ve Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) ile OMÜ arasında akademik ve bilimsel iş birlikleri kurmak ve bu iş
birliklerini güçlendirmek istiyoruz. Bunun yanında, Uzaktan Eğitim Sistemi ile sempozyum,
çalıştay gibi ortak faaliyetlerle iki üniversite
arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, akademik
hayata katkı sunmayı arzu ediyoruz.
Üniversitenizin Kilis gibi bir sınır şehrinin
gelişmesine katkı sunacak çalışmaları var mı?
Elbette Kilis’in gelişmesine katkı sunmak her
daim en önemli hedeflerimizden biri. Bu konuda uzun uzun konuşmak mümkün ama bir
söyleşinin sınırlarını aşmadan özetleyecek
olursak Kilis’e katkı sunmak adına yerel, ulusal, uluslararası ve evrensel alanda faaliyet
gösterecek önemli merkezlerimizden bu soru
dolayısıyla bahsetmek isterim. Bu merkezlerimizden biri olan Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM) üniversitelerimizin salt akademik bilgi üreten ve öğreten
kurumlar olmanın ötesinde bulunduğu şehrin
ve ülkenin ait olduğu medeniyet havzasının
değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin nesilden nesle aktarılmasında öncülük vazifesi
üstlenen en önemli kurumlardandır. Kilis’in
tarihi serüvenini, kültürel zenginliğini, sanatını, sosyo-ekonomik altyapısını, en genel
anlamda hafızasını ortaya çıkarmak ve bulunduğu şehirle bütünleşmeye yeni bir yol açmak
amacıyla 2017’de Üniversitemiz bünyesinde
kurulan KİTAM, kurulduğu günden bu yana
ortaya koyduğu sosyal, kültürel, bilimsel ve
akademik çalışmalarla bu gaye doğrultusunda
önemli bir misyon üstlendi. İsmine ve amacına
uygun olarak şehrin içinde tarihi ve otantik bir
Kilis evinde faaliyetlerine devam eden KİTAM,
Kilis tarihi ve kültürü ile ilgili yazılı kaynak ve
vesikaların günümüzden geçmişe doğru izini
sürerek kayıt altına alıyor. Merkezimiz, özellikle Tarih ve Edebiyat Bölümlerinin lisansüstü
tezlerinde ve akademik çalışmalarında şehrimizin tarihi ve kültürü ile ilgili konulara ağırlık
kazandırmak; kitap, dergi gibi. materyallerin
basım ve dağıtımını yaparak bu alanda çalışmaları görünür kılmak; bilimsel toplantılar,
kültürel söyleşiler, sanatsal etkinlikler düzenlemek için kapsamlı bir planlama ve gayretin
içinde faaliyetlerine devam ediyor.
2011 Suriye Krizi sonrası yaşanan insanlık göçünden sosyal, kültürel, ekonomik olarak en
çok etkilenen illerden biri olan Kilis’te bulunan
Üniversitemiz, bu tarihsel tecrübe vesilesiyle

özelde Suriye, genelde ise diğer Ortadoğu ülkeleriyle ilgili zengin bir literatür oluşturarak
bu alanda Türkiye’de öne çıkan bir üniversite
olmayı hedefledi. Bu hedef doğrultusunda
2017 yılında kurulan Kilis Orta Doğu ve Göç
Araştırmaları Merkezi (KODAM)’ın, Türkiye’nin
yüzlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin bir neticesi olarak attığı adımlar ve bölgede aldığı inisiyatifler, bütün dünyanın gözü
önünde nesiller boyu örnek olarak gösterilebilecek bir insanlık anıtı olarak durmaktadır.
KODAM’ın belirlenen hedefler doğrultusunda
çalışmalarına başlaması sonucu; Ortadoğu ve
göç alanında yüksek lisans programı açıldı ve
doktora programının hazırlıklarına başlandı.
KODAM bünyesinde çıkarılan Ortadoğu ve
Göç Araştırmaları Dergisi ile bu alanda önemli
bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu alanla ilgili Üniversitemizde çok sayıda
kitap, makale gibi nitelikli yayınlara imza atılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenci sayısının artışı da KODAM’ın yeni dönem
faaliyet planı içerisinde belirleyici bir role sahip olacaktır.

Bu merkezlerimizin yanında Kilis’in tarımına,
tarıma dayalı sanayisine ve ürün çeşitliliğine
katkı sunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma
Merkezi (TAMER) ve İleri Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezimizden (İTAMER) söz
etmek istiyorum. İki araştırma merkezini birlikte zikretmemin nedeni, koordineli çalışmalar yapıyor olmalarındandır.

“KODAM
bünyesinde
çıkarılan
Ortadoğu ve Göç
Araştırmaları
Dergisi ile bu
alanda önemli
bir boşluğu
doldurmayı
hedefliyoruz.”
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Samsun ve Kilis coğrafi bakımdan uzak olsa
da OMÜ ile Kilis Üniversitesi arasında hangi
alanlarda iş birlikleri yapıyorsunuz?
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Portre

“Pandemi
sürecinde
Üniversitemizde
uzaktan eğitim
sürecini bugüne
kadar başarılı bir
şekilde getirdik.”

Bu merkezlerimizden birinde üretim modellemeleri yapılırken, diğerinde üretilen yerel ürünlere dayalı sanayi mamulü üretme çalışmalarına ağırlık verilmektedir. TAMER bünyesinde yer
alan profesyonel ve tam donanımlı seralarımız
ve tarımsal uygulama alanlarında, yerel ürünlerin sağlıklı üretilme örneklemleri, ürün çeşitlemeleri, Kilis’in tarımsal ve coğrafi özelliklerine
uygun yeni ürün modellemeleri gibi çalışmalar
yapılmaktadır. İTAMER’de de tarımsal ürünlerimize dayalı sanayi ürünleri üretme çalışmaları
yapılmaktadır. Örneğin zeytinyağına dayalı sıvı
sabun, yüzey temizleyici gibi ürünler, proje destekleriyle hazırlanabilmektedir.
Diğer görevlerimizin ve faaliyetlerimizin yanında bu merkezlerimizi hizmete açmamızın,
ait olduğumuz şehre karşı borcumuzu ödeme
çabamızın bir parçası olarak değerlendirilmesini arzu ederiz.
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Covid-19 dönemi özellikle eğitim
sürecini olumsuz etkiledi. Bu dönemde
öğrencileriniz ve üniversiteniz için
yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
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Tabi ki sadece ülkemizi değil bütün dünyayı
derinden etkileyen bir süreçten, küresel bir
salgından söz ediyoruz. Bu vesileyle sürecin başlangıcından bu yana vefat edenlere
Allah’tan rahmet, tedavisi devam edenlere ise
şifa diliyor, insanlığın bir an önce felaha ermesini temenni ediyorum.

Eğitim meselesine gelince elbette gerek YÖK,
gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse eğitim
öğretimin her kademesi, devletimizin aldığı
kararlar doğrultusunda süreci en doğru şekilde planlamak için başından beri büyük bir
gayret göstererek çalışıyor. Teknoloji ne kadar
ilerlerse ilerlesin, hiçbir model tek başına yüz
yüze eğitimin yerini tutamaz. Fakat insan hayatının söz konusu olduğu yerde diğer her şey
ondan sonra gelmek durumunda. Bizler de
bütün üniversitelerimiz gibi geçen yılın ikinci
yarıyılında başladığımız uzaktan eğitim sürecini yaz döneminde yeniden planlayıp güncelleyerek bugüne kadar başarılı bir şekilde
getirdik. Bunun yanında, üniversitemizde pandemi öncesinde de bir gelenek olarak devam
ettirdiğimiz kıraathane söyleşileri, yazarlık
okulu faaliyetleri, bilimsel ve kültürel seminer
ve söyleşi programları, KODAM konferansları,
dergi, kitap ve bülten faaliyetleri online olarak
hız kesmeden devam etti. Yakın bir zamanda
bu ve benzeri faaliyetleri yüz yüze devam ettirebilmeyi temenni ediyorum.
Suriye savaşının üniversitenize etkileri
neler oldu?
Elbette ülkemizi ve özellikle bulunduğumuz
şehri derinden etkileyen her olay, doğrudan
ya da dolaylı olarak üniversitemizi de etkiliyor.
Yaklaşık on yılı geride bırakan bir süreçten söz
ediyoruz. Ve olan biten her şey, çağırdığınızda

Bunun dışında, sosyal, ekonomik, kültürel ve
daha birçok yönden büyük etkileri olan böyle
bir olayın elbette Üniversitemizi etkilememesi
mümkün değildi. Bizler de elimizden geldiğince süreci doğru okuyup gerekli planlamaları
yapmak suretiyle Üniversitemize gerek dil
öğrenimi için gerekse YÖS aracılığı ile öğrenci olarak gelen Suriyeli öğrencilerin sosyal,
kültürel ve akademik yönden gelişimleri açısından önemli bir misyon yüklendik. Bunun
yanında ilk Rektörlük dönemimde, göreve
başlamamın hemen akabinde kurduğumuz
Kilis Ortadoğu ve Göç Araştırmaları Merkezi

(KODAM) ile bu alandaki sosyal ve bilimsel çalışmalara ağırlık vererek bu sürecin en önemli
ayaklarından birini oluşturduk ve çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ettiriyoruz.
Rektörlük yoğun ve yorucu bir iş, kendinize
boş zaman ayırabiliyor musunuz?
Çalışmalarınızdan arta kalan vaktinizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Boş zaman ne demek diye düşündüm bir an.
İşin açığı, çalışmalarımızdan arta kalan vakitlerimi yine çalışarak değerlendiriyorum. Bir
yandan kendi alanımla ilgili okuma yazma çalışmaları, öte yandan ilk gençlik yıllarımdan bu
yana kopmamaya çalıştığım şiir yazı faaliyetleri. Müsait zaman bulursam okurum, diye bir
kenara ayırdığım kitap ve dergiler. Ve tabi artık
yer yer bensiz planlar yapmaya çalışan sevgili
ailemi de ihmal etmemeye çalışıyorum.

“Suriyeli
öğrencilerin
sosyal,
kültürel ve
akademik
yönden
gelişimleri
açısından
önemli bir
misyon
yüklendik.”

OMÜ Bülten dergisinin söyleşi teklifini
kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben de OMU Bülten dergisi ekibine teşekkür
ediyor ve sizi vesile kılarak Samsun’a selam ve
sevgilerimi gönderiyorum.
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duyulacak bir mesafede gerçekleşiyor. Ama
Türkiye, herhangi bir ülke değil, özel bir ülke.
Mensubu olmaktan her daim gurur duyduğumuz kutlu bir vatan. Dünyanın gözü önünde
cereyan eden zalimliğe duyarsız kalmayarak
geçmişinden ve değerlerinden aldığı güçle
tarihi bir sorumluluk yüklendi sırtına. Kilisliler
de bu süreçte, bulundukları konum itibariyle
ülkeleriyle aynı düzlemde katıksız bir insani
ve vicdani duruş sergilediler. Bu yüzden bir
vatandaş olarak her şeyden önce genelde
Türkiye’nin, özelde ise Kilis’in bir parçası olmaktan şeref duyduğumu belirtmeliyim.
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Goalball
(gol topu)
Satranç

Engelliler Uyg. ve
Araştırma Merkezi

İş arama
becerileri
eğitimi

ENGELSİZ
ÜNİVERSİTE

Uygun
seçmeli ders
eklenmesi

4.
Engelsiz OMÜ
Günleri

Engellilere
yönelik
bölümler

OMÜ; Dezavantajlı Öğrencilerin
Karşılaştığı Engellerin Üstesinden Gelmekte Kararlı
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Engelli bireylerin meslek edinmeleri ve kariyer yapabilmeleri için eğitim-öğretimin bütün katmanlarındaki fırsat ve imkânlardan
yararlanması ve kendi yaşamlarını şekillendirecek yeterliliklere ulaşmasının önünü
açacak girişimler, bu kişilerin yaşama tutunabilmelerinde en değerli misyon ve hizmetlerden biri olacaktır.
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Bu amaç doğrultusunda Ondokuz Mayıs
Üniversitesi; “Engelsiz Üniversite” hedefiyle
kampüslerindeki engelli öğrencilerinin eğitime aktif, tam ve eşit katılımını temin etmek,
akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile
beklentilerini karşılayabilmek adına çaba
gösterip engelleri aşan işlere imza atmakta.
Öyle ki OMÜ, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitimsel

olanaklara ve sosyokültürel etkinliklere erişimleri konusunda kamuoyunda farkındalık
oluşturmak ve iyi örnekleri yaygınlaştırmak
amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “2020 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”nde; Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi,
Rektörlük birimi ve Kurupelit Kampüsü’yle
6 “Mekânda Erişebilirlik Bayrağı” (Turuncu
Bayrak) almaya hak kazanarak üçüncülüğe
ulaşmıştı. 2019’da da 7 birimiyle mekânda
erişilebilirlik alanındaki yeterliliği sembolize eden “Turuncu Bayrak”a layık görülen ve
böylelikle ödül sayısını 13’e yükselten OMÜ,
kampüs hayatını engelli bireyler için daha
kapsayıcı ve düzenli hâle getirmeye yoğunlaşmış durumda.
Haber: Sinan AKDOĞAN

Dezavantajlı öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştıran unsur ve faaliyetleri öncelikleri arasında gören OMÜ Üst Yönetimi, bu kişilerin
bedensel engelleri aşarak sahip oldukları potansiyeli sergilemesini ve dolayısıyla eğitimde
“fırsat eşitliği”ni sağlamayı gözetiyor. OMÜ’de
bu minvalde, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve engelsiz bir üniversite ortamının sunulmasına yönelik ilgili birimler
arasındaki iş birliği ve koordinasyon da üst seviyede. Başta OMÜ Engelli Öğrenci Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı olmak üzere sorumlu birimler, “Hayatı Paylaşmak için Engel Yok” düşüncesiyle yeni yapılan eğitim mekânlarının, engelli öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak
projelendirilmesinin yanında, engellilere uygun olmayan alanların da onların faydalanabilecekleri şekle dönüştürülmesi için gerekli
tadilatların yapılmasında beraber hareket ediyor. Nitekim OMÜ Üst Yönetimi, 2021 yılında en
az 42 binada düzenlemeler yapılması suretiyle
erişilebilirlik oranını yüzde 60’a kadar yükseltmeyi amaçlıyor.
Covid-19 salgınının yarattığı olağanüstü
koşullar doğrultusunda yol haritası
hazırlandı
OMÜ’de bir yandan kampüslerde engellilere
dönük fiziki iyileştirme çalışmalarıyla yeter-

liliklerin attırılması hedeflenirken, diğer taraftan Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu
da 2019 – 2020 eğitim-öğretim faaliyetlerini
değerlendirip bu yönde yeni adımlar attı. Engelli öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca karşılaştıkları sıkıntı ve zorlukları mümkün
olduğunca azaltmak, bu öğrenciler için uygun
materyal, kaynak ve ortam hazırlamak için yoğun bir mesaiyle çalışan Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu, Covid-19 salgınının neden
olduğu olağanüstü koşulları da dikkate alarak
aldığı kararlar ve tasarladığı projelerle yol haritasını belirledi.
Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu, Covid
19 pandemisinin sekteye uğratmasına rağmen
engellilere yönelik çalışmaların yeterli düzeyde olduğunu değerlendirirken, içinde bulunduğumuz 2020 – 2021 eğitim-öğretim yılında
da bu hareketliliğin arttırılarak sürdürülmesi
için gerekli desteği sağlayacak. Kurul ayrıca,
2020’de YÖK’ün düzenlediği törende Mekânda
Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) Ödülü’nü kazanan ve Erişilebilirlik Ödülü’ne aday olan birimler ile diğer tüm birimlerde erişilebilirlik denetimi yaparak, mevcut eksiklikleri tespit edip
planlı bir şekilde ve bütçe imkânları dâhilinde
gidermek için karar aldı.

OMÜ Üst
Yönetimi, 2021
yılında en az
42 binada
düzenlemeler
yapılması
suretiyle
erişilebilirlik
oranını yüzde
60’a kadar
yükseltmeyi
amaçlıyor

Pandemi boyunca engelli öğrencilerle
iletişim Google Forms üzerinden sağlanıyor
Engelli Öğrenci Birimi web sayfasının erişilebilirliği konusuna odaklanan Yönetim Kurulu,
bu sayfanın görünürlüğünün yaygınlaştırılarak
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2021’de hedef; erişilebilirlik oranını yüzde
60’a çıkarmak
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“Hedefimiz 2-3
yıl içerisinde
her anlamda
engelsiz bir
üniversite
olmak.”
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engelli öğrencilerle ilgili yapılan tüm çalışmaların web sayfasında yayımlanması ve Üniversite
birimlerine ait web sayfalarının erişilebilirlik
durumunun Engelli Öğrenci Birimince raporlanmasını gündemine taşıdı. Bunların yanı sıra,
Engelli Öğrenci Birimi pandemi süresince dezavantajlı öğrencilerle iletişimi Google Forms
sayesinde kurarak, karşılaşılan problemler ile
onlardan gelen farklı talep ve çözüm önerilerini kayıt altına alırken on-line buluşmalar
ve WhatsApp gruplarıyla engelli öğrencilerin,
sosyal yaşamlarındaki psikolojik ve bedensel
zorlukları öz güven ve kararlılıkla aşabilmelerine katkıda bulunuyor.

 Doç. Dr. Nursel Topkaya tarafından engelli
öğrenciler için iş arama becerileri eğitimi
verilmesi
 “Engellilik” konulu çevrim içi (on-line) panellere yer verilmesi
 OMÜ Radyo üzerinden “Pandemi Sürecinde Engellilik” temalı söyleşi yapılması
 “4. Engelsiz OMÜ Günleri”nin çevrim içi formatta düzenlenmesi
 Engelli grupları ile ilgili olarak yılda 2 kez
yazılı ve elektronik ortamda “Bülten” çıkarılması konusunun değerlendirilmesi

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Merkez Kütüphane’de mevcut kabartma
yazıcının bütçe imkânları dâhilinde yenilenmesi

Öte yandan 2020 – 2021 eğitim-öğretim faaliyetlerini de ele alan Engelli Öğrenci Birimi
Yönetiminin engelli öğrenciler hakkındaki kararları şu etkinlik ve hedefleri kapsıyor:

 Üniversitenin eğitim-öğretim birimlerince
lisans programlarına, engelli öğrencilere
uygun seçmeli ders eklenmesi ve engellilere yönelik bölüm açılması

 Üniversite bünyesinde Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması önerisinin değerlendirilmesi
Adım adım engelsiz bir üniversite hedefi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli
öğrenciler ve çalışan personelle makamında
bir araya gelen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal ise engelli bireylere yönelik faaliyet ve
projeleri titizlikle yürüttüklerini ve takip ettiklerini vurgulayarak “Bu çok önemli ve değerli
bir gün. Biz de köklü bir üniversite olarak hem
bugüne hem de bugünün sahiplerine büyük
saygı duyuyoruz. OMÜ olarak engelli bireylerin kampüs içerisinde, yollarda, caddelerde,
fakültelerde yaşadığı problemlerin giderilmesi

adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz, 2-3 yıl içerisinde engelsiz bir üniversite
olmak.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ünal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde paylaştığı mesajla da engelli
bireyleri “Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim öğretim süreçlerinin verimli geçmesi ve
onları ülkemizin gelişimine katkı sunacak bireyler olarak yetiştirmek amacıyla tüm gayretimizle birlikte çalışmaktayız. Sizlerin hem
toplumsal yaşamda hem de iş yaşamınızda

herhangi bir ayrımcılığa uğramadan ve erişilebilirlik sorunları ile karşılaşmadan çalışmanızı
önemsiyoruz. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi’nin “Çalışma ve İstihdam” başlıklı
27. maddesi başta olmak üzere ulusal mevzuatta yer alan tüm haklarınızın korunması ve bu
haklardan yararlanmanızı sağlamak amacıyla
alınan tüm kararları uygulamaktayız. Ayrıca
engellilik konusunda toplumsal farkındalık yaratacak sosyal faaliyetler ve bilimsel yayınlar
üretme çabasındayız. Yalnızca 3 Aralık’ta değil,
diğer tüm zamanlarda farklılıklara saygı duyulan, ayrımcılığı, ötekileştiriciliği ve erişilebilirlik
sorunlarını ortadan kaldırmak için uğraş verilen bir gelecek dileğiyle…” sözleriyle selamladı.

“Köklü bir
üniversite olarak
dezavantajlı
bireylerin
erişilebilirlik
sorunları ile
karşılaşmadan
çalışmasını
önemsiyoruz.”

Kurupelit Yerleşkesi ve 15 birim için YÖK’e
başvuru yapılacak
OMÜ, 2020 – 2021 eğitim-öğretim yılında YÖK
tarafından organize edilecek Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne de “Sosyokültürel
Faaliyetlerde Erişilebilirlik” (Mavi Bayrak) kategorisinde Kurupelit Kampüsü; “Mekânda Eri-

şilebilirlik” (Turuncu Bayrak) kategorisinde ise
Adalet Meslek Yüksekokulu, Bafra İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
Kurupelit Kampüsü 2. Yemekhane, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (D Blok), Öğrenci
Yaşam Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terme Meslek Yüksekokulu, Uzaktan
Eğitim Merkezi – Lisansüstü Enstitüsü, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu ve Ziraat
Fakültesi (A-B Blok) ile katılacak.
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 OMÜ’de öğrenim gören engelli öğrencilerin talebi üzerine Yaşar Doğu Spor Bilimleri
Fakültesi bünyesinde bu öğrencilere hitap
edecek bir bölüm açılması ve ayrıca lisans
programlarına onların da seçebileceği alternatif seçmeli derslerin (goalball – gol
topu, satranç vb.) eklenmesi
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Etkinlikler Akademik

Çek Doktora Öğrencileri OMÜ’deki
Stajlarını Tamamladı
Çekya’dan Samsun’a gelen gelen doktora öğrencileri stajlarını Ziraat Fakültesinde tamamladı. Prag
Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Czech University of
Life Science Prague- CULS Prague) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü ve
Avrupa Birliği Bilim Kampı kapsamında yürütülen
proje ile Çekya’dan Samsun’a gelen doktora öğren-

cileri stajlarını Ziraat Fakültesinde tamamladı. Tarım
Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdil tarafından yürütülen projede dört doktora öğrencisi
Vaclav Novak, Pavel Broz, Jiri Kure, David Sitte, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde bir ay süreyle staj yaptı.

OMÜ’de Eğitici Eğitimi Programı Düzenlendi
Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2-3 Aralık 2020
tarihlerinde Eğitici Eğitimi programı çevrim içi platformda düzenlendi. OMÜ’de bir ilk olan bu programda 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulundan 12 akademisyen yer aldı.

OMÜBÜLTEN
Kasım-Araık 2020
Sayı 82

Düzenlenen programın birinci gününde Doç. Dr. Murat Gökalp, Çağdaş Öğretim Teknikleri ve Etkili Öğrenme-Öğretme süreci, Prof. Dr. Vedat Ceyhan Akademik
Girişimcilik, Prof. Dr. Levent Güngör Beyin ve Öğrenme, Doç. Dr. Emine Şendurur Eğitimde Dijital Materyal
Geliştirme, Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır Türkçenin
Doğru ve Etkili Kullanımı ve Doç. Dr. Yetkin Bulut Eğitimde Dijital Dönüşüm konularında sunum yaptılar.
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Programın ikinci gününde Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan
Bilişim teknolojileri, Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk Yetişkin eğitimi, Doç. Dr. Bayram Özer Öğrenme Stilleri,
Doç. Dr. Hatice Kumcağız Çatışma çözme becerileri,
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Altun Ölçme ve Değerlendirme
ve Doç. Dr. Yüksel Gündüz Etkili Sınıf Yönetimi hakkında sunumlarını yaptı.

Avrupa Müzik Terapi Günü’nün Türkiye’deki
Tek Etkinliği OMÜ’de Gerçekleştirildi
OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü 7.
Avrupa Müzik Terapi Günü Etkinlikleri kapsamında
“Geçmişten Geleceğe Müzik Terapi” adlı online panel düzenledi.

ları ile yaygınlığı ve kabul durumu, alanları ve hedef grupları; müziğin tarih boyunca sağlık alanında
kullanımı ile müzik terapist kimdir gibi konulara yer
verildi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezinin YouTube kanalından gerçekleştirilen ve OMÜ Devlet Konservatuvarı
Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Özgü
Bulut’un başkanlık ettiği panele; Müzik Terapi Derneği Kurucu Başkanı ve AHBVÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Burçin Uçaner Çiftdalöz, Giovanni Ferrari Müzik Terapi Okulu öğretim elemanı Prof. Dr. Alessio Surian
ve Müzik Terapi Akademisi Kurucusu ve Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Özgür
Salur konuşmacı olarak katıldı.

“Avrupa Müzik Terapi Günü kapsamında
düzenlenen panel Türkiye’de gerçekleştiren tek
etkinlik”

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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Çevrimiçi ortamda düzenlenen panelde, müzik terapinin çerçevesi, Türkiye’de ve Dünya’da uygulama-

Açılış konuşmasını yapan OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer
Özgü Bulut’un her yıl 15 Kasım tarihinde merkezinde düzenlenen Avrupa Müzik Terapi günü etkinliklerinin yedinci yılı kapsamında düzenlenen panelin
Türkiye’de gerçekleştiren tek etkinlik olduğunu
söyledi. Bulut, ayrıca konuşmasında panelin Müzikoloji bölümü tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi
etkinlik olduğunu da belirtti.
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OMÜ Hayvan Hastanesi Bölgeye Can Veriyor
dâhil olmak üzere akredite dediğimiz fakültelerin
üye olduğu Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (VEDEK) de üyeyiz hatta geçen gün akreditasyon onayımızı da aldık. Böylece daha nitelikli ve
daha profesyonel hizmet vermeye devam edeceğiz.” sözleriyle dile getirdi.
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi sadece
kediler ve köpekler değil, çiftlik hayvanları da dâhil
olmak üzere çok geniş hayvan tedavi yelpazesine
sahip bir hastane olarak ön plana çıkıyor.
“Geçen yıl tam 12 bin hayvanı tedavi ettik”

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, her geçen
gün büyüyen ve gelişen kapasitesiyle tüm Karadeniz ve yakın İç Anadolu Bölgesi’ne hizmet sağlıyor.
OMÜ Kurupelit Yerleşkesi’nde 5 bin metrekarelik
bir alan üzerine kurulu Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesi, bölgenin yoğun ilgi ve talebine özverili
şekilde cevap vermeye devam ediyor.

OMÜBÜLTEN
Kasım-Araık 2020
Sayı 82

Prof. Dr. Ahmet Özak “Akreditasyon onayımızı
aldık”
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OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesiyle ilgili bilgiler aktaran Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özak, Hastanenin önemini
“Karadeniz Bölgesi’nin tek ve en kapsamlı hayvan
hastanesiyiz. Bu bölgede başka bir fakültede veya
özel klinik bazında bu kadar büyük bir kurum yok.
Zaten Tarım Bakanlığı tarafından verilen ruhsat da

Hayvan Hastanesindeki teknolojik donanımın üst
seviyede olduğunu vurgulayan Ahmet Özak “OMÜ
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 3 ana bölüme ayrılmakta. Birinci bölümde pet hayvanları dediğimiz kedi ve köpeklerin tedavilerini yapıyoruz.
İkincisi; çiftlik hayvanlarının ve daha çok da atların
muayene edildiği bölüm, üçüncü birimimizde ise
operasyon salonları mevcut. Farklı türden birçok
hayvanı tedavi edebilecek cihazlara ve masalara sahibiz. Hatta yarın bir at operasyonumuz var,
hastamız Ünye’den gelecek. Kısaca hem teknolojik
bakımdan hem de genç öğretim üyesi kadrosu açısından nitelikli bir şekilde hizmet vermeye devam
ediyoruz. Hayvan Hastanemizde her geçen gün
büyüyen talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl (2019) tam 12 bin hayvanı
tedavi ettik. Henüz 10 yıllık hastane olmamıza rağmen bu noktada önemli bir aşamada olduğumuzu
ve daha da iyi bir konuma geleceğimizi düşünüyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları
Sempozyumu Yapıldı
Sempozyumun birinci gününde açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Murat Terzi moderatörlüğünde Prof. Dr. Nurgün Platin’in “Kuramdan Uygulamaya Hemşirelik Araştırmaları” başlıklı söyleşisi
yapıldı. Öğleden sonra gerçekleşen oturumda Dr.
Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak yönetiminde Prof. Dr.
Ayşe Okanlı’nın “Hemşirelik Araştırmalarının Uygulamada Kullanımı” konusu ele alındı.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

“Hemşirelik Araştırmalarında Sık Yapılan
Hatalar”

Sempozyum kapsamında ayrıca Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı tarafından Bilimsel Yazı Yazma Kursu, Prof.
Dr. Özen Kulakaç tarafından Nitel Araştırma Kursu,
Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak tarafından Yaratıcı
Düşünme Kursu ve Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat tarafından Temel Düzey İstatistik Kursu da verildi.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Toplumu Güçlendirme Derneği işbirliğiyle 26-29 Kasım
2020 tarihleri arasında Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu çevrimiçi olarak yapıldı. Düzenleme kurulunda Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Doç.
Dr. Birsen Altay, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak,
Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Arş. Gör. Alaattin
Altın, Arş. Gör. Mesiya Aydın, Arş. Gör. Güven Soner, Arş. Gör. Ercan Tunç ve Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan’ın yer aldığı sempozyumun başkanlığını
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ve Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı üstlendi. Lisansüstü
öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma 66
bildiri sunuldu.

Sempozyumun ikinci gününde “Hemşirelik Araştırmalarında Sık Yapılan Hatalar” başlığıyla Doç. Dr.
Birsen Altay’ın yönetiminde Prof. Dr. Birsel Canan
Demirbağ ve Öğr. Gör. Canan Sarı’nın katılımıyla
söyleşi yapılırken öğleden sonraki oturumda Prof.
Dr. Özen Kulakaç’ın moderatörlüğünde Prof. Dr.
Veysel Sönmez’in “Bilim Felsefesi” başlıklı söyleşisi
gerçekleştirildi.
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OMÜ’lü Akademisyenler “Dünyanın En Etkili
Bilim İnsanları” Listesinde

OMÜBÜLTEN
Kasım-Araık 2020
Sayı 82

İlgili Liste için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Partal ve Kimya
Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Ceylan,
“Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer
aldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, prestijli listede yer
alan akademisyenleri kabul ederek başarılarından
dolayı tebrik etti.
Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr.
John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen
ve dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan
Plos Biology dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi,
yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi
farklı değişkenler kullanılarak bilimsel etki endeksi
oluşturuldu. Endeks kapsamında; 22 temel alan ve
176 alt bilim dalında dünya genelinde 7 milyon bilim
insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren 160 bin
araştırmacı, “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yayımlandı.
Stanford Üniversitesinin “Dünyanın en etkili bilim
insanları” listesinde OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Turgay Partal ve Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selim Ceylan da yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal başarılı bilim
insanlarını kutladı
OMÜ’den “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesine giren öğretim üyeleri Prof. Dr. Turgay Partal ve
Doç. Dr. Selim Ceylan’ı tebrik eden Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, konu ile ilgili şunları dile getirdi: “Bilim
insanlarımızın akademik çalışmalarıyla Türkiye ve
uluslararası alanda başarıları bizleri motive diyor.
Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarında üniversitemiz akademisyenlerinin başarılarının ileride
sayısal olarak artması en büyük hedeflerimizden
biri. Üniversite olarak perspektifimiz akademisyenlerimizin çalışmalarını destekleyerek birçok alanda
ön plana çıkarmak. Bu sayede Üniversitemizi uluslararası alanda saygın bir konuma getirmek en büyük amacımız.” ifadelerini kullandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da eşlik etti.
Görüşme sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof.
Dr. Turgay Partal ve Doç. Dr. Selim Ceylan’a Üniversitenin hediyelerini takdim etti.

Tıp Fakültesi Hastanesinde Gerçekleşen
Çift Çene Ameliyatıyla 19 Yıl Sonra
Sağlığına Kavuştu

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü tarafından yapılan tedavi planlamasıyla Tıp Fakültesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde
Özboğa için ameliyat kararı verildi. Alanında uzman
Prof. Dr. Ahmet Demir ve ekibi alt ve üst çeneye müdahale ederek hastanın çenesini düzeltti.

dır. Bu hastamızda üst çenenin ileri derecede geri
olması nedeniyle rijid eksternal distraksiyon (RED)
yöntemiyle üst çene ileri alındı. Daha sonra alt çenesi yaklaşık iki taraflı yedişer milimetre geri alınarak iki aşamada ameliyat bitirildi. Bu ameliyatların
ortodontik planlaması ve tedavisini yürüten OMÜ
Diş Hekimliği Ortodonti Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Yazıcıoğlu ve Ortodontist Doç.
Dr. Alper Öz’e teşekkür ederim. Ortognatik cerrahi
sonrası hastaların çenelerindeki fonksiyonel ve estetik problemler çözülebilmektedir” diye konuştu.

“Ortognatik cerrahi sonrası hastaların
çenelerindeki fonksiyonel ve estetik problemler
çözülebilmektedir”

“Çenem bozuk olduğu için daha önce düzgün
yemek yiyemiyordum”

Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, “Ortognatik cerrahi çene deformitelerini düzeltmek için
kullanılan bir cerrahi tekniktir. Alt ve üst çenenin
ihtiyacına göre hem birlikte hem de ayrı ayrı planlanabilir. Çene deformiteleri yeme, içme, konuşma
bozukluklarına yol açtığı gibi estetik görünümde
de olumsuzluklara neden olabilir. Bu gibi sorunları olan hastaların öncelikle diş hekimliği ortodonti
bölümünce muayene ve planlanmaları yapılmalı-

Yasin Özbağa, “Üst çenem gerideydi. Alt çenem öndeydi. İlk ameliyatta üst çenemi bir aparatla milim
milim öne çektiler. Ondan sonra da alt çenemi 7 milim keserek arkaya çektiler. Dişlerimi de düzelttiler.
10 senedir gidip geliyordum. Ortodonti Ahmet Bey’e
yönlendirdi. Konuşma bozukluğum vardı. Hafif dilim
dönmüyordu. Şimdi gayet iyi konuşuyorum. Daha
da iyi olacak. Diş tellerim çıktığı zaman fındık, fıstık,
çekirdek yemek istiyorum. Çenem bozuk olduğu için
daha önce düzgün yemek yiyemiyordum şimdi yiyebileceğim.” dedi.
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Doğuştan çene ve diş bozukluğu ve estetik problemleri de olan Yasin Özbağa, 19 yıl sonra Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleşen ameliyatla sağlığına
kavuştu.
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Sektörün Uzmanları Tarım ve Gıda Etiği
Seminerinde Bir Araya Geldi
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Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TAR-GET) ile Ondokuz
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğinde düzenlenen
“Tarım ve Gıda Etiği Güz Semineri 2020”, gıda ve
tarım sektörünün uzman isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

tarım ve gıda sistemi yaratılmasını savunmakta ve
buna katkı sunmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Online gerçekleşen seminere; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ankara Üniversitesi
Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat
Artık, OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Evren, Türkiye
Biyoetik Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neyyire Yasemin
Yalım ile gıda mühendisi ve gıda işletmesi sahibi
Ümit Dedezade katıldı.

Seminerin OMÜ’de yapılması nedeniyle emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Fehmi Yazıcı “Yaşadığımız pandemi sürecinin bitmesiyle pek çok şeyin değişeceğini düşüyorum. Bunların içerisinde şüphesiz tarım ve gıda sektörü de
var. Pandemi sürecinde gördük ki teknolojileri ileri
düzeyde olan ülkeler, daha önce önemsemedikleri
konularda sıkıntı yaşadılar. Global dünya, pandemiden sonra, daha merkezi duruma gelmek zorunda.
Ülkeler, kendi ürün ve gıdalarını, maksimum seviyede, kendilerinin yetiştirmek zorunda olduklarını
anladılar. Sistemlerini bu yönde kurmak zorunda
olduklarını anladılar. Eksikliklerimizi de hızlı bir şekilde gidererek gıda alanında kendimize yetmek
zorundayız. Çünkü kriz anlarında, paramız olsa bile
dışarıdan ürün temin edemeyebiliriz.” diye konuştu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Gıda
Etiği Derneği Başkanı ve Eski Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ “Covid 19 salgını, tarım ve gıdanın yaşamsallığını, gelecek için önemini
ve insan için değerini çok açık bir biçimde ortaya
koydu. Aynı zamanda gerek küresel, gerek ulusal
gerekse yerel düzeyde tarım ve gıda sektörlerinin
kırılganlıklarını ve zaaflarını gösterdi. Bu anlamda derneğimiz, ekseninde bilim ve etiğin yer aldığı, daha adil, daha paylaşımcı ve doğaya saygılı bir

“Global dünya, pandemiden sonra daha merkezi
duruma gelmek zorunda”

“Gıdayı topraktan tüketiciye kadar güvenli bir
şekilde getirmek zorundayız”
Temizliğin önem kazandığı pandemide, gıda güvenliğinin de bu sürecin bir parçası olduğuna işaret

eden Rektör Yardımcısı Yazıcı “Bu durumda gıda etiği de önem kazanıyor. Biz gıdayı topraktan tüketiciye kadar güvenli bir şekilde getirmek zorundayız.
Eğer gıda güvenliğini, etik ilkeler doğrultusunda
sağlarsak toplum sağlığını da koruyarak sağlık harcamalarını azaltmış oluruz. Böylece sağlıklı beyinler
ve sağlıklı nesiller ortaya çıkar.” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından seminerin oturum
başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, “AB ve Türkiye’de
Gıda Güvenliği Uygulamaları” konulu bir sunum
yaptı.
“Türkiye’de gıda güvenliği çalışmaları Avrupa
Birliği ile eş zamanlı başladı”

konulu sunumuyla devam etti. Gıda etiğini, gıdanın
pazarlama uygulamaları ve tüketici açısından ele
alan Dr. Mustafa Evren “Etik, toplumun tüm kesiminin sorumluluğudur. Gıdada da etik uygulama ve
yaklaşımlar, insanlığa güvenli ve sağlıklı gıda ulaşmasında etkili olacaktır.” dedi.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Gıda Mühendisi ve Samsu Börek kurucusu Ümit Dedezade de “Gıda Üretiminde Sektörde Karşılaşılan
Sorunlar” üzerine konuştu. Gıda işletmesinin kurulum ve ilerleme sürecini anlatan Ümit Dedezade, iyi
bir ürün elde etmek için doğru bilgiye ulaşmanın ve
personel eğitiminin gerekli olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliğinin gıda güvenliği çalışmalarının,
Türkiye’ye harmonizasyonu çalışmalarında yer aldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye’deki gıda
güvenliği çalışmalarının Avrupa Birliği ile eş zamanda başladığını kaydetti.

Gıdanın içeriği, denetim ve gıdadan sorumlu kurum
ve kuruluşlarla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Nevzat
Artık, gıda israfının önüne geçilmesi gerektiğinin
altını çizdi.
“Etik, toplumun tüm kesiminin sorumluluğudur”
Seminer, TAR-GET Yönetim Kurulu Üyesi ve OMÜ
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Dr. Mustafa Evren’in “Gıda ve Etik”

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Türkiye Biyoetik Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım da “Salgın, gıda güvenliğinin önemini
ve bilimle etiğin ele ele gitmesi gerektiğini gösterdi.
Bilim olarak gelişmişliğimizi sınarken, ahlâki gelişmişliğimizi de ortaya çıkardı. Bugün tüm konuşmacılarımız, tarım ve gıda sistemine ışık tutan bilgilerini ve deneyimlerini bizimle paylaşarak bize çok
önemli şeyler öğrettiler.” şeklinde konuştu.
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Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat
Artık, Avrupa Birliği ile yapılan gıda güvenliği çalışmalarının sonunda, Türkiye’nin de oluşumunda yer
aldığı Avrupa Gıda Mevzuatı doğrultusunda, 2010
yılında 5999 Sayılı Gıda Güvenliği Kanunun yayınlandığını ifade etti.
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OMÜ’lü Bilim İnsanları Dört Parazit Türü
Keşfetti
İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Veteriner Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri, dört yeni parazit türü keşfetti.
Samsun’daki 26 tatlı su kaynağında yakalanan ve
bilimsel adı “capoeta tinca” olan siraz balıklarında
Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından sonuçlandırılan Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
projesi ile literatüre ilk kez geçen dört yeni parazit
türü bulundu.
TÜBİTAK tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları
Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Gökmen Zafer
Pekmezci’nin, araştırmacılığını Veteriner Fakültesi
Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalından Doç. Dr.
Banu Yardımcı ve Parazitoloji Ana Bilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş ile Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr.
Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Nazmi Polat’ın yaptığı projede dünyada ilk kez “miksozoa” grubundan 4 yeni
parazit türü akademik literatüre kazandırıldı.
Keşif makalesi, prestijli araştırma dergisinde
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Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci,
dünyada ilk kez siraz balıklarında keşfettikleri dört
yeni parazit türünün kayıtlarını, veteriner hekimliği ve su ürünleri alanında çok prestijli bir araştırma
dergisi olan Diseases of Aquatic Organism’de 21 Aralık 2021 tarihinde yayımladıkları bir makale (doi: doi.
org/10.3354/dao03573) üzerinden bilim dünyasıyla
paylaştıklarını söyledi.
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OMÜ’nün dünyadaki tanınırlığına katkı sunacak
Veteriner ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli öğretim üyeleri, yayımladıkları güncel ve özgün bilimsel
makaleler ile OMÜ’nün uluslararası bilim camiasınca

tanınırlığına katkı sağladıklarını ve Üniversitedeki
araştırmaların kalitesinin de tescillendiğini belirttiler.
Öğretim üyeleri, Karadeniz Bölgesi’ne özgü olan
Karaburun balığında da yeni bir parazit türü daha
keşfettiklerinin müjdesini verdi.
Keşfi yapan öğretim üyeleri yine Karadeniz Böl
gesi’nde endemik olan “chondrostoma angorense”
adlı balık türünde de “miksozoa” grubundan yeni bir
parazit türünü daha keşfettiklerini ve bu yeni keşfi
de yakın zamanda bilim dünyası ve basın yayın organları ile paylaşacaklarını kaydettiler.
“Araştırma ve yayınlarla öncü konumdayız”
Keşfi yapan gruptan Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, Türkiye’deki veteriner fakülteleri arasında Su
Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalının ilk kez OMÜ
bünyesinde kurulduğunu hatırlatırken “Gerek kültür yetiştiriciliği kapsamında üretilen gerekse doğal
ortamdaki balıkların hastalıkları konusunda yapılan
araştırmalar, projeler ve bilimsel makaleler ile öncü
konumdayız.” dedi.

Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi Ele Alındı

“Türkiye, sağlık turizminde öne çıkan ülkelerden
biri haline geldi”
Roma dönemine kadar uzanan sağlık turizminin,
bilimsel anlamda son 20 yılda Türkiye’de gelişme
gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
“Son yıllarda sağlık turizmi, Amerika ve Avrupa’dan,
bu alanda öne çıkmış ve uluslararası kalite standartlarını sağlayabilmiş ülkelere kaydı. Türkiye de sağlık
turizminde öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2019 yılında 622
bin kişi, sağlık hizmeti almak amacıyla diğer ülkelerden ülkemize geldi. Sağlık turizmi, özellikle sağlık
yöneticileri için de yeni ve başarılı olabilecekleri bir
alan. Çünkü sağlık turizmi, 222 milyar dolarlık gelirle
büyük bir pazara sahip.” dedi. Prof. Dr. Tengilimoğlu,

Covid 19 nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan sağlık
turizmi sektörünün, 2021 yılının Haziran ayında tekrar yükselişe geçmesini beklediklerini belirtti.
“Türkiye Orta Doğu’da olumlu bir imaja sahip”

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Medipol Üniversitesi Hastanesinin kuruluşunda,
kurucu insan kaynakları müdürü olarak hizmet verdiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi A. Yunus Sarıyıldız
da sağlık hizmet yönetim sistemini oluştururken
yaşadıkları süreç hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin
Orta Doğu’da, birçok alanda olduğu gibi sağlık turizminde de olumlu bir imaja sahip olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilecek üst düzey lobi faaliyetleriyle
ve bu ülkelere ofisler açarak sağlık turizmi gelirinin
arttırabileceğini söyledi.
“Son 15 yıldır da ülkemizde sağlık turizmini
geliştirmek için çalışıyoruz”
Acıbadem Sağlık Grubu Devlet Teşvikleri Direktörlüğünden Uzm. İdris Sarıaydın ise “ Sağlığın ihracatının yapılarak yurtdışından döviz kazanılabileceğini,
ülkenin cari açığının kapanmasına katkı verilebileceğini sağlık turizmi ile öğrenmiş olduk. Bu bizi her
geçen yıl motive ediyor. Sadece 80 milyon değil 6
milyar insana sağlık hizmeti verme hedefi koymak
heyecanlandırıcı bir kavram. Son 15 yıldır da ülkemizde sağlık turizmini geliştirmek için çalışıyoruz.” dedi.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü,
“18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü” kapsamında,
“Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi” konulu bir panel
düzenledi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Dikmetaş
Yardan’ın moderatörlüğünde internet üzerinden
canlı yayınlanan panele; Atılım Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilaver
Tengilimoğlu, Samsun Üniversitesi öğretim üyesi
Dr. Öğr. Üyesi A. Yunus Sarıyıldız, Acıbadem Sağlık
Grubu Devlet Teşvikleri Direktörlüğünden Uzm. İdris Sarıaydın panelist olarak katıldı.
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DEHAM’ın Modernizasyonu Ele Alındı
karşılanabilmesi açısından DEHAM’ın kritik bir pozisyonda olduğunu kaydeden Rektör Ünal, bu doğrultuda çalışmalara hız vereceklerini dile getirdi.
Ardından DEHAM Müdürü Doç. Dr. Buğra Genç, yaptığı kapsamlı sunumla Merkezin mevcut durumu,
işleyişi, 3 yıllık çalışma raporu, iyileştirilen yanları,
eksikleri vb. konular hakkında Rektör Ünal ve beraberindekileri bilgilendirdi.

OMÜ’nün önemli araştırma merkezlerinden biri olan
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DEHAM) modernizasyonu yönündeki stratejik
adımlar, yapılan toplantıda analiz edildi.
Bu amaçla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Üniversite Genel
Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ve DEHAM
Müdürü Doç. Dr. Buğra Genç Rektörlük Yönetim
Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, kurulduğu günden bu
tarafa akademisyenlere sunduğu araştırma olanakları ve laboratuvar imkânlarıyla öne çıkan DEHAM’ın
daha modern ve daha sürdürülebilir bir merkez olması adına kayda değer girişimlerde bulunacaklarını belirtti.
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Uluslararası standart ve normlara uygun şartlarda
deney hayvanları yetiştirilmesine devam edilmesi,
araştırma laboratuvarlarının daha iyi hizmet sunması ve diğer kurumlardan gelebilecek taleplerin

“Hedefimiz; güvenlik seviyesi yüksek ve çok
daha ciddi araştırmaların yapılabileceği bir
ortam.”
Hazırladıkları projeyle hayvan hastalıklarının önüne geçtiklerinin bilgisini paylaşan Doç. Dr. Genç, bir
başka proje ile DEHAM’da Dezenfeksiyon Ünitesi
kurduklarını ifade etti. Genç, ayrıca eğitim faaliyetlerinden söz ederek devamında DEHAM’ın Hayvan
Deneyleri Yerel Etik Kurulunun (HADYEK) düzenlediği Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursları’nın
uygulama yeri olduğunu belirtti. Genç “Hedefimiz;
güvenlik seviyesi yüksek ve çok daha ciddi araştırmaların yapılabileceği bir ortam.” diye konuştu.
DEHAM, KİTAM ve Kök Hücre Merkezi
Entegrasyonu
Konuşmasında “DEHAM’ın neden Karadeniz İleri
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM)
ve Kök Hücre Merkezi ile entegre bir biçimde çalışması mümkün olmasın?” diyen Doç. Dr. Genç, bu
bütünleşmenin OMÜ’nün “araştırma üniversitesi”
olma misyonuna hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

OMÜ’lü Bilim İnsanlarının Çevre Dostu
Buluşu Otomotiv Sektörüne Kazandırılıyor
5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında (ISIF 2020)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerine altın
madalya kazandıran “Yakıt Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanılacak Fotokatalitik Kapsül” adlı buluşla; çevre dostu, yerli ve milli bir ürünün otomotiv
sektörüne kazandırılması hedefleniyor.

Buluşun Dr. Öğr. Üyesi Murat Kapusuz’un doktora
tezinden ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Mevlüt
Gürbüz ve Prof. Dr. Hakan Özcan, lisansüstü tezlerin sanayiye evrilmesinin ekonomiye katma değer
sağlaması açısından oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Prof. Dr. Hakan Özcan,
ve Sinop Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat
Kapusuz’un, içten yanmalı motorlarda kullanılan
yakıtlar üzerine yaptığı çalışmalar sonunda geliştirdiği buluştan üretilen ürünün, Türk ekonomisine ve
çevreye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

En kısa sürede üretime geçecek

Araçlardan çıkan zararlı emisyonları düşürerek çevre kirliliğinin önüne geçen, araç verimini arttıran
ve yakıt kullanımını yaklaşık yüzde on düşüren fotokatalitik kapsül buluşu hakkında bilgi veren Doç.
Dr. Mevlüt Gürbüz ve Prof. Dr. Hakan Özcan şunları söyledi: “Ülkemizde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 23
milyonun üzerinde. Bunların yüzde 54’ünü otomobil oluşturuyor. Dünyada ise 2 milyara yaklaştı. Bu
araçların yakıt ısıl enerjisinin yüzde 70 kadarı kayboluyor. Ayrıca zararlı emisyonlar ortaya çıkarıyor.
Çevre dostu “Fotokatalitik kapsül” buluşu zararlı
emisyonları azalttığı gibi araçların verimini yaklaşık
yüzde on yükseltiyor.”

Buluş ISIF 2020’de altın madalya kazandı
“Yakıt Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanılacak
Fotokatalitik Kapsül” adlı buluş, 26 ülkeden 519
buluşun sergilendiği 5. İstanbul Uluslararası Buluş
Fuarında (ISIF 2020), her biri alanında uzman uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilerek altınmadalya ödülüne layık görülmüştü.
Fotokatalitik nedir?
Organik malzemelere ve insan sağlığına kesinlikle
zarar vermeyen, bir kere kullanıldığında uzunca bir
süre etkinliğini koruyabilen ve ışık enerjisini kullanarak kimyasal bir reaksiyon oluşturan, nanoteknolojik ve fotokimyasal yüzey kaplama ürünüdür.
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“Araç verimini arttıran, yakıt kullanımını düşüren
buluş”

Samsun Teknopark’ta şirketleri bulunan OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.
Mevlüt Gürbüz ve Prof. Dr. Hakan Özcan, buluşun
yurtiçi ve yurtdışı patentini almak için başvurduklarını belirterek en kısa zamanda üretime geçileceğinin ve ilgili firmalara teknoloji transferinin, OMÜ
Teknoloji Transfer Ofisinin desteğiyle yapılacağının
da müjdesini verdi.
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Ornitoloji Araştırma Merkezi Sulak Alanların
Korunmasına Yönelik Eğitim Verdi
Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransa Küresel
Çevre Fonu (FFEM) tarafından desteklenen, Fransa’daki Tour du Valat Araştırma Enstitüsünün yürütücülüğünde başlatılan ‘’Sulak Alanların Korunması,
Yönetilmesi ve İzlenmesi için Kapasite Geliştirme
ve Destekleme Projesi” kapsamında düzenlenen
eğitim çalışmalarının sonuncusu, OMÜ Ornitoloji
Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle online gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında; Fransa, Arnavutluk, Karadağ, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Ürdün, Lübnan ve
Türkiye’den toplam 14 kamu ve sivil toplum kuruluşu yer aldı.
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‘’Sulak alanların korunmasına yönelik politikaları etkilemek’’ konulu eğitimde, eğitmen Melike
Hemmami, sulak alanların önemi, işleyişi, yönetim
planları ve işleyişi, hazırlanışı, sulak alanlarla ilgili yönetmelik ve mevzuatlar ve bunlara nasıl katkı
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sağlanacağı, iletişimin nasıl ve hangi yollarla sağlanacağı, nasıl bir dilin kullanılacağı, iletişim stratejilerinin nasıl hazırlanacağı konularında eğitim verdi.
Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sancar Barış da “Bir Sulak Alanda 30 Yıl: Kızılırmak Deltası Tecrübesi” konulu sunum yaparak Kızılırmak
Deltasında gerçekleştirdikleri projeleri, yöre halkı
ile olan iletişimi ve o günden bu güne alanda ve
alan yönetiminde nelerin değiştiği konusunda tecrübelerini aktardı.
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye adına
katılım sağlayan Eray Çağlayan ise merkez av komisyonu kararları, biyoçeşitlilik sözleşmesi gibi
mevzuatların çıkarılması sırasında TBMM’de ne tür
çalışmalar gerçekleştirdikleri, konuyla ilgili komisyonları nasıl takip edip müdahil oldukları, yerelde
yürüttükleri projelerde nasıl iletişim sağladıkları
konularında tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Rektör Ünal, ISIF 2020’den Ödül Alan
Akademisyenleri Kutladı
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında (ISIF 2020) ödül almaya hak
kazanan akademisyenleri ağırlayarak tebrik etti.
26 ülkeden 519 buluşun sergilendiği fuarda, 16 kişilik jüri kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre
değerlendirilerek ödül almaya layık bulunan akademisyenleri kutlayan Rektör Ünal, akademisyenlere
başarılarının devamını diledi.

“Genç, araştıran ve üreten beyinlere
ihtiyacımız var”
ARGE çalışmaları noktasında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin gelişen, üreten ve topluma yarar sağlayan bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal, “Üniversite olarak üstlendiğimiz

misyon son derece önemli ve değerli. Bu misyonla
ülkemizi ve şehrimizi daha da geliştirecek projeler
ve çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarında Üniversite çalışanlarına elimizden gelen
desteği vereceğiz. Bundan sonraki en büyük hedefimiz paydaşlarımızla ortak çalışarak daha büyük
başarılar elde etmek olacaktır.” ifadelerini kullandı.
“Patentimiz olmadan sanayimiz dünyada söz
sahibi olamaz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise patent
konusundaki görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi:
“Patent konusunda şu anda olduğumuz noktayı 10
yıl önce tahmin edemezdik. Ürettiğimiz ürünlerin
patenti olmadan bizim sanayimizin dünyada söz sahibi olması pek mümkün değildir. Var olan düşünce
yapımızı değiştirerek, yeniliklere açık, okuyan, araştıran ve üreten bir nesille ancak ülkemizi ve üniversitemizi daha ileriye taşımamız mümkündür.”
Alınan teşekkür belgesi ve madalyaları Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal, katılımcılara takdim etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla katılım
sağlanan ISIF’20’nin çevrimiçi gerçekleşen ödül töreninde; OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Prof. Dr. Hakan Özcan,
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kapusuz “Yakıt Özelliklerinin
Geliştirilmesinde Kullanılacak Fotokatalitik Kapsül” buluşuyla altın madalya; Doç. Dr. Sevim Alışır
ile yüksek lisans öğrencisi Kübra Ökmen Atık “Alüminyum Teneke Kutulardan -Alümina (-Al2o3) Elde
Etme Yöntemi ve Bu Yöntemle Elde Edilen -Alümina” buluşuyla gümüş madalya, Tıp Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bakay “Cerrahi Diseksiyon
Aparatında Kullanılan İletken Olmayan Saydam Kılıfı” buluşuyla gümüş madalya, Tıp Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can “Bir Amniyon Zarı Transplantasyonu Sistemi” buluşuyla bronz madalya ve
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile Arş. Gör. Erkan Öztürk “CNC Torna
Tezgâhları için Akıllı Kesici Takım Modülü” buluşuyla
bronz madalya ödülünün sahibi oldu.
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Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmalarının
İkincisi Online Yapıldı
Samsun Teknopark firmaları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisinin (OMÜ-TTO)
buluşlarının, kuluçka girişimcilerinin ve Samsun’da
faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin tanıtılması
amacıyla düzenlenen “Samsun Teknopark ve Ar-Ge
Buluşmalarının” ikincisi yapıldı.
Pandemi koşulları nedeniyle internet üzerinden
canlı yayınlanan buluşmanın açılışına; Samsun Valisi
Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Figopara & Trendbox Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Bilgen katıldı.
“Samsun iki üniversitesiyle güçlü bir alt yapıya
sahip”
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Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları gibi nitelikli, belli bir amaca yönelik etkinliklerin daha sık
yapılmasını arzu ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal “Samsun, biri yeni kurulan biri de tarihi bir geçmişe sahip iki üniversitesiyle güçlü bir alt
yapıya sahip. İki üniversite el birliğiyle Samsun’da
yeni bir vizyon oluşturacak ve ülkenin ekonomisine, stratejik gelişimine katkı sağlayacak bir yapı
oluşturacaktır. Bu nedenle Samsun Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Aydın’a teşekkür ediyorum. Samsun Üniversitesini, güçlü ve bize ivme kazandıran bir paydaş olarak görüyoruz.” dedi.
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“Samsun Teknoparkı Samsun için önemli bir
değer”
Samsun Teknoparkın Samsun için önemli bir değer
olduğuna işaret eden Rektör Ünal “Samsun Tekno-

park, Samsun’un hem ekonomisine katkı sağlayacak
hem de ufkunu genişletecek bir yapı. İş dünyasıyla,
iş ve gelecek ortaklığını paylaşan bir Teknoparkın
şehrimizde bulunması son derece önemli. Çünkü
maddi değeri çok yüksek olmasına rağmen yer bulamayan; bugün için olmasa da ilerleyen zamanda
kazançta ve prestijde temel kazanımlar olarak görülecek alanların ortaya çıkması, geliştirilmesi Teknopark gibi yapılanmalarla mümkün. Teknoparkın
varoluşuyla mutluyuz ancak iki üniversitenin işbirliğiyle, bu yapıyı daha işlevsel hale getirme sorumluluğumuzun da farkındayız. Fikir atölyeleri, Ar-Ge
imkânları, rehberlik hizmetiyle destek sunabiliriz.”
ifadelerini kullandı.
“İmkânlarımızı yatırımcıların hizmetine sunan bir
web çalışması yapıyoruz”
Teknoparkların gelişmesi için şehrin her kurumunun destek vermesi gerektiğini kaydeden Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal şöyle devam etti “Sayın Valimizin himayesinde, kentimizin kısa sürede bir atılım
gerçekleştireceğinden eminiz. İsteğimiz Üniversitemizdeki tüm birikimi bunun için seferber etmek
ve bu birikimlerin sahaya çıkmasını sağlamak. Bu
nedenle de üzerinde çalıştığımız ve Nisan ayında
bitirmeyi hedeflediğimiz web tabanlı bir çalışmamız
var. Bu çalışmayla OMÜ ve Samsun Üniversitesindeki danışmanlık imkânlarını ve akademisyenlerimizin uzmanlıklarını, web üzerinden girişimciler ve
yatırımcıların hizmetine sunan bir yapı oluşturmayı
amaçlıyoruz. Ayrıca iş dünyasının ihtiyaçlarını, öğrencilerimizin stajlarıyla eşleştirecek bir yapı üzerinde de çalıştık ve ciddi bir yol aldık.“

“Samsun’da sanayi tesislerimiz gayet iyi durumda
ama potansiyelimiz çok daha iyi”
Bir ilin gelişiminde, üniversite-sanayi işbirliğinin
sağlanmasında teknoparkların oldukça önemli olduğunu vurgulayan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı
da “ Samsun Teknopark, yeni olmasına rağmen iyi
yol alan bir yapı. Bunun yanında şehrimizin iki üniversitesi arasında güzel bir sinerji ve iş birliği var.
Samsun Teknoparkın; sanayici, girişimci ve ille entegre olması çok önemli ve bunun için hızlı yol alabileceğimizi düşünüyorum. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte tarım teknoparkı kurulması yönünde
bir çalışmamız var. Baktığımızda Samsun’da sanayi
tesislerimiz gayet iyi durumda ama potansiyelimiz
çok daha iyi. Bu potansiyeli değerlendirmek ve ortaya çıkarmak için, kuruluşlar ve yapılar arasındaki
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak da bizlerin görevi. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Samsun Üniversitesi de Samsun Teknoparkın bir
paydaşı olacak”
Üniversitelerin ülkenin gelişmesinde önemli bir lokomotif olduğunu kaydeden Samsun Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise “Üniversiteler
eğitimin yanı sıra şehrin ve ülkenin ekonomik gelişimine de katkı sağlayan dinamiklerdir. Çünkü üniversiteler Ar-Ge çalışması yapmaz, patent üretmezse
ülke sanayide yeterli gelişme göstermez. Gelişmiş
ülkelere baktığımızda, bu ülkelerin üniversitelerinin
çok ciddi patentlerinin olduğunu görüyoruz. Biz de
bu doğrultuda akademisyenlerimizden, yayınlarının
kitap ve dergilerde kalmamasını, üretime dönüşmesini bekliyoruz.

Panellerle ve buluş tanıtımlarıyla devam eden Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmalarında; Marka Mühendisi Ömürden Sezgin’in moderatörlüğünde “Dijitalleşen Dünyada Girişimcilik”, OMÜ öğretim üyeleri
Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal’ın moderatörlüğünde
“Dijital Tarım”, Dr. Ör. Üyesi İsmail İşeri moderatörlüğünde de “Yapay Zekâ Teknolojileri” tartışıldı.
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Samsun Valisi Dr. Zülkif DAĞLI

Buluşmanın Samsun Teknoparkın tanınması ve yeni
fikirlerin ortaya çıkması açısından önemli olduğunu
belirterek OMÜ ve Samsun Üniversitesi Rektörlerini
tebrik eden Vali Zülkif Dağlı, Samsun için hayırlı olmasını diledi.
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Etkinlikler Araştırma

Samsun Teknopark’ın Kadın Girişimcisine
Anlamlı Ödül

On-line (çevrim içi) düzenlenen ‘İnovasyonda Kadın’
temalı 5. Girişimcilik Kampı’nda Samsun Teknopark Ön
Kuluçka Girişimcisi Başak Demir, tasarladığı zirai insansız hava aracıyla (İHA) ikinciliği elde ederek önemli
bir başarıya imza attı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın
ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde
gerçekleştirilen ‘İnovasyonda Kadın’ temalı 5. Girişimcilik Kampı’nda Türkiye genelinde ‘Bir fikrim var ve

ona hayat vermek istiyorum’ diyen kadın girişimciler
bir araya geldi.
Günümüz girişimcilik dünyasında başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artarken dünyada ve
ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten
geçiyor. Bu bağlamda hem ekonomik kalkınmaya katkı sunmak hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla
yapılan ve kadın girişimcilerin kendilerini gösterdiği 5.
Girişimcilik Kampı’nda Başak Demir, “Helimore Zirai İnsansız Hava Aracı” projesiyle ikinciliğe değer görüldü.

OMÜ-TTO, TÜBİTAK 4000’li Programlar
Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO)
TÜBİTAK 4000’li programlar için çevrim içi (on-line) bilgilendirme
etkinliği gerçekleştirdi.
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı,
4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ve 4007
Bilim Şenlikleri Destekleme Programı hakkında bilgi verilen etkinliğe akademisyen ve öğretmenler katıldı.
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On-line etkinlikte; programların başvuru ayrıntıları, başvuru ekranı
ve proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedildi. OMÜ-TTO Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Kürşat Tunçer’in moderatörlüğünde yapılan bilgilendirme etkinliğinde sunumu TÜBİTAK
Uzmanı Duran Meşe yaptı.

Kültür-Sanat Etkinlikler

İletişimciler Senarist Fatih Mutlu ile
Senaryo Yazarlığını Konuştu

OMÜ Rektörlüğü, İletişim Fakültesi, OMÜ Öğrenci
Konseyi, Sine-Düş Topluluğu ve OMÜ Radyo’nun ortaklaşa düzenlediği Sektörde Senaryo Yazarlığı konulu söyleşiye Senaryo Yazarı Fatih Mutlu konuk oldu.

‘Son Şaka’ filminin hazırlanış süreci ile ilgili ilk soruyu yöneltti.

Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Arş. Gör. Uğur
Kılınç’ın üstlendiği söyleşi OMÜ YouTube kanalında
OMÜ Kurumsal İletişim Biriminin desteğiyle gerçekleşti. Söyleşi boyunca sektör hakkında tecrübelerini
aktaran ve senaryo yazımı ile ilgili bilgi veren Mutlu,
öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Öğrencilerden sektör ile ilgili gelen sorulara, sektörde serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu
yanıtını veren Mutlu, sözlerine şu şekilde devam
etti: “Siz dünyanın en güzel senaryosunu yazsanız
bile, yapımcı öyle bir film çekmek istemiyorsa sizin
senaryonuzu kabul etmez. Maalesef bu işin serbest
piyasa ekonomisi ile alakalı olan kısmı ve buna yapacak bir şeyiniz yok. Tamamen yapımcı ya da yönetmenin isteğine bağlı.”

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Öğrencilere sektörde azimli olunması gerektiğini
vurgulayan Mutlu, “Mesela yazı yazmayı çok seviyor ve nasıl yazar olacağınızı bilmiyorsunuz. Yazı
yazıp bir dergiye göndereceksiniz. Kabul edilmedi
mi? Bir daha göndereceksiniz…” şeklinde konuştu.
Mutlu, “Derslerde mesela, senaryo yazmak mı istiyorsunuz? Bir şeyler yaz, film izle, göster kendini.
Bu işi sadece derste yapma. Ders dışında da hocalarının yanına git. Sürekli derslere gir. Çünkü senin
derse girmen ve ilgili olman, hocan için azimli olduğunun bir göstergesi. Bu yüzden her alanda mutlaka kendinizi gösterin” ifadelerine yer verdi.
Söyleşinin sonunda Fatih Mutlu’ya ve katılımcılara
teşekkürlerini sunan Kılınç, pandemiden sonra İletişim Fakültesi’ne de konuk etmek istediklerini dile
getirerek söyleşiyi sonlandırdı.

OMÜBÜLTEN
Kasım-Araık 2020
Sayı 82

Söyleşi moderatör Uğur Kılınç’ın, OMÜ Rektörü Prof.
Dr. Yavuz Ünal’a, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Yasin Selçuk’a, İletişim Fakültesine, Kurumsal İletişim Bölümü’ne, Öğrenci Konseyi’ne, OMÜ
Radyo’ya ve Sine-Düş Topluluğu’na teşekkürleri ile
başladı. Fatih Mutlu hakkında bilgilendirme yapan
Kılınç, Mutlu’nun senaryosunu yazdığı son film olan

Sektörde azimli olun
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Etkinlikler Kültür-Sanat

Prof. Dr. Tellioğlu’na TYB’den İnceleme
Alanında En İyi Kitap Ödülü
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) tarafından verilen 2020 yılındaki “Yılın Yazar,
Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülüne layık görüldü.
Prof. Dr. Tellioğlu’nun “Fethedilenlerin Gözüyle
Anadolu’nun Fethi” kitabıyla en iyi inceleme alanında kazandığı ödülü, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
“Bu zor günlerde edebiyattan güç alalım”
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 2020 yılının ülkemiz ve dünyamızın tarihte eşine az rastlanır
felaketlere ve salgın hastalıklara maruz kaldığını
söyledi.
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Genel Başkan Arıcan, ülkemizde salgın görülmeye
başladığı ilk günden itibaren ‘evde kal’ çağrılarına
destek veren vatandaşlara, “Bu zor günlerde edebiyattan güç alalım” sloganıyla; yazar, akademisyen
ve eleştirmenlerin tavsiyelerinden de yararlanarak
kitap listeleri oluşturduklarını ve yetişkinlere, gençlere ve çocuklara hitap eden kitap tavsiyelerinin
büyük ilgi gördüğünü belirtti.
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“Yazarlarımızın çaba ve çalışmalarını
ödüllendirerek destekliyoruz”
Bir eserin değerlendirmeye alınması için basılı olması, ilk baskı olması ve basımının yıl içerisinde ya-

pılmış olması gerektiğini hatırlatan Arıcan, bu ödüllerin hikâyeden şiire, fikirden hatıraya, müzikten
sinemaya kadar pek çok alanda verildiğini aktardı.
Genel Başkan Arıcan, “TYB’nin verdiği ödüllerin
maddi yönü bulunmasa da yazarlarımızı ve eserlerimizi tanıtmamız, bu yöndeki çaba ve çalışmaları
desteklememiz kamuoyu tarafından 39 yıldır takdirle karşılanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Gündüz Bakımevinde Öğretmenler Günü
Etkinliği
OMÜ Gündüz Bakımevinde 24 Kasım Öğretmenler
Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, öğretmenlerle
bir araya geldi. Etkinliğe Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanı Güngör Kural, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Gündüz Bakımevi Müdürü
Esra Nur Özdemir de katıldı.
Öğretmenlerin gelecekte iyi bir nesil oluşturulması için temel yapı taşları olduğuna değinen Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Sizler olmadan doğru, temiz ve eğitimli bir geleceğe sahip olamayız. Verdiğiniz ve vereceğiniz tüm emekler için
teşekkür ederim. Tüm öğretmenlerin öğretmenler
günü kutlu olsun.” dedi.

Gündüz Bakımevi öğretmenlerinin eksikleri, ihtiyaçları ve isteklerinin neler olduğuna değinilen etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Biz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin gerekli tüm materyallerini
sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada öğretmelerimizin eksik gördüğü araç gereçler olduğu takdirde
biz bunların teminini sağlayarak kaliteli ve nitelikli
eğitim vermeye devam ediyoruz. Sonuçta her şey
geleceğimiz ve onları yetiştiren şimdilerimiz için.”
diyerek sözlerini noktaladı.
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“Sonuçta her şey geleceğimiz ve onları yetiştiren
şimdilerimiz için.”
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Etkinlikler Sosyal

OKTAM’dan Kadına Şiddete Karşı Farkındalık
Etkinliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM), kadına yönelik
şiddete karşı farkındalığı geliştirmek için düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında internet üzerinden gerçekleşen ve moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Orak’ın yaptığı “Kadına
Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık ve Flört Şiddeti “
konulu söyleşide, OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice
Kumcağız ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dr.
Öğr. Üyesi Şener Şentürk konuşmacı olarak yer aldı.
Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Orak “Kadınların
insan onuruna yakışır, daha adil bir dünya için verdikleri uluslararası mücadelenin sonucunda ilan
edilmiş bir gün bugün. Kadına yönelik şiddete karşı
farkındalık oluşturmak, bu zulme karşı bir dayanışma yaratmanın da günü aynı zamanda.” dedi.
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Konuşmasına OKTAM’ın çalışmaları hakkında bilgi
vererek başlayan Doç. Dr. Hatice Kumcağız, kadın
sorunlarına karşı toplumda farkındalık yaratmak
amacıyla birtakım çalışmalar yaptıklarını kaydederek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının
talepleri doğrultusunda eğitim ve danışma hizmeti
verdiklerini dile getirdi.
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Kadına şiddet, erken yaşta evlilik sorunlarının yanında kadınların sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin de faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden
Doç. Dr. Hatice Kumcağız, civar üniversitelerle de
ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

“Pandemi sürecinde kadına şiddet dünya
genelinde yüzde 40 arttı”
Şiddetin sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın
sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk “Asıl mesele, kadının cinsiyetinden
dolayı şiddete maruz kalması. Geçmişten günümüze kadına yönelik cinsiyet eşitsizliği her toplumda
görülüyor. Kıtalara baktığımızda da kadına şiddet
Amerika’da yüzde 30, Güney Asya’da yüzde 37 civarında. Pandemi sürecinde ise kadına şiddet dünya
genelinde yüzde 40 artmış. Sonuç olarak bu insanlığın meselesi ve insanlığın kendine çeki düzen vermesi gerekli.” dedi.
Söyleşi flört şiddetine yönelik açıklamalar ve araştırma bulgularının sunumuyla ve bu kapsamda
gençlere mesaj niteliğinde olan açıklamaların ardından sona erdi.
Söyleşi YÖK’te yankı buldu
Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konusunda
farkındalığı yüksek bir akademik ortam için dinamik
bir şekilde faaliyet gösteren, akademiyi ve toplumu
bütünleştirmek adına etkinlikler düzenleyip projeler üreten OKTAM’ın “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin
Farkındalık ve Flört Şiddeti” adını taşıyan söyleşisi,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki Akademide Kadın Çalışmaları Birimince web sitesinde yer
verilerek takdir edildi.

Rektör Ünal’dan Kan ve Organ Bağışı
Kampanyasına Destek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığının korona virüsü salgını sürecinde kan stoklarının
azalması nedeniyle başlatığı ‘kan’ ile ‘organ ve doku
bağışı’ kampanyasına protokol ve vatandaşlardan
yoğun ilgi geldi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kampanyaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Muhammet Ali Oruç ve vatandaşlar katıldı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, korona virüsü salgını sürecinde kan stoklarının azalması
nedeniyle Kızılay ve Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ile
birlikte ‘kan’ ile ‘organ ve doku bağışı’ kampanyası
başlattı. 20-21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Samsun
Cumhuriyet Meydanı’nda 3 gün süreyle gerçekleştirilen kan, organ-doku ve plazma bağışı kampanyasında bağışlar alındı.

Adölesanlara Üreme Sağlığı Bilgi ve
Farkındalığı Kazandırıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk
Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
İlknur Aydın Avcı danışmanlığında Arş.Gör. Dilek
Çelik Eren, Arş. Gör. Özge Öz Yıldırım ve Arş. Gör.
Mehmet Korkmaz tarafından hazırlanan “Covid-19
Döneminde Risk Grubunda Olan Adölesanlara Üreme Sağlığı Bilgi ve Farkındalığı Kazandırma Projesi” Türkiye Aile Planlaması Vakfı’nın (TAPV) üreme sağlığını geliştirmek için açtığı 1 Aralık Gençlik
Fonu’ndan hibe almaya hak kazandı.

açısından), adölesan gebeliklerden korunma, adölesanlarda kontraseptif kullanımı konularını içeren
danışmanlık programı uygulanacak.
Proje danışmanlık faaliyetleri Covid-19 pandemisi
nedeniyle 9 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihi arasında WhatsApp üzerinden uzaktan görüntülü olarak
gerçekleştirdi.
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Covid-19 salgını döneminde risk grubunda olan
Adölesanlara (Ergenlik) yönelik üreme sağlığı bilgi
ve farkındalığı kazandırma projesi, erken evlenme
oranlarının yüksek olduğu ve sağlık hizmetlerine
erişimin yeterli düzeyde olmadığı Samsun’un Canik
ilçesinde yer alan Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki Roman adölesanlarla gerçekleştirilecek. Roman
adölesanlara, adölesan gebeliklerin önlenmesi farkındalığı kazandırmak için adölesan fizyolojisi, adölesan gebelik riskleri (anne sağlığı ve bebek sağlığı

53

Etkinlikler Sosyal

OMÜ ve Türk Kızılay Arasındaki İş Birliği
Protokolü Revize Edildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Türk Kızılay arasında gençlerin günümüzde ve gelecekte gönüllü kan
bağışçısı olmasının sağlanması amacıyla hayata
geçirilen iş birliği protokolü, kapsamı genişletilerek
yeniden imzalandı. Genişletilen iş birliği protokolü
kapsamında; OMÜ öğrencilerine yönelik bulaşıcı
hastalıklar, madde bağımlılığıyla mücadele, kan bağışının önemi ve elde edilen bilinci gelecek nesillere
aktarma konularını içeren eğitimler ile OMÜ’de belirli periyotlarda düzenlenecek kan bağışı kampanyaları yer alıyor.

sitemiz ile yakın çalışma arzusu bizi mutlu etmekte.
Türk Kızılay’a, kurumumuz tüm operasyonel birimleriyle hem bilgi ve tecrübe hem de insan kaynağı
açısından destek olmayı sürdürüyor ve ayrıca bundan sonraki birçok kampanyada birlikte çalışmayı
hedefliyoruz. Bu protokol de bunun bir başlangıcıdır. Daha önce de Üniversitemiz Kızılay ile oldukça
yakın çalıştı. Çalışma alanlarını çeşitlendirme ve
güçlendirme niyetindeyiz ve bu nedenle protokolde
bir yenilenmeye gidildi. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen
imza törenine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr.
Muhsin Yıldırım ve Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr.
Serdar Bayram katıldı.

OMÜ ile çalışmak Türk Kızılay’a güç katacak
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Rektör Ünal: “Türk Kızılay tüm dünyada marka
olmuş bir kuruluş”
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İş birliği protokolü imza töreninde Türk Kızılayın
tüm dünyada marka olmuş bir kuruluş olduğunu
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Türkiye’nin
bir markası olarak ortaya çıkmış ve bu zamana kadar çok ciddi işlere imza atmış bir kuruluşun Üniver-

OMÜ gibi uluslararası bir üniversitenin Türk Kızılay
ile çalışmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Başkan Bulut, sözlerine şöyle devam etti: “Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile çalışmak Türk Kızılaya
güç katacak. Bu nedenle iş birliği protokolü sürecini
yakından takip eden Rektörümüze teşekkür ediyorum. Yenilenen ve genişleyen iş birliği protokolünün
hayırlı vesilelere zemin hazırlayacağına inanıyorum.
Kurumlarımız adına hayırlı uğurlu olsun.”
Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım da imzalanan iş birliği protokolünün başta Samsun şehri olmak üzere her iki
kuruma hayırlı olmasını temenni etti.

OMÜ’den Kan Bağışına Destek
OMÜ Öğrenci Konseyi, Genç Kızılay ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliği ile toplumsal dayanışmaya katkı sunmak ve kan vermenin önemine dikkat
çekmek amacıyla “29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası”
kapsamında kan bağışı etkinliği düzenledi.
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin 3 numaralı girişinde
düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker
Yardan, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan
Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve Samsun Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayrak katıldı.
Birçok katılımcının kan bağışında bulunduğu etkinlikte Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, gönüllü kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.
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Kızılay yetkilileri, katkılarından dolayı Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal ve yöneticilere plaket ve teşekkür
belgesi takdim etti.
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Etkinlikler Sosyal

Hemşirelik Bölümünden Meme Kanseri için
Farkındalık Çalışması
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, “Pembe Ekim Meme Kanseri Farkındalık” ayı kapsamında
Fakültenin Konferans salonunda, akademik personele yönelik çalışma yaptı.
Akademik personelin pembe renkli kıyafetler giyerek konuya duyarlılık gösterdiği çalışmada, Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Onkoloji Hemşireliği Derneği Karadeniz Bölge Temsilcisi Prof. Dr. İlknur Aydın
Avcı, meme kanserinde erken tanının önemini anlattı. İlknur Aydın Avcı, sağlık çalışanlarının bu alanda yapacağı eğitimlerden ve bu eğitimlerin kadın

sağlığını yükseltmeye yönelik çalışmalarına olan
etkisinden de söz etti.
Dekan Prof. Dr. Murat Terzi de meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu vurgulayarak erken tanı ile kadınların bu kanserden kurtulma
ve tedavi edilebilme oranının yükseldiğini belirtti.
Ekim ayının son haftasında öğrencilere uzaktan
eğitim yoluyla meme kanserine yönelik eğitimler
veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,
öğrencilerini bu konuda bilgilendirdi.

Hemşirelikte Lösemili Çocuklar ve
Organ Bağışı Konuşuldu
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından ‘Organ Bağışı Haftası’ ve ‘Lösemili Çocuklar
Haftası’ dolayısıyla öğrencilerin katıldığı söyleşi dijital ortamda gerçekleştirildi.
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Hemşirelikte Öğretim Dersi kapsamında Dr. Öğr.
Üyesi Esra Tural Büyük ve Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri
tarafından düzenlenen söyleşiye OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUVAM) Saadettin Vasfi
Baysal Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezi Hemşiresi
ve Koordinatörü Seher Yıldırım davet edildi. Yıldırım, “Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı Olmak” hakkında
katılımcıları bilgilendirdi.

Dijital ortamda gerçekleşen söyleşide söz alan Dr.
Öğr. Üyesi Esra Turan Büyük, ülkemizde çok sayıda
lösemi hastasının kök hücre nakli ile hayata tutunduğuna dikkat çekerek kök hücre bağışının öneminin
farkında olmanın ve topluma rehber olmanın hemşirelik mesleği açısından değerli olduğunu vurguladı.
Organ Bağışı Haftasıyla ilgili konuşan Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri, organ ve doku bağışçıyla ilgili donör
olma kriterlerini açıklayarak bağışın önemine dikkat çekti. Son olarak Hemşirelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı hemşirelik öğrencilerine
bu haftalarla ilgili ve toplumsal konulara duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

OMÜ Tıp Fakültesi Covid-19 Mücadelesine
Bilgilendirici Videolarla Destek Veriyor
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de yeni tip
koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının tırmanışa
geçmesiyle birlikte mücadelenin ön saflarında yerini alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) de halk
sağlığını ilgilendiren çalışmalarını arttırdı. OMÜ, Covid-19 mücadelesiyle halkın doğru bilgiye ulaşabilmesi için bilgilendirici videolar hazırladı.
Tıp Fakültesi, Covid-19 pandemisinde merak
edilen soruları yanıtladı

Covid-19 ile mücadele kapsamında halkın merak
ettiği, herkes tarafından konuşulan ama doğruluğu
kesin olmayan bilgilerin paylaşımı noktasında halkı
bilinçlendirmek amaçlı yaptıkları projeye değinen
OMÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Yasin Selçuk, “OMÜ, Tıp Fakültesinin
pandemi mücadelesinde etkin rol alan, alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından “Covid-19 (SARSCoV-2) Pandemisinde Merak Edilen Sorular” temasıyla hazırlanan kısa videolar, Sağlık Bakanlığımız
ve Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı güncel

kılavuzların sunduğu kanıtlar temel alınarak cevaplanmaya çalışıldı. Bu projede, ülkemizin gösterdiği
üstün mücadeleye bir şekilde destek olmak, pandeminin halkımızın zihinlerinde yol açtığı bir takım
belirsizlikleri gidermek ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sosyal kaygıyı yönetilebilir kılmak üzerine
odaklanılmıştır.” ifadelerini kullandı.
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OMÜ’nün YouTube sayfasında “Covid-19 (SARSCoV-2) Pandemisinde Merak Edilen Sorular” genel
başlığı altında yayınlanan videolar yeni ‘Koronavirüs
hastalığı nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, kimler
daha çok etkilenir, nasıl korunulur, tedavisi ve aşısı
nelerdir’ gibi sorulara cevap veriyor. Ayrıca çocuklar
ve bebeklerde merak edilen soruları ise ‘bebeklerde
emzirme, çocuklarda görülen belirtiler, enfeksiyon
ve bulaşma riski, maske kullanımı, nasıl seyreder ve
aşılama’ gibi başlıklar altında cevaplıyor.
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Etkinlikler Uluslararası Öğrenci

OMÜ; “Kültür Elçileri Yetiştirme ve
Eğitim Projesi”ni Tanıttı
OMÜ yabancı uyruklu öğrencilere yönelik “Kültür
Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi”, Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’ın başkanlığından yapılan toplantıyla
tanıtıldı.
Türk kültürünün tanıtılması, yaygınlaştırılması,
uluslararası diyalog ve iletişimin güçlendirilmesini
amaçlayan projenin detaylarının aktarıldığı toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sait

Rektörlük Toplantı Salonu’ndaki buluşmada yürütücülüğünü yaklaşık 6 bin uluslararası öğrenciye sahip OMÜ’nün yapacağı, Uluslararası İlişkiler Birimi,
OMÜ Vakfı ile OMÜ-TÜRKÇE’nin de paydaş olduğu
projeye ilişkin Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu bilgilendirmede
bulundu. Doç. Dr. Kurşunoğlu, günümüz dünyasında
çok boyutlu ilişki süreçlerinin yaşandığını belirterek
bu süreçlerin en önemli unsurları olarak da eğitim
alanındaki iletişim ve iş birliği, uluslararası insan
kaynakları ithali ile eğitim hizmetleri ihracının öne
çıktığını söyledi.
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Doç. Dr. Kurşunoğlu “Burslandırma, seçkin
öğrencileri çekmek için önemli bir strateji”
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Kurşunoğlu, Proje Yönetim Ofisi Başkanı Doç. Dr.
Ayşenur Büyükgöze Kavas, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç ile farklı fakültelerden
akademisyenler katıldı.

Dünya genelinde değer atfedilen üniversitelerin;
burslu öğrenci statüsünde en zeki ve kabiliyetli
öğrencileri seçerek çeşitli destek ve kültürel eğitim
süreçleri içine aldığına işaret eden Başkan Kurşunoğlu “Yabancı uyruklu seçkin öğrencilerin burslandırılması, aynı zamanda üniversitelerin, bulundukları ülkelere beyin göçünü çekmek için uyguladıkları
stratejik önemde bir yapılanma olarak görünüyor.
Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında
üniversitelerin, söz konusu işlemleri üniversite vakıfları aracılığıyla yaptıklarına şahit oluyoruz. Bizler
de bu eksende Üniversitemizde lisans eğitiminden
başlayarak yüksek lisans ve doktora süreçlerini de
kapsayacak şekilde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir burslu eğitim ve yetiştirme projesini kültürel alanda uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kurşunoğlu, sunumunda projenin genel
hedefini “Proje sayesinde mevcut uluslararası
öğrencilerimiz ile Üniversitemize yeni başlayacak
olanlar içinden not ortalaması ölçeğine göre seçileceklerin, harç temeli üzerinden 3 ana seviyede burslandırılması ve bursları karşılığında proje
çerçevesinde 2 yıllık bir eğitim süreciyle ‘kültür
elçisi sertifikası’ alabilecek konuma getirilmesi
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında burs verilecek öğrencilerin sadece not ortalaması değil,
hedefleri, amaçları ve sunacakları katkılar ‘kültür
elçisi’ seçiminde önemli noktalar olarak değerlendirilmeli. Bu kriterler doğrultusunda başarılı
öğrencilerin belirlenmesi ve gelecekte ülkelerine
döndükleri zaman iş imkânları noktasında onlara ışık olması önceliklerimiz arasında.” sözleriyle
özetledi.
60 kişilik kontenjan belirlendi
Projede, 3 burs kademesi doğrultusunda 60 kişilik kontenjan belirlendi. Kontenjanların tahsisinde ilk 10 uluslararası öğrencinin tüm harç ücretlendirilmesi proje kapsamında burslandırılacak
ve ayrıca bu öğrencilere aylık destek bursu sağlanacak. 20 öğrencinin de yarı burslu statüsünde harç ücretleri karşılanacak ve bu öğrencilere
ilave olarak aylık destek bursu verilecek. Üçüncü
kademede düşünülen 30 öğrenciye de aylık destek bursunun sağlanması planlanıyor.
Farklı unsurlarıyla Türk kültür ve medeniyeti
Türk kültür ve medeniyet tarihinin simgesi olan
edebiyat, müzik, sanat, folklor, mutfak sanatla-

rı vb. temalar, Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi’nin bileşenleri arasında. Ayrıca proje
dâhilinde şehir içi ve dışındaki sosyal ve kültürel
mekânlar ile müzelere yapılacak ziyaretler de var.
Rektör Prof. Dr. Ünal “Uluslararası
öğrencilerimizin nitelikli eğitim alması ilk
hedefimiz”
Toplantıda görüşlerini dile getiren Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal ise “Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin nitelikli eğitim alması
ilk hedefimiz. Böylece kendi ülkelerine döndükleri zaman orada var olan eğitim standartlarının
üzerinde olmaları bizim için çok önemli. Böylece
verdiğimiz eğitimin yeterli bilgi ve beceriyi kapsadığını tasdik etmiş olacağız.” diye konuştu.
“Projede ilk önceliğimiz misyon sahibi olmak”
Gerçekleşen toplantıda yürütmek istedikleri
projenin girişimci bir ruha sahip olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Ünal, devamında
“Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin buradan mezun olurken yeterli düzeye
ulaşmaları ve bütün eğitimlerini eksiksiz alması
öncelikli hedefimizdir. Bunun için de geliştirmemiz gereken dört önemli unsur vardır. Bunlar dil
ve kültür yeterliliği, bilimsel yeterlilik, kişisel gelişim ve misyon sahibi olmaktır. Bu dört niteliği
sağlayabilecek eğitimi vermek en büyük sorumluluğumuzdur.” değerlendirmesinde bulundu.
Toplantı, fikir ve değerlendirmelerin paylaşımı ve
önemli noktaların detaylandırılmasıyla sona erdi.
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Seçilen uluslararası öğrenciler, 2 yılın sonunda
‘kültür elçisi’ sertifikası alacak
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Etkinlikler Yeşil Üniversite

OMÜ’de Çevre Seferberliği
Kampüste Bataklığa Dönüşen Alan Piknik
Yeri Yapılıyor
OMÜ Kurupelit Kampüsünde Tıp Fakültesi Hastanesinin arka tarafında Samsun Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Münevver Ayaşlı Yurdunun ilerisinde
bulunan “Otlağın Deresi”nde toprak kaymalarıyla
oluşan göletin boşaltılarak ıslah edilmesi ve çevresinin mesire alına dönüştürülmesi için çalışmalar
başladı. Çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını
tehdit eden gölet alanı ile çevresi Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri
(DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yeniden düzenlenerek Üniversite öğrencilerinin ve Samsun halkının kullanımına açılacak.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın doğal yaşam alanları, deniz ve doğanın kesişim noktasındaki konumu,
zengin florasıyla (bitki örtüsü) Türkiye’nin dikkat
çeken alanlarından biri olan Kurupelit Kampüsü’nü
kent sakinleri için bir cazibe mekânına çevirmek arzusunda olduklarını açıklamasının ardından zaman
geçirilmeden çalışmalara başlandı. İlk olarak kamu
kurumlarının iş birliğiyle Kampüs içerisinde yer alan
“Otlağın Deresi”nde toprak kaymalarıyla oluşan
göletin suyu önemli oranda boşaltılarak çevresine
verebileceği zararların önüne geçildi.
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“Gölet bölgesinin temizlenmesi hem insan
sağlığı, hem görünüş hem de coğrafi olarak
önem taşıyor”
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Çevre düzenlemesi hakkında bilgi veren Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy, toprak kaymalarıyla dere yatağının kapanması ve yağışlarla birlikte yüksek yerlerden gelen suların zamanla aynı

bölgede birikmesi sonucu oluşan göletin bölgeyi
bataklık haline getirdiğini söyledi. Aksoy, gün geçtikçe tehlike arz eden göletin bulunduğu bölgenin
temizlenmesinin hem insan sağlığı, hem görünüş
hem de coğrafi olarak önem taşıdığını vurguladı.
Üniversite öğrencileri ve Samsun halkının
kullanımına açılacak
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aksoy,
konuşmasına şöyle devam etti: “Yakın zamanda
DSİ’nin yaptığı çalışmalar doğrultusunda göletten
büyük bir miktar su çekilerek toprak doldurma işlemi yapıldı. Göletten 3-4 metre civarında pis su çekildi. Bölgenin tamamen temizlenmesinin ardından
mesire alanına dönüştürülecek bölge; bisiklet yolu,
yürüyüş parkuru ve piknik alanı gibi ortak kullanım
alanlarına açılacak.”
“Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam
sürmeleri sağlanacak”
Bölgenin aynı zamanda heyelan riski de içerdiğini
anlatan Yener Aksoy, “Alanın her şekilde düzenlenmesi çevre yararına olacaktır. Bu yeşil gölet zamanla pis suya dönüştüğünden çevresine koku yaymaya ve sivrisinek oluşumuna neden oldu. Göletteki
çalışmalarımız şu an devam ediyor en kısa zamanda
oranın düzenlemelerini yaparak Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam sürmeleri sağlanacak.” dedi.
Gölet’in kurutulmasının ardından yapılacak çalışmalara da değinen Aksoy, bölgenin düzenlenmesinin
ardından Münevver Ayyaşlı Yurdu aşağısından başlanarak OMÜ lojmanlarının altında bulunan bölgeye
kadar yeşil alan olarak düzenleneceğini söyledi.

OMÜ’de Çevre Düzenlemeleri Devam Ediyor
Çevre kirliliğinin yanı sıra görsel olarak da kötü bir
görünüme sahip Üniversite Lojmanları ile Sinop Yolu
arasında bulunan atıl alan, Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle temizlenerek projelendirilecek.
“Temiz ve güvenli bir kampüs alanı oluşturmayı
hedefliyoruz”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın Kurupelit Kampüsü’nü
kent sakinleri için cazibe mekânına çevirme planla-

rının önemli ayaklarından biri olduğunu ifade eden
Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy, “Lojmanlar ve Sinop yolu arasında kalan bölüm şehrin ve
üniversite girişinin yüzü konumunda. Bölgenin inşaat
artıkları ve çeşitli kullanılmayan malzemelerle dolu
olması görüntü kirliliğine neden oluyordu. Bu sorunu
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla çözdük. Alanla
ilgili herkesin beğeneceğini düşündüğümüz projemizin çalışmaları devam ediyor. Üniversite çevresinde
başlattığımız yenileme çalışmalarıyla daha temiz ve
güvenli bir kampüs alanı oluşturmayı hedefliyoruz.”
ifadelerini kullandı.
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OMÜ Kurupelit Kampüsü girişinde yer alan ve tramvay inşaatı sırasında şantiye olarak kullanılan alan
temizlenerek yeniden düzenleniyor.
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OMÜ’nün Sıfır Atık Yönetimi Performansı
Çevre kirliliği ve tahribatının önlenmesi, mevcut
atıkların azaltılması, yeni kuşaklara daha temiz,
daha yaşanabilir bir çevre ve doğa bırakılması, bunların yanı sıra da ekonomiye katma değer kazandırılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’nde öncü olmayı
planlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin sıfır atık
yönetimi performansı gözler önüne serildi.
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Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda OMÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü ve aynı zamanda
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Üniversitede
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Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar,
hazırlanan projeler ve düzenlenen etkinlikleri, detaylı bir sunum ışığında Üniversite Üst Yönetimi ile
paylaştı.
Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Üniversite Genel
Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep katıldı.
Prof. Dr. Yüksel Ardalı “Gümüş, altın ve platin
seviyelerindeki sıfır atık belgelerini de alarak
öne geçmek istiyoruz”
Sunumunda sıfır atık yönetimiyle ilgili pek çok konu
başlığından bahseden OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof.
Dr. Yüksel Ardalı, Türkiye’de 2017’de başlatılan Sıfır
Atık Projesi’nde OMÜ’nün 2 yıllık bir geçmişe sahip
olduğunu belirterek “Sıfır atık yönetimi; iklim değişikliği ve etkileri, atıkların geri dönüşümü ve kazanımı vb. alt başlıklarla zaten stratejik planımızda
var. Sıfır atık ve yeşil üniversite ile ilgili sorumluluk
projelerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
puanlandırılması da hem yaptığımız işler hem de bu
faaliyetlerin onore edilmesi anlamında bizleri teşvik etmekte. 2020’nin sonunda kurumların ve üniversitelerin Sıfır Atık Belgesi alma zorunluluğu var.
2020 yılı Ağustos ayında Üniversitemiz, Sıfır Atık
Belgesi’ni aldı ve nihayetinde de gümüş, altın ve
platin seviyelerindeki sıfır atık belgelerini de alarak
öne geçmek istiyoruz. YÖK de üniversiteleri değerlendirirken sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik konularını da baz alacak.” diye konuştu.

“Sıfır Atık Yönetimi Birimi kurulmalı”
“Sıfır Atık Yönetimi Birimi adıyla bir birime ihtiyacımız var” diyen Müdür Prof. Dr. Ardalı, bunun yanı
sıra Üniversitenin Sürdürülebilirlik Raporu’nun
hazırlanması gerekliliğine işaret ederek sözlerini
şöyle sürdürdü: “ÇEVSAM olarak biz bu raporu hazırlamada gönüllüyüz. Bu rapor; kampüs yerleşimi
ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi,
su kaynakları, ulaşım ve eğitim konularını kapsıyor.
Ayrıca, Proje Yönetim Ofisinden çevre kökenli projelerin desteklemesi yönünde isteklerimiz var.”
OMÜ’nün Greenmetric karnesi

Üniversite özelinde neler yaptıklarını görseller ve
istatistiki veriler doğrultusunda aktaran Prof. Dr. Ardalı, devamında “Sıfır atıkla ilgili bütün zirvelere katıldık. Üniversite birimlerimiz dışında belediyeler ile
sivil toplum kuruluşlarının da dâhil olduğu pek çok
proje hazırladık, ayrıca etkinlikler ve bilinçlendirme
çalışmalarına yer verdik ve yeşil üniversite web sayfasını hazırladık. Sıfır atık konusunda Türkiye’de öne
çıktığımızı söyleyebilirim. Tabii alışkanlıkları değiştirmek çok kolay değil, dolayısıyla buradaki hedefimiz, sıfır atıkla ilgili çalışmaları içselleştirmek ve bir
davranış biçimine dönüştürmek. Pandemi sürecinde
de Üniversitemizin öncü kuvvet ve proaktif olması
gerekiyor. Buna yönelik dezenfeksiyonla ilgili de
bazı çalışmalar gerçekleştirdik.” sözlerine yer verdi.

Rektör Ünal “Kampüsümüzü her yönüyle bir
yaşam alanına çevireceğiz”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise yeşil kampüs ve çevre
düzenlemelerine ilişkin bazı adımlar attıklarını hatırlatıp bu adımları büyüteceklerini belirterek “Yeşil
üniversite ve sıfır atık kavramlarını çok önemsiyoruz ve öncelikle Kurupelit Kampüsü’nün yaşanabilir
bir kampüse dönüşmesi gerekiyor. Bu anlamda yeşil alan düzenlemesinin sürdürülebilir olması lazım.
Bizler bu konuda çok kararlıyız ve kampüsümüzü
her yönüyle bir yaşam alanına çevireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
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“Sıfır atıkla ilgili çalışmaları içselleştirmek ve bir
davranış biçimine dönüştürmek zorundayız”

Üniversiteleri altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda
dünya çapında değerlendiren ve bunların karşılaştırmasını yapan Greenmetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi’ne atıfta bulunan Prof. Dr.
Ardalı, OMÜ’nün bu doğrultudaki performansını değerlendirerek çeşitli veriler sundu. Prof. Dr. Ardalı,
Greenmetric’te OMÜ’nün; 2017’de 704, 2018’de 4 bin
800, 2019’da 5 bin 250, 2020 yılında ise 5 bin 25 puan
aldığına dikkat çekti.
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OMÜ’nün Yeni Çevre Projeksiyonunda
Botanik Bahçesi de Var
1993 yılında OMÜ Kampüsü’ne kazandırılan Botanik Bahçesi’nin, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal
ve üst yönetim tarafından başlatılan yeni doğa ve
çevre vizyonu dâhilinde önemli bir bileşen olması
planlanıyor.
OMÜ’yü doğal kaynakları, ekosistemi, florası (bitki
örtüsü) ve doğal güzellikleriyle bir cazibe merkezi
hâline getirmeyi öngören sürdürülebilir çevre hamlesi doğrultusunda Botanik Bahçesi’nin de ihya ve
imar edilerek kampüsün çekici mekânlarından biri
olması hedefler arasında.
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Bu amaçla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap ile Biyoloji Bölümü öğretim üyeleriyle on-line (çevrim içi) toplantıda
bir araya gelerek bu sürecin nasıl işleyeceğine dair
fikir ve değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıda ilgili bölümlerin görüşleri alındı, fikirler tartışıldı.
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Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’nda Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın ve Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Korkmaz, Prof. Dr.
Yasemin Özdener Kömpe, Doç. Dr. Zakire Tülay Aytaş Akçin ile on-line görüşen Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal’a ayrıca; Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener
Aksoy, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Nail
Çelik ile Orman Mesul Müdürü Şenol Koç eşlik etti.

“Botanik Bahçesi, Üniversitemizin marka değeri
hâline gelmeli”
Toplantının açılışında söz alan Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, Üniversitede Botanik
Bahçesi altyapısının bulunduğunu ancak bakımsız
olduğunu belirterek yapılacak çalışmayla bu bahçenin, Üniversitenin marka değeri hâline gelmesini
arzuladıklarını söyledi.
Botanik Bahçesi konseptiyle uyumlu bir bina yapılması talebini de Rektör Ünal’a ileten Bölüm Başkanı
Yalçın “Botanik Bahçesi, farklı türleri kapsayan bir
bitki çeşitliliğini barındırıyor. 20 dönümlük bir arazimiz var ve bu alanı canlandırıp her yönüyle katkı
sunacak bir merkeze dönüştürmek arzusundayız.”
dedi. Bölüm Başkanı Yalçın, konuşmasında Türkiye’deki bazı üniversitelerde ve dünyanın farklı ülkelerinde öne çıkan botanik bahçelerinden örnekler
verdi.
“Hedefimiz; arboretum oluşturup bir doğa tarihi
müzesi kurmak”
“Aslında biz, söz konusu alanda arboretum (ağaç
parkı) oluşturmak ve bir doğa tarihi müzesi kurmak
istiyoruz” diyen Prof. Dr. Yasemin Özdener Kömpe
de düşündükleri plana ilişkin şöyle konuştu: “Burada çok çeşitli faaliyetler olacak. Zira şehrimizden

Botanik Bahçesi’nin ziyaret edilmesiyle ilgili çok
fazla talep geldi. Elimizde 10 bin civarında bitki örneği var ve farklı böcek türleri ile fosil örneklerine
sahibiz. Dolayısıyla ilk ve ortaöğretim ile lisedeki
çocuklarımıza çeşitli bilimsel kurslar vermek istiyoruz. Çok farklı alanlarda yaşama adapte olmuş
bitkiler için uygun habitatlar hazırlayarak faydalı
olmak niyetindeyiz.”
“Botanik Bahçesi’nin, halkla ilişkilerde öncü
konuma sahip olacağını umuyoruz”
Botanik Bahçesi ile ilgili olarak Biyoloji Bölümünün
hem uygulamalarda hem de bu uygulamaların sunulmasında önemli bir rolü olacağına değinen Prof.
Dr. Hasan Korkmaz ise “Botanik Bahçesi ayrıca,
halkımıza değişik bitki türlerinin, böcekler ve diğer
örneklerin sunulması noktasında önemli bir mekân
olarak öne çıkabilir. Böylelikle Üniversitemizin
halkla ilişkileri üst seviyeye çıkarmasında Botanik
Bahçesi’nin öncü konuma sahip olacağını umuyoruz.” sözlerine yer verdi.
“Farklı kademelerdeki öğrenciler için uygulama
alanı olabilir”

“Botanik Bahçesi’ni salt ihya etmeyi değil,
farklı yaşam alanlarının buluşturulabileceği bir
mekâna dönüştürmeyi amaçlıyoruz”
“Yeşil Üniversite” mottosunun gereklerini yerine
getirmek için var güçleriyle işe koyulduklarını kay-

deden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da “Arzu ettiğimiz
şudur: Kampüsün tamamının yaşam alanına dönüştürülmesi. Zaten şu ana kadar yaptığımız çalışmalar lokal değil, aksine bütüncül olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Nitekim lojmanların altındaki
alan temizlendi ve projelendirildi. Kampüste 5 farklı
etapta imar açısından çalışmalar başladı. Botanik
Bahçesi’ni de sadece sembolik bir alan olarak değil,
eğitim ve öğretimin de bir parçası olarak görüyoruz. Burası örneğin, çevre illerden okul turlarının
yapılabileceği bir merkez olarak dikkat çekmeli. Bu
gelişmeler ışığında çalışmalarımızı hızlandırıp kararımızı vereceğiz. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek,
kampüste görsel bir şölen oluşacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
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Bir diğer katılımcı Doç. Dr. Zakire Tülay Aytaş Akçin,
Botanik Bahçesi’nin fonksiyonuna ilişkin şunları
söyledi: “Botanik Bahçesi’nin farklı kademelerdeki
öğrenciler için bir uygulama alanı olacağını umut
ediyoruz. Yasemin Hocamızın da dediği gibi burayı bir doğa tarihi müzesine dönüştürebilirsek çok
mutlu olacağız. Bütün çabamız; gerek bitki türlerinin gerekse böcek türlerinin sergilenebileceği bir
alan olması yönünde. Umarım sizlerin de desteğiyle
güzel bir sonuca ulaşırız.”
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OMÜ’de Fidanlar Sağlık Çalışanlarına
Vefa için Dikildi
Samsun Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle “Geleceğe Nefes Ol” etkinliği kapsamında ve sağlık çalışanlarına
vefa teması çerçevesinde “Sağlık Çalışanları Hatıra
Ormanı”na fidan dikildi.
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Fen-Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi arasında
kalan alanda düzenlenen etkinlik; Samsun Valisi Dr.
Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç,
İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Atakum Belediye
Başkanı Cemil Deveci, Amasya Orman Bölge Müdür
Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, İl Tarım Müdürü
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İbrahim Sağlam, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali
Oruç, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, sağlık çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
daire amirleri, askerî ve idari yetkililer ve OMÜ’lü
öğrenciler ile Lider Çocuk Tarım Kampı’ndaki öğrencileri bir araya getirdi.
Samsun 12 lokasyonda 18 bin 756 fidanla doğaya
nefes olacak
Protokol konuşmalarıyla başlayan törende ilk olarak söz alan Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet Şakir Güneri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından 11 Kasım 2019 yılında ilan edilen Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye’de
81 il ve dünyada 30 ülkede eş zamanlı olarak 83
milyon fidan dikiminin planlandığına dikkat çekti.
Samsun’da 12 lokasyonda 18 bin 756 fidan, OMÜ’de
ise 11 bin 111 fidanın toprakla buluşacağını belirten
Güneri, emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.
Pandemi döneminde büyük bir fedakârlık örneği
gösteren sağlık çalışanlarına saygı ve minnetlerini
ifade etmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da Millî
Ağaçlandırma Günü’nün önemine değinerek “Bugünü gelecek nesillerimizin yaşam alanlarının korunması, ihyası ve iyileştirilmesi açısından bir farkındalık günü olarak görüyoruz. İnsanlığın kendi eliyle
gerçekleştirdiği küresel iklim değişiklikleri, doğal

afetler, sel ve taşkınlar vatan açısından ormanları, askerî saldırılara karşı güvence olarak görülen
kaleler kadar önemli kılmıştır. Dolayısıyla kendi
sağlığımız ve güvenliğimiz açısından önemli olduğu kadar gelecek nesillerimizin yaşam alanlarının
garantisi olarak da değerlendirilmelidir. O nedenle
orman ve ağaç, vatan savunmasının bir parçasıdır.
Ormanlara verilen zararların, kişisel mülke verilen
zararlardan daha tehlikeli ve daha tehdit edici olduğu idrak edilmelidir.” ifadelerini kullandı.
Rektör Ünal “Eğitimin bir parçası olarak
gördüğümüz için çevremizi, doğamızı ve
ormanlarımızı imar ve ihya edeceğiz”
OMÜ’ye tahsisli orman alanlarının tamamını imar
etmeyi ve nitelikli yaşam alanına çevirmeyi amaçladıklarını dile getiren Rektör Ünal, sözlerini şöyle
sürdürdü: “OMÜ olarak eğitimine katkı sağladığımız
her bir öğrencinin çevre konusunda duyarlı, sorumluluk üstlenen ve fedakârlıktan kaçınmayan bireyler olarak buradan ayrılmasını arzu etmekteyiz. Eğitimin bir parçası olarak gördüğümüz için çevremizi,
doğamızı ve ormanlarımızı imar ve ihya edeceğiz.
Bu uğurda katkı sunan kurumlarımız ile bütün çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”
Başkan Demir “Sağlık çalışanlarımızın her türlü
ihtiyaçlarında yanlarında olma gayreti içindeyiz”
“Ağaç yoksa yaşam da yok.” diyerek konuşmasına başlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Demir ise “Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükûmetimiz, tüm kamu kuruluşları, Bakanlığımız çok ciddi çaba sarf etti. Bunu
gönül rahatlığı ile ifade edebiliyorum ki Sayın Valimizin önderliğinde pandemi sürecinde Samsun da
Türkiye’de performansı en yüksek illerden biri oldu.
Ama bunun ana merkezinde de sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, yardımcı sağlık
personelimiz ve temizlik görevlilerimiz var. Sürekli iç içe olduğumuz için biz de Belediye olarak her
türlü ihtiyaçlarında onların yanında olma gayreti
içerisindeyiz ve olmaya da devam ediyoruz.” diye
konuştu.

Hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza bu
etkinliğimizi ithaf etmek bizler için fazlasıyla kıymetli. Bu mücadelemizi, tedbiri elden bırakmadan
ve hızımızı kesmeden sürdürmek zorundayız. Hepimize bu anlamda önemli görevler düşüyor. Sağlık
çalışanlarımıza çok müteşekkir olduğumuzu bir kez
daha ifade etmek istiyorum.” sözlerine yer verdi.
Konuşmaların ardından fidan dikimine geçilirken
Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ebediyete
uğurlanan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib
Demirel adına da bir fidanı toprakla buluşturdu.
İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Samsun Valisi Zülkif Dağlı çevre, orman ve su kaynaklarının korunmasının yaşamın devam etmesi
açısından hayati değerde olduğuna işaret ederek
“Yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla doğaya katkıda
bulunmak zorundayız. Samsun’un bu anlamda şanslı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum zira orman
kaynağımız çok fazla. Kentimiz, yine su kaynakları
bakımından ülkemizde başta gelen illerden biri.
Tabii yaşadığımız süreçte mesaimizi en fazla alan
konu, pandemi. Bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın gayreti ve fedakârlığı hiçbir zaman yadsınamaz.

OMÜBÜLTEN
Kasım-Aralık 2020
Sayı 82

Vali Dağlı “Hayatlarını tehlikeye atan sağlık
çalışanlarımıza bu etkinliğimizi ithaf etmek bizler
için fazlasıyla kıymetli”
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OMÜ’den

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Konferansı Düzenledi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan moderatörlüğünde “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon” konferansı
gerçekleştirildi.
Çevrim içi olarak yapılan konferansın açılış konuşmaları, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Sağlık
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin tarafından yapıldı.
Konferans programında; Sağlık Bakanlığı Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri
Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Öztürk ve Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı
Uz. Dr. Dilek Tarhan konuşmacı olarak yer aldı.
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“OMÜ’nün farklı alanlardaki yükselişi
memnuniyet verici”
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İlk olarak söz alan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Ertuğrul
Eğin, OMÜ’nün farklı alanlarda bir sıçrama yaptığına
ve bunun da dünyada üniversiteler arasındaki alan

sıralamalarına yansıdığına dikkat çekerek “Öncelikle OMÜ camiasını tebrik ediyorum. Dünyada tüm
üniversiteler arasında yapılan alan sıralamaları
2020 sonuçlarında OMÜ’nün 5 farklı alandaki sıralamada önemli yerlere geldiğini ve 522. sırada yer
aldığını memnuniyetle görmüş bulunuyorum. Bu
gururu bize yaşattığı için başta Sayın Rektörümüz
Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere tüm Üniversite camiasını tebrik ederim.” dedi.
“Sağlıkta kalite çalışmaları ve dönüşüm programı
son hızla devam ediyor”
Sağlık sistemindeki kalite ve akreditasyonun önemi ve vazgeçilmezliğine değinen Dr. Eğin, sözlerine
şöyle devam etti: “Sağlıkta kalite çalışmaları 2003
yılında yayımlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile
ilk kez sağlık fakültelerinde gündeme geldi. Programın sekiz ana bileşeninden birisi kalite ve akreditasyon olarak belirlendi ve bugüne kadar istikrarlı bir
şekilde ve giderek artan bir ivmeyle devam etmekte. Sağlık hizmeti bizim coğrafyamızda ‘İnsanı yaşat

Pandemi koşullarında canla başla çalışan sağlık
emekçilerini selamlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da “Öncelikle bu kadar kritik bir zamanda
bu kadar önemli bir konuyu gündeme getiren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hem ülkemizde
hem de uluslararası alanda Covid-19 pandemi krizindeki bütün imkânlarını seferber eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Şu an cephe hattında ön safta
yer alan sağlık çalışanlarımızı dikkate aldığımızda
kalite çalışmalarını bir anlamda onların emeğine
saygı olarak değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı.
Rektör Ünal: “Akreditasyon çalışmaları bizim
navigasyonumuz olmalı”
Akreditasyon ve kalite çalışmalarının her zaman
önemli olduğuna ama özellikle pandemi sürecinde
bu sistemin değerinin daha da öne çıktığına deği-

nen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Sağlık alanındaki
kalite çalışmalarının önemi her geçen gün daha
da artmakta. Oluşturulacak standartlar, ülkemizin uluslararası alandaki itibarına önemli anlamda
katkılar sağlayacaktır. Üniversite olarak eğitim,
araştırma geliştirme (AR-GE) ve hizmet konusunda
bütüncül bir yaklaşımla revizyona gittik. Özellikle sağlık hizmetlerini üreten alanlarımızı bir bütün
olarak algılıyoruz. Bunun içine hayvan haklarını ve
Hayvan Hastanesini de koyduğumuzu belirtmek isterim. Sağlık sadece insanla ilgili değildir, aynı zamanda dünyayla da ilgilidir. Dolayısıyla bu duruma
bütüncül olarak bakmalıyız. Bu nedenle akreditasyon çalışmaları bizim navigasyonumuz olmalı ve
öncelikle kaliteyi merkeze alarak yolumuza devam
etmeliyiz.” diyerek sözlerini noktaladı.
Çevrim içi olarak düzenlenen konferansın ilerleyen
bölümlerinde ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi
Başkanı Dr. Abdullah Öztürk “Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve
Akreditasyon”; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve
Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Uz. Dr. Dilek Tarhan
da “Sağlıkta Kalite Standartlarında Hasta-Çalışan
Odaklı Hizmetler” konuları hakkında katılımcıları
bilgilendirdi.
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ki devlet yaşasın’ bakış açısıyla gerçekleşmektedir.
Sağlıkta kalite ve akreditasyon konferanslarının
yapılması ve bu konulara odaklanılması, ülkemizin
sağlık alanında kararlılıkla gösterdiği duruşunun ve
başarısının bir göstergesidir. Erişilebilir, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetini ülke çapına sunmak,
temel gayemizdir. Başta Sayın Rektörümüz olmak
üzere konferansta emeği geçen herkese teşekkürü
bir borç bilirim.”
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş,
Rektörlerle Üniversite Hastanelerinde DMO
Süreci ve Bütçeyi Konuştu
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş’ın moderatörlüğünde üniversite rektörlerinin katıldığı “Üniversite Hastanelerinde Devlet Malzeme Ofisi Süreci
ve Bütçe” konulu çevrimiçi video konferans düzenlendi.
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen
video konferansa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal katıldı. Rektör Prof. Dr. Ünal, konferansta söz
alarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı
ve Tıp Fakültesi Hastanesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

PUAMER Emniyet Mensuplarına
İletişim Dersi Verdi
İçişleri Bakanlığı tarafından il emniyet müdürlüklerinde verilmesi kararlaştırılan “Trafik Denetlemelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi”, OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PUAMER)
katkılarıyla tamamlandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda
düzenlenen ve 23 Kasım–1 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan eğitim programından trafik denetleme birimlerinde görev yapan trafik personeli yararlandı.
Eğitime; OMÜ PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.
Aysu Gül Şanli, Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz, Öğr. Gör.
Mustafa Selim Altınışık ve Arş. Gör. Doğan Güneş
Temli, sunumlarıyla katkıda bulundu.
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Çeşitli uygulamalara da yer verilen eğitimde Trafik
Şube Müdürü Başkomiser Zafer Yazıcıoğlu tarafından katılımcı akademisyenlere teşekkür plaketleri
takdim edildi.
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Eğitim sürecini değerlendiren PUAMER Müdürü
Prof. Dr. Bozkurt Koç “Güzel ve verimli bir eğitim
süreci yaşadık. Çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca bizler için önemli bir yeri ve değeri olan
Emniyet Teşkilatımıza katkı sağlamak mutluluk verici. Bu bağlamda Emniyet personelimize de teşekkürlerimizi sunarım.” dedi.

OMÜ’nün Kalite Yolculuğu TSE Tarafından
Bir Kez Daha Tescillendi

OMÜ’de kalite çalışmaları hız kesmeden devam
ediyor
Kalite yolcuğuna 10 yılı aşkın süredir devam eden
OMÜ, 2019 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi” ile belgelendirildi. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinin alınmasının akabinde kalite çalışmalarına hız kesmeden
devam eden OMÜ tarafından kaliteye ilişkin tüm
süreçler için iyileştirme faaliyetleri kalite yönetim
sistemine uygun olarak yürütüldü.
OMÜ’de her yıl TSE tarafından gerçekleştirilecek
olan gözetim tetkiklerinin birincisi tamamlandı.
Çevrimiçi platformda gerçekleşen açılış toplantısında Üniversiteyi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi
Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk temsil etti. 29 - 30
Aralık 2020 tarihleri arasında iki gün boyunca süren

tetkik toplantısında, Tetkik Heyeti, OMÜ’nün birçok
birimi ile çevrim içi toplantılar yaparak kalite çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tetkik Heyeti ayrıca OMÜ
Kalite Yönetim Sistemini, “Kalite Yönetim Sistemi”
ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” standartlarına uygunluğu açısından değerlendirdi.
Kapanışı 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen
toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk’un yanı sıra TSE Baş
tetkikçisi Mustafa Aydın, TSE Tetkikçileri Ali Kemal
Eyüpoğlu, Emel Özcan, Nuray Balaban, üniversite
yönetimi, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu
müdürleri, daire başkanları ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi de katıldı.
OMÜ’nün uygulama modeli örnek ve öncü
Toplantının kapanış konuşmalarında, TSE Tetkik
Heyeti, kalite çalışmalarında OMÜ’nün başarılı bir
süreç geçirdiğini ve örnek bir uygulama modeli olarak öncü durumda olduğunu vurguladı. OMÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise sürekliliğin sağlanması amacıyla kalite
çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini ve
yapılacak iyileştirmelerle eksikliklerin giderilerek
bu iyileştirmelerin sahada yansımasını görmek istediklerini ifade etti.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin sahip olduğu TS
EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 1002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerinin
gerekli şartlarının sağlandığı TSE tarafından yapılan
yıllık gözetim incelemelerinin ardından onaylandı.
Tetkikler Covid-19 tedbirleri nedeniyle çevrim içi
(On-line) olarak 29 - 30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.
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OMÜ Afete Hazır Bir Samsun için Şehrin
Önemli Aktörlerini Bir Araya Getirdi
OMÜ, afet ve acil durumlara karşı kamuoyunu bilinçlendirmek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda aldığı önlemler ve yaptığı
çalışmalar hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla,
Samsun’un üst düzey kamu kurumu temsilcilerini
“12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü”nde “Hedef:
Afete Hazır Bir Samsun” konulu online panelde bir
araya getirdi.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın moderatörlüğünde internet üzerinden yayınlanan panelde; Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof.
Dr. Mahmut Aydın ile Samsun İl Afet ve Acil Durum
(AFAD) Müdürü Levent Uçarlı, bilgi ve çalışmalarını
paylaşarak afet ve acil durumlara karşı kurumlar
arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.
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Vali Zülkif Dağlı “Türkiye afet yönetimini
öğrendi”
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Panelin açılışını yapan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı,
12 Kasım’ın büyük kayıplar verdiğimiz Düzce depreminin 21. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak “21 yıldan
bu yana depreme karşı birtakım önlemler alındı ve
Türkiye afet yönetimini öğrendi ve büyük aşamalar
kaydetti. Merkezi ve yerel boyutta verimli çalışmalar
yapılıyor. Bugün de amacımız, Türkiye genelinde ve
Samsun’da afetlerle ilgili durumumuzu değerlendirmek ve bundan sonraki süreçte Samsun Büyükşehir
Belediyemizle, üniversitelerimizle ve AFAD Müdürlüğüyle neler yapabileceğimizi konuşmaktır.” dedi.

Başkan Demir “Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan
plan çerçevesinde her türlü afete hazırdır”
Afete hazırlık konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir “Karadeniz Bölgesinin merkezinde yer alan bir büyükşehir belediyesi
olarak afet konusunda ayrıca bir sorumluluğumuz
var. Bu nedenle afet müdahale sistemi içinde yer
alarak çözüme yönelik görev ve sorumluluğumuzla birimler arası koordinasyonu sağlayarak ekip ve
insan kaynakları kapasitesi, mevcut durumu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunma amacıyla Büyükşehir
Afet Müdahale Planı’nı hazırladık. Şuan afet anında
Samsun Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan plan çerçevesinde her türlü afete hazırdır.“ dedi.
Afet öncesinde risk azaltma ve iyileştirme kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,
afet sonrası rehabilite ve iyileştirmede de Türkiye’nin
en iyilerinden olduklarını ifade etti.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal “Afetlere karşı kentin
tüm aktörlerinin birlikte hareket etmesi önemli
ve değerli”
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal “Her ne kadar Samsun afetler
bakımından şanslı bir coğrafyada bulunsa da afetin her türlüsünü yaşamış, tecrübe etmiş bir ülke ve
milletiz. Afetlerden ders çıkarabildiğimizde de bu
tecrübelerin avantaja dönüştüğünü görüyoruz. Her

Afetlere karşı farkındalığın önemine bir kez daha
dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Her ne
kadar Samsun’da yaşasak bile bir afetle Samsun’da
değil İstanbul’da, İzmir’de ya da Erzincan’da karşılaşabiliriz. Coğrafyamızın tamamı bizim için önemli ve
tamamında etkin olmak durumundayız. Dolayısıyla
öğrencilerimize vereceğimiz farkındalık eğitiminin
sürekli diri tutulmasını arzu ediyoruz. Bu bakımdan
bu konuda kentin tüm aktörlerinin birlikte hareket
etmesi bizim için önemli ve değerli. Umarım bu birliktelikler, herkesin alanı doğrultusunda yapacağı
katkıyla güzel sonuçlar doğuracaktır.”diye konuştu.
SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın “İnşallah afeti
önleme noktasında da farkındalık ortaya çıkar ve
bunu bilimsel anlamda da destekleriz”
Panelistlerden Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Aydın da “Farkındalık şüphesiz ki
önemli ama konuşmalarda da ifade edildi. Afet olduktan sonraki alışkanlıklarımız son derece iyi. Farkındalığımız son derece iyi. Hareket kabiliyetimiz
son derece iyi. İnşallah afet olmadan önce önleme
noktasında da farkındalık ortaya çıkar ve bunu bilimsel anlamda da destekleriz. Hem ilimizde hem
de ülkemizde meteorolojik afetlerle sık sık karşılaşmaktayız. Özellikle hızlı şehirleşme, iklim değişimi
ve değişkenliğinin ekstrem yağışlar üzerindeki et-

kileri taşkınla karşılaşma ihtimalimizi artırmaktadır.
Bu sadece Samsun’da değil ülkemizin birçok bölgesinde yaşadığımız bir sorun. İklim değişikliklerinden
ötürü 6 ayda yağan yağış bir günde düşmeye başladı. Bu olunca ciddi sel felaketlerine yol açmaya
başladı.” ifadelerini kullandı.
AFAD Müdürü Uçarlı, afet ve acil durum eğitimi
için vatandaşlara çağrıda bulundu
Samsun Valisi Dağlı’nın AFAD tarafından yürütülen
12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve Samsun Afet
Risk Azaltma Planı ile ilgili sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Samsun AFAD Müdürü Levent Uçarlı
“Afetlere hazırlık yılı çerçevesinde, Samsun Valiliğinin de desteğiyle her ay farklı bir afete karşı farkındalık konusu işledik. Deprem çantası hazırlama,
deprem sigortası, AFAD gönüllülüğü, ilk yardım gibi
birçok konuyu, #hazır ol ana temasıyla gerçekleştirerek bu organizasyonlarla çok kişiye ulaştık. Afetlerin etkisini azaltmak, olası can ve mal kayıplarını
en aza indirmek, ilimizdeki her bir bireyinin afet ve
acil durum farkındalık eğitimi alması ve hayatına
uygulamasıyla mümkün olacak. Bu kapsamda 2019
yılında 60 bin kişiye, 2020 yılının Ekim ayı itibarıyla
da 90 bin kişiye eğitim vererek ulaşmış durumdayız.
2019 yılından bu yana yüzde 60’lık bir artış yaşadık.
Adet ve acil durum eğitimi almak isteyen vatandaşlarımızın kurumumuzla iletişime geçmesi çağrısında
bulunuyorum.” diye konuştu.
İyi dilek ve temennilerin ardından “Hedef: Afete Hazır Bir Samsun” paneli sona erdi.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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seferinde ders aldık ve şu an afetle mücadele konusunda iyi bir pozisyondayız. Geçmişte çok büyük
acılar yaşadık ve bir daha yaşanmaması için neler
yapmamız gerektiğini konuşmalıyız.” dedi.
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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Mercek Altında
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut durumu,
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Hastane müdürleri ve
müdür yardımcılarının katıldığı toplantıyla değerlendirmeye alındı.
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay ve diğer müdürler ile müdür yardımcılarının iştirak ettiği toplantı,
Rektörlük Toplantı Salonu’nda yapıldı.
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Geçmiş yılların analiz edildiği, tablolar, veriler ile değerlendirmeler doğrultusunda sunulan hizmetlerin
gündeme geldiği toplantıda Tıp Fakültesi Hastanesi
Başmüdürü İsa Erfalay; tarihçe, organizasyon şeması, fiziki durum, insan kaynakları, Hastane verileri,
tıbbi ve idari birimler ile değerlendirme alt başlıklarını kapsayan sunumuyla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak’ı bilgilendirdi.

Hastane bünyesinde yapımı devam eden ünitelerin
son durumu ile teknik ve fiziki iyileştirmeler hakkında detaylar aktaran Başmüdür Erfalay, 2020 yılı
planlarında bulunan 71 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi
ile Acil Servis ek binası inşaat çalışmalarının devam
ettiğini hatırlatarak Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
Servisleri’nde yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Erfalay ayrıca, Çocuk Cerrahi Servisi’nin
yeni yerine taşındığına ve Erişkin Kemik İliği Nakil
Ünitesi’nde de hasta kabulüne başlandığına işaret
ederken Hastanenin 2021 yılı fiziki iyileştirme hedeflerini de Rektör Ünal’la paylaştı.
Covid 19 ile mücadele sürekli eğitim, denetim ve
teyakkuz hâlinde devam ediyor
İnsanlığı tehdit eden Covid-19 salgınında Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun tempodaki çalışmalarını
da aktaran Başmüdür Erfalay, mücadelenin sürekli
eğitim, denetim ve teyakkuz hâlinde devam ettiğini
söyledi. Tıp Fakültesi Hastanesinin pandemi sürecini iyi yönettiğini belirten Erfalay, Hastanenin bütün
altyapısıyla sahada yerini aldığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programlarında
127 hemşire var
Ardından Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan ise sunumunda genel
olarak çalışma alanları, personel profili, hizmet içi
eğitimleri ve çalışanların beklentilerinden söz etti.
Müdür Kayan, hizmet içi eğitimler kapsamındaki
Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programlarında 127
hemşirenin bulunduğunun altını çizerek ön lisans,
yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden tüm
çalışanların desteklendiğini bildirdi.
Rektör Ünal “Üniversitenin sağlık yönetimi ve
politikaları mercek altında”
Üniversitenin sağlık yönetimi ve politikalarının daha
etkin ve kaliteli yürütülmesi hususunda çalışma-

lar yaptıklarını kaydeden Rektör Ünal, bu mesaiye
dair şöyle konuştu: “İstihdam edilecek personelin
niteliği, Hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik sertifikasyon faaliyetleri, halkla ilişkiler, sağlıkta kalite
standartları vb. noktalar tarafımızca mercek altında.
Bu yönde durum tespiti yapıp süreci aynı hassasiyetle takip edeceğiz. Tıp Fakültesi Hastanemizi geleceğe taşıyacak reformları bir an önce gerçekleştirip
aşama katetmek arzusundayız. Personel ihtiyaçlarının giderilmesi ve mekânsal problemlerin çözümü
için imkân ve kabiliyetlerimizi nasıl etkin ve verimli
kullanacağımıza odaklanmış durumdayız. Salgında
Hastanemizin kapasite kaybına uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz.”
“Tıp Fakültesi Hastanesinin sektörel dinamikler
ve değişimlere ayak uydurması, vizyonumuz
arasında”
Sağlıkta kalite standartlarının bütüncül bir bakış
açısıyla ele alınması ve uygulanması gerektiğine
değinen Rektör Ünal, devamında “Tıp Fakültesi Hastanesinin sektörel dinamikler ve değişimlere ayak
uydurması, vizyonumuz arasında. Dolayısıyla kalite
yolculuğunu, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik sempozyum, kongre,
panel, hizmet içi eğitim programları vb. akademik
ve idari etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz.
Kalite standartlarının başka bir boyutu olan hakla ilişkiler ise yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında
önemli yönetim fonksiyonu olarak karşımıza çıkmakta. Halkla ilişkiler; Hastanemizin bilinirliğinde,
pozitif imaj ve itibar sahibi olmasında ve diğer kuruluşlarla diyalog kurulmasında hayati bir hizmeti
yerine getirmekte. Bu sebeple personelimizin donanımlı, öğrenme ve yönetme becerileri yüksek ve
gelişmeye açık kişiler olması, Hastanemizin niteliği
ve rekabet gücüne çok önemli katkılar sunacaktır.”
sözlerine yer verdi.
Toplantı; katılımcıların öneri, talep, fikir ve değerlendirmelerini sunmasıyla interaktif olarak devam etti.
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Yoğun Bakım Ünitesi ile Acil Servis ek binası
inşaat çalışmaları devam ediyor
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OMÜ Üst Yönetiminin Gündemi Karadeniz
Bölgesi’nin En Büyük Hayvan Hastanesi
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük hayvan hastanesi
olarak dikkat çeken Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinin mevcut durumu,
kurulduğu günden bugüne kadarki gelişimi ve katettiği aşamalar Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katıldığı toplantıyla yakın plana alındı.
Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’nda düzenlenen
toplantıda, Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Güzel, yaptığı sunumda; Hayvan Hastanesinin tarihsel gelişimi, altyapısı, donanımı, akademik ve idari
personel profili ile geleceğe yönelik planlamalarını
paylaştı.
Toplantıya ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep
Sancak, Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Serhan Serhat Ay ve Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Tütüncü iştirak etti.
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Başhekim Prof. Dr. Murat Güzel “VEDEK
tarafından 5 yıllık akreditasyonumuz yapıldı”
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Detaylı bir sunumla Hayvan Hastanesinin mevcut
durumu ve şartlarından bahseden Başhekim Prof.
Dr. Murat Güzel, 2010 yılında mevcut 5 bin metrekarelik binada hizmet vermeye başladıklarını, 2017
yılından itibaren 24 saat boyunca hizmet vermeye
başladıklarını açıkladı. Güzel, “Bu yıl Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi olarak Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlen-

dirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından
5 yıl süresince akreditasyonumuz sağlandı.” dedi.
“2016’da bin 500 olan hasta sayısı 2020’de 13 bin
250’ye ulaştı”
Hastanenin hasta sayısı ve hasta sayıları dağılımı
hakkında veriler sunan Başhekim Güzel, küçükbaş
ve büyükbaş hayvan hospitalizasyonu için 65 yatak
kapasitesine sahip olduklarını vurgulayarak “2016
yılına kadar yaklaşık bin 500 civarında olan hasta
sayımız, 2017’de 24 saat hizmet vermemizle birlikte hareketlendi. 2018’de 5 bin olan hasta sayısı,
2019’da 12 bin, 2020 yılında ise 13 bin 250’e ulaştı.
Operasyon sayısı da 150 civarındayken bu kapasite
bugün artık 600 operasyona yükseldi.
Dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta da şu:
Acil kliniğe gelen hasta sayısı, günümüz itibarıyla 2
binin üzerinde seyrediyor. Yani bu rakam, Hastanemize gelen hasta sayısının bile üstünde.” dedi.
“Sokak hayvanlarının ilk müdahalesi için ücret
alınmıyor”
Hasta sayısındaki yükselişle birlikte Hastanenin gelirinde de bir artış olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel,
2016 yılındaki 150 bin liralık gelirin 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya ulaştığını söyledi. Hayvan Hastanesine, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile
bu yıl yapılan protokol neticesinde 14 Ekim’den beri
hasta hayvan gelişleri olduğunu aktaran Başhekim

“Hedefimiz; klinik beceri laboratuvarı kurmak”
Sunumunun devamında Hayvan Hastanesine yönelik
ihtiyaç ve beklentilerden bahseden Başhekim Prof.
Dr. Güzel, klinik beceri laboratuvarlarının dünyanın
gündeminde olduğuna işaret ederek, bu laboratuvarı OMÜ’ye kazandırmak istediklerini söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Tütüncü “Hayvan Hastanesi,
Üniversitemizin marka değeri olarak öne çıkmalı”
Toplantıda söz alan Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet
Tütüncü de Hayvan Hastanesinin ciddi bir gelire
ulaştığına dikkat çekerken “Bu seviyeye ulaşılmasında çok büyük emekler var. Şu an Hastanemizde,
karar verildiği anda yarım saat içinde operasyon yapılabilecek malzeme ve altyapı mevcut. Çorum’dan
Amasya’ya farklı illerden gelenler oluyor. Pandemi
koşullarında bile verilerimiz çok iyi durumda. Dolayısıyla bu nitelikli hizmetin sürdürülebilir olması ve
Üniversitemizin marka değeri olarak öne çıkması
açısından sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Keza
Türkiye’de VEDEK’ten akreditasyonu alan ilk beş
fakülte arasındayız. Bundan sonraki süreç, sizlerin
katkısı ve desteğiyle şekillenecek.” diye konuştu.
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Serhat Ay ise
OMÜ Veteriner Fakültesi mezunlarının itibar sahibi
olduğunu ve kabul gördüğünü vurgularken, işverenlerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi adını duyduğunda mezunlara farklı yaklaştıklarını dile getirdi.
Rektör Ünal “Veteriner Fakültesinin, öğrencisi
ve mevcut imkânlarıyla sahip olduğu alanı

doldurması ve bu doğrultuda bir manevra
yapması lazım”
Ardından düşünce ve beklentilerini paylaşan Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, Veteriner Fakültesinin yatay
değil, dikey olarak büyümesi gerektiğine değinerek
“Veteriner Fakültesinin bu noktada ihtisaslaşması
önem arz ediyor. Veteriner Fakültesi, yükseliş trendini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Ancak bu yeterli değil, mezunlarıyla ilişkisini sürdürmek suretiyle
onlara seminer yahut sertifikasyon imkânlarıyla
ulaşmak durumunda. Yani Fakültenin bir nevi ‘eğitim merkezi’ hâline dönüşmesi gerekiyor. Bu nedenle Veteriner Fakültesinin, öğrencisi ve mevcut
imkânlarıyla sahip olduğu alanı doldurması ve bu
doğrultuda bir manevra yapması lazım. Başka bir
ifadeyle sahaya çıkılması ve de bu disiplinin, yüksek
lisans ve doktora eğitimleri ve sertifikasyon programlarıyla güçlendirilmesi lazım. Fakültenin daha
da gelişmesi, bu kriterlere bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.
“Hayvan Hastanesi; bölgenin alternatifsiz bir
hastanesine dönüşmeli”
Konuşmasında Hayvan Hastanesinin, Karadeniz
Bölgesi’ndeki önemi ve rolüne odaklanan Rektör
Ünal, devamında “Hayvan Hastanesi, bölgesinde
alternatifi olmayan bir hastaneye dönüşmeli. Tabii
bu hususta Hastanenin hem eğitim açısından hem
de teşhis ve tedavi bakımından birtakım desteklere ihtiyacı olacaktır. Ama bu noktada önümüzdeki 5
yahut 10 yılı kapsayan ve değerlendiren bir stratejik
planın çıkarılması gerekiyor yani geleceği konuşmalıyız. Benim sizlerden isteğim bu yönde.” sözlerine yer verdi.
Toplantı sonrasında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, internet üzerinden canlı olarak Veteriner Fakültesi ana
bilim dalları başkanlarıyla bağlantıya geçerek talep,
öneri ve çözüm yollarına dair istişarede bulundu.
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Güzel, bunlar arasındaki sokak hayvanlarının ilk
müdahaleleri için ücret alınmadığına dikkat çekti.
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Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi Hizmet Kalitesiyle Öne Çıkıyor
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 24 Kasım Öğretmenler
Günü ziyaretleri için gittiği Havza’da ziyaretlerin ardından OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren Havza
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. OMÜ’nün önemli sağlık üslerinden biri olan Merkezde Müdür Mehmet Yıldız ve
Doç. Dr. İlker İlhanlı ile buluşan Rektör Ünal, bölgeyi
Havza, Çarşamba, Bafra ve Ladik’in içinde olduğu
bir sağlık merkezine dönüştürme arayışında olduklarını kaydederek genel durum hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. İncelemelere Havza MYO
Müdürü Dr. Öğr Üyesi Ercan Tural da eşlik etti.
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“Sağlık turizmine yönelik kongrelerle öne
çıkmalıyız”
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Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin;
seminer, panel, çalıştay gibi akademik organizasyonlarla sağlık turizminde öne çıkabileceğine dikkat çeken Rektör Ünal “Bu tür etkinlikler, kente akademik anlamda katkı sağlayıp aynı zamanda yakın
çevreye yapılacak günübirlik turları da zenginleştirecektir. Bu çerçevede tanıtıma ihtiyacımız var. Üni-

versitemizin, öncelikleri belirleyip bunun üzerine
bir çıkış yapması gerekiyor. Buna dair de yeni bir
stratejik değerlendirme üzerine yoğunlaştık.” dedi.
Doç. Dr. İlker İlhanlı “Verdiğimiz hizmet, tercih
sebeplerinden biri hâline geldi”
Sağlık turizmi açısından Havza’nın önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İlker İlhanlı da konaklamalı fizik tedavi hizmeti sunduklarını
belirterek devamında “Bölge sınırları içerisinde
yolculuk yapanlar Merkezimizde konaklayıp tedavi
hizmeti alabiliyor. Hastaların bütün tetkiklerini Devlet Hastanesi vasıtasıyla yapabiliyor ve çok büyük
masraflara girmeden de bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Şu aşamada mevcut kapasitenin geliştirilmesi gerekiyor. Potansiyel olarak biz bunun fizibilite
çalışmasını yaptık ve Merkezimizin çok rahat şekilde 4 yıldızlı otel konseptinde hizmet verebileceğini
gördük. Zaten verdiğimiz hizmet de tercih sebeplerinden biri hâline geldi. Pandemiye rağmen çok
iyi durumdayız. Akademik etkinliklere ev sahipliği
yapıp bu sürece yarım günlük sosyal aktiviteleri de
ekleyebilirsek sağlık turizmine çok ciddi katkılarımız olacaktır.” sözlerine yer verdi.
Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Ercan Tural ise Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Fizyoterapi Programlarında eğitimlerine devam eden
öğrencilerin Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezine katkı sunabileceğine işaret ederek “Staj
konusunda Merkezimizle koordinasyon hâlindeyiz,
dolayısıyla bizler de bu sürecin içinde olmak istiyoruz.” diye konuştu.
Öte yandan Rektör Ünal, Merkezin Müdürü Yıldız ve
Doç. Dr. İlhanlı ile Havza MYO Müdürü Tural eşliğinde Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin
fiziki donanımı ile yapılan iyileştirme çalışmalarını
gözlemledi.

Ulu Önder, Ebediyete İntikalinin
82. Yıldönümünde Törenlerle Anıldı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı
Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Demir ve Samsun protokolünün
hazır bulunduğu Atatürk’ü Anma Günü resmi törenleri Samsun Cumhuriyet Meydanında bulunan Onur
Anıtında düzenlendi. Ardından “Gazi Müzesi”nde
Atatürk fotoğrafları sergisinin açılışı yapıldı. Resmi
törenlerde OMÜ’yü Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal temsil etti.
Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da OMÜ’de de Anıldı
OMÜ’deki Atatürk’ü Anma Günü töreni Kurupelit
kampüsünde bulunan Atatürk Anıtında düzenlendi.
Anma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk,
Senato üyeleri, akademisyenler, çok sayıda çalışan
ve öğrenciler katıldı.

Tören Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından
Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği saat 09:05’te saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi.
Prof. Dr. Yazıcı’nın günün anlam ve önemine binaen
yaptığı konuşmanın ardından tören sona erdi.
Tıp Fakültesinde özel program
Tıp Fakültesinde düzenlenen diğer bir anma programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yılında yâd edildi.
Sabah 09.05’te Atatürk Anıtında gerçekleştirilen
törenin ardından Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salonda anma törenine devam edildi. Törene, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı ile
Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Anma programında Tıp
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Arş.
Gör. Dr. Özge Acar Çakan, İnt. Dr. Uğur Keser konuşma gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı anma
etkinliğinde ‘Son Balo’ isimli kısa film gösterisi de
yer aldı.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82.
yıldönümünde, Samsun Onur Anıtı, Gazi Müzesi ve
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesinde düzenlenen törenle anıldı.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal:
“Ladik MYO’da Daha Fazla Zaman
Kaybetmek İstemiyoruz”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal öncülüğünde OMÜ üst
yönetimi, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle
dikkat çeken Ladik ilçesine bir dizi ziyarette bulundu.

celep, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican,
Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal
Tuzcu eşlik etti.

Yapımı devam eden Ladik Meslek Yüksekokulu
(MYO), Ambarköy Açık Hava Müzesi ve bin 900 metrelik rakımıyla Samsun’un zirvesi konumundaki Akdağ Kayak Merkezi’nden oluşan ziyaret duraklarında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a; Ladik Kaymakamı
Nurullah Kaya, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak,
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile
Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Genç-

Rektör Ünal: “Temennimiz; Ladik MYO’nun
bölgeyle entegre olup istihdama katkı
sağlaması”
İlk olarak kaba inşaatı tamamlanan Ladik MYO’nu
ziyaret eden Rektör Ünal ve beraberindeki heyet,
son durumu gözlemleyerek bölgeyle entegre olacak ve istihdama katkı sağlayacak açılması muhtemel bölümler hakkında istişarede bulundu. İlgili makamlarla daima irtibat hâlinde olduklarını kaydeden
Rektör Ünal, görüşmeler ve sağlıklı bilgi akışıyla Ladik MYO’nun Samsun’a yakışan ve hizmet eden bir
kurum olmasını temenni ettiklerini vurguladı.
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“Artık zaman kaybetmek istemiyoruz”
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Ladik MYO’da hangi bölümlerin açılacağına dair net
bir kararın bulunmadığını söyleyen Rektör Ünal,
sürece ilişkin düşünce ve beklentilerini şu sözlerle
dile getirdi: “Ladik’in ekonomisi, huzuru ve geleceğine katkı sunacak, kalıcı ve doluluk oranı yüksek
bölümlerin açılmasını arzu etmekteyiz. Dolayısıyla
MYO inşaatının ivedilikle tamamlanması, öğrencilerin barınacağı yurt alanının oluşturulması, sosyal donatıların en kısa sürede biçimlendirilmesi ve
kampüs alanının rekreasyonla yaşam alanına dönüşmesi bu noktada çok önemli. Yani bu kadar sü-

Başkan Özel “Halkımızın beklentisi büyük”
Ladik MYO’da bölge halkının çok büyük emeği olduğuna dikkat çeken Ladik Belediye Başkanı Nurhan
Yapıcı Özel ise “Halkımızın MYO’dan büyük beklentisi söz konusu. Okulumuzla ilgili mevcut engellerin aşılacağı kanaatindeyiz. Çok büyük bir alan ve
önemli yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah en uygun
ve en verimli bölümlerin açılmasıyla MYO’muzu bölgemiz ve ülkemize kazandırmayı planlıyoruz.” dedi.
Ortak çalışmalar olacak
Ladik MYO’nun mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesi için Kaymakamlık olarak her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Ladik Kaymakamı Nu-

rullah Kaya da “Rektör Hocamızın da ifade ettiği gibi
altyapı çalışmalarından sonra beraber yapacağımız
programlarla MYO’muzun hazır hâle gelmesinde
büyük gayret göstereceğiz zira halkımızın dikkati ve
beklentileri bu yönde.” sözlerine yer verdi.
Akabinde Rektör Ünal ve heyet, bin 900 metrelik
rakıma sahip Akdağ’daki OMÜ Kış Sporları Merkezine hareket ederken Üniversitenin Sağlık Kültür
Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren
Merkezin yetkilisinden bilgi aldı. Burada inceleme
ve gözlemlerde bulunan Rektör Ünal ve beraberindekiler, Merkezin nasıl daha çok ziyaretçi çekebileceğine dair fikir ve düşüncelerini paylaştı.
22 oda 46 yatak kapasitesine sahip OMÜ Kış Sporları Merkezi; aralık, ocak, şubat ve mart dâhil olmak
üzere yılın 4 ayında açık. Bölge halkı, öğrenciler, akademisyenler ve kamu personeline hizmet veren Merkezde Amasya, Tokat, Sivas, Çorum gibi illerden günübirlik turlar kapsamında ziyaretçiler de konaklıyor.
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rüncemede kalan Ladik MYO Kampüsü’nün daha da
zaman kaybetmesini istemiyoruz. Geçmişte verilen
bir karar var ve o nedenle bu kararın hemen hayata
geçmesi için çabalıyoruz.”
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı Tıp Fakültesi
Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
Yaklaşık bir yıl önce Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yüz
binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan
yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelesinde üstlendiği görevlerle örnek çalışmalara imza atan ve en
başından bugüne kadar pandemi hastanesi olarak
hizmet veren OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Samsun Valisi Zülkif Dağlı’yı ağırladı.

OMÜBÜLTEN
Kasım-Aralık 2020
Sayı 82

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet
Ali Oruç, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemelerde bulundu.
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Vali Dağlı, beraberindeki heyet ile Mikrobiyoloji ve
her gün yüzlerce Covid-19 numunesinin incelendiği
PCR laboratuvarını ziyaret ederek Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci’den bilgi aldı.
Son olarak Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan,
3000’den fazla çalışanı ve yıllık bir milyonu bulan
hasta sayısıyla Karadeniz Bölgesi’nin en büyük hastanesi olan ve her branştan hekim, hemşire ve diğer tüm yardımcı sağlık personeliyle salgına karşı
özverili hizmetler yürüten hastanenin son durumu
hakkında güncel bilgileri sundu.
Vali Dağlı ve Rektör Ünal, Ülkemizin içinden geçtiği
bu zor günlerde, halkın sağlığı için fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarının her zaman yanında
olduklarını belirterek, görevlerinde başarılar diledi.

Samsun Valiliği, OMÜ ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü
İmzalandı
Samsun Valiliği nezdinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında,
mesleki eğitim veren okullarda sınai ve fikri mülkiyet
hakları hususunda farkındalığı arttırmak amacıyla iş
birliği protokolü imzalandı.
Samsun Valiliğinde gerçekleşen imza törenine katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Yavuz Ünal ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun
Esen, protokolü imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundu.
Proje ve faaliyetler sonucu daha fazla yeniliğin ve
fikri ürününün gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan protokolle birlikte, bu gelişmelerin sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunması sürecine de
destek sunmak hedefleniyor.
İki yıl boyunca devam edecek proje kapsamında
OMÜ-TTO tarafından fikri sınai mülkiyet hakları ko-

nusunda bilgilendirme ve eğitim verilmesi; patent,
faydalı model, tasarım başvurularında teknik destek
sağlanması; meslek okulu öğrencilerine sınai mülkiyet hakları hususunda etkinliklerin düzenlenmesi;
ulusal ve uluslararası patent yarışmalarında kurumlar arasında iş birliğinin sağlanması planlanıyor.

İlkadım ve Terme İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri ile İş Birliği Protokolü İmzalandı
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
kapsamında düzenlenecek “İlkadım’dan Bilime Yolculuk” temalı bilim şenliğinin hazırlıklarında ve bu
şenliğe katılımın arttırılmasına yönelik çalışmalarda
taraflar arasında iş birliğini amaçlayan ilk protokol
metni, Rektörlükte gerçekleşen törenle imzalandı.
İkinci protokol metni, TÜBİTAK 4004 Projesi (Doğa
Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı) başvurusunda bulunulan Samsun R.K Bilim ve Sanat
Merkezi’nin hazırladığı “Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli
Matematik Uygulamaları” adlı projenin duyurusunun yapılması, teknik destek, uzman ve akademisyen desteğinin sağlanması üzerine imzalandı.
Üçüncü protokol metni, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Fehmi Yazıcı ile Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü
Özer Ersoy, tarafından imzalandı. Protokol, TÜBİ-

TAK Bilim Toplum Dairesi tarafından çağrı metninde
belirtilen 4007 Bilim Şenliği kapsamında hazırlandı.
Bu kapsamda Terme Bilim Şenliği adlı projenin desteklenmesi, personel görevlendirilmesi, yazışmaların takibi gibi imkânlardan karşılıklı olarak yararlanılması amaçlanıyor.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlkadım ve Terme İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri ile 3 farklı alanda iş birliği
protokolü imzaladı.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal İlçe Ziyaretlerine
Terme ile Devam Etti
Konağında gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, Terme MYO’nun başarılı bir eğitim verdiğini belirterek ilçeye ve bölgeye katkılarını daha
da arttırmak istediklerini ifade etti.

OMÜBÜLTEN
Kasım-Aralık 2020
Sayı 82

OMÜ Yönetimi Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında Terme ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Terme ilçesinde Kaymakam Murat Zadeleroğlu ile Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı
ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ziyaretler
sonrasında Terme Meslek Yüksekokulunda (MYO)
incelemelerde bulundu. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk,
Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, OMÜ
Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ile Terme
MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi eşlik etti.
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“İlçemizde kampüs kültürünü oluşturmak
istiyoruz”
Prof. Dr. Yavuz Ünal, ilk ziyaretini Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu’na gerçekleştirdi. Hükümet

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, konuşmasına şöyle
devam etti: “Üniversite yönetimine geldiğimizde
kapsamlı bir strateji değişikliğine giderek eğitim
alanında bazı çalışmalar başlattık. Bunlardan en
önemlisi ilçelerimizdeki MYO’larda kampüs kültürü
oluşturacak fiziki ortamı sağlamak. Böylelikle öğrencilerimizin her ihtiyacını karşılayabilmesini, güvenli ortamda eğitim almasını ve kendilerini buraya
ait hissetmesini sağlayacağız. Bunu başardığımızda
ilçemizin kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini artıracağız.”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal: Terme’de tarım
alanında çalışmalar yapacak bir Teknopark
istasyonu ile Ar-Ge merkezi kurmak istiyoruz
Terme Kaymakamlığı ziyaretinin akabinde Terme
Belediye Başkanlığı ziyaretine geçen Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal’a, Terme Kaymakamı Murat Zadeoğlu da eşlik etti.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Yavuz Ünal, Üniversitede sürdürülen projeler ve çalışmalar ile Terme
MYO’nun fiziksel durumu, gözlemlenen sorunları
ve çözüm stratejileri hakkında bilgiler vererek Başkan Kılıç’a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın hayata geçirmeyi planladığı Teknopark
istasyonu ve Ar-Ge merkeziyle ilgili destek vermeye
hazır olduklarını söyleyerek Üniversite öğrencilerin
ilçeye adaptasyonunu güçlendirmeyi sağlayacak

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal adına fidan dikildi
Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet son olarak incelemelerde bulunmak üzere Terme MYO’ya
ziyaret gerçekleştirdi. İncelemeye geçilmeden önce
Müdür Doç. Dr. Erol Terzi ve öğretim elemanları,
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal adına hazırlanan fidanı
toprakla buluşturdu.
Ziyaret, Terme MYO’nun fiziksel ortam incelemesiyle sona erdi.
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teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Ünal, ziyarette Terme
ilçesinde tarım alanında çalışmalar yapacak bir Teknopark istasyonu ile Ar-Ge merkezi kurmak istediklerini ve yapılacak bu çalışmalarla birlikte Terme
ilçesinde sosyo-ekonomik çerçevede katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

sosyal faaliyetlerinin yanında yarı olimpik yüzme
havuzu ile gençlik merkezini hizmete açacaklarını
da vurguladı. Ziyaret sonunda Başkan Kılıç, Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal’a hediye takdim etti.
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KÜSİ Planlama ve Değerlendirme Toplantısı
Vali Dağlı’nın Başkanlığında Yapıldı
2020 yılı Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ)
Planlama ve Değerlendirme toplantısı, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında video konferans
yöntemiyle yapıldı.
Samsun sanayisinin gelişimine ve mevcut sorunlarının çözümüne yönelik hususların ele alındığı toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yanı sıra, Samsun
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali
Seyfi Küçükgöncü ile KÜSİ Planlama ve Geliştirme
Kurulu üyeleri, kamu kuruluşları, sanayi odaları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
katıldı.
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Toplantıda, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulunun
2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesinin ardından, kurulun etkinliklerinin arttırılmasına yönelik görüş ve öneriler sunuldu ve 2021-2023 İl Sanayi ve Teknoloji Çalışma Planı’na ilişkin hazırlıklar belirlendi.

86

Covid-19 salgınının, Samsun sanayisine ve istihdama olan olumsuz etkilerinin tespit edilerek bu
olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla alınması gereken önlemlerin konuşulduğu toplantıda,

normalleşme süreci ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar da görüşüldü.
Samsun sanayisinin geliştirilmesine yönelik görüşlerin bildirildiği toplantıda, özellikle Samsun ili
özelinde güçlü olan gıda ve mobilya sektörlerinin
sorunlarının tespit edilmesi, mevcut konumlarının
korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması kararlaştırıldı.
Katma değeri yüksek sanayinin gelişmesi, Samsun
sanayisinin ihtiyaç duyduğu yeni yetkinliklerin tespit edilerek bu doğrultuda eğitim ve istihdam modellerinin geliştirilmesi için bir yol haritasının belirlendiği toplantıda, AR-GE ve tasarım merkezleri ve
teknoloji geliştirme bölgelerinin çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla kurul üyelerinin önerileri alındı.
Samsun ili özelinde, ithal ürünlerin yurt içinden temin edilerek ithalatını azaltmak ve Samsun’un ihracat kapasitesini arttırmak için yapılması planlanan
çalışma ve iş birliklerinin de görüşüldüğü toplantıda, ulusal ve uluslararası teşvik ve destekler ile ilgili
kurul üyeleri bilgilendirildi.
Gerekli karar, değerlendirme ve görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Engelli Öğrencilerin Pandemi Sürecindeki
Sorunları Konuşuldu
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
pandemi döneminde engelli öğrencilerin yaşadıkları sorunların ve sıkıntıların çözümüne yönelik online toplantı düzenlendi.
Çevrim içi düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanı Güngör Kural, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörleri Doç. Dr. Nursel Topkaya, Doç. Dr. Yaşar
Barut, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Engelli Öğrenci Biriminden Ahmet Tayfur Arslan ve ilgili çalışanlar ile engelli öğrenciler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk “Üniversitemiz, yaşanan
pandemi sürecinde tüm üniversiteler gibi uzaktan
eğitim sistemine geçti ve güçlü bir uzaktan eğitim
altyapısıyla bu döneme kısa sürede uyum sağladı.
Bu süreçte engelli olmayan öğrenciler hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalışırken engelli öğrenciler
birçok sorunla karşılaştı. Üniversitemiz pandemi
döneminde de engelli öğrencilerin uzaktan eğitim
sürecinde yaşadığı sorunlara yönelik çalışmalar yaparak çözüm üretti.” dedi.

Prof. Dr. Batuk, engelli öğrencilerin pandemi döneminde en etkin şekilde bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak, eğitim olanaklarına daha
kolay ulaşmalarını sağlamaya, eğitim ortamlarını
iyileştirmeye çalıştıklarının altını çizdi.
Toplantıda daha sonra öğrencilerin sorunlarını dile
getirmesinin ardından kısa ve uzun vadede çözülebilecek konular not edildi.

OMÜSEM Eğitimleri Ara Vermeden
Devam Ediyor
Beslenme ve Diyetetik ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri öğrencilerinin katıldığı Spor ve
Beslenme Kursu’nda; spor dallarına özgü beslenme,
müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme, özel
diyet ihtiyacı bulunan sporcular için beslenme, vücut kompozisyonu değerlendirme gibi konular anlatıldı, menü planlaması yapıldı.
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, SPSS Uygulamalı Temel
Düzey Veri Analizi Eğitim Programı’nda ise SPSS
menü ve araç çubukları, değişkenleri tanımlama,
veri girişi yapma, ANOVA testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve yorumlamaları ile regresyon, kategorik veri analizi konularını anlattı.
Pandemi öncesinde Samsun ve çevre illere eğitim
veren OMÜSEM; yaptığı uzaktan eğitimlerle ülkemizin farklı illerinde yaşayan kişilere ulaştı. Her iki eğitimin de ilgi gördüğünü belirten Merkez Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Esat Şanlı, OMÜSEM’in uzaktan eğitimlerinin farklı konularda devam edeceğini söyledi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(OMÜSEM), uzaktan eğitim yöntemiyle dönemsel
olarak gerçekleştirdiği; Doç. Dr. Pınar Sökülmez
Kaya ve Öğr. Gör. Dr. Canan Asal Ulus’un “Spor ve
Beslenme Kursu“, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’in
“SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi” eğitimleri tamamlandı.
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OMÜ Ailesinin Değerli Mensubu
Cemal Yeşilyurt’a Veda
Hayır ve iyilikseverliğiyle bilinen Yeşilyurt Grup
Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım’da hayatını kaybetti. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bağışçılarından biri
olan Cemal Yeşilyurt’un cenaze töreni, Demir Çelik
Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Demirçelik Fabrikası önünde yapıldı.

şılayan bir şahsiyet değildi. Aynı zamanda nerede
bir eksiklik veya ihtiyaç varsa onu gideren, nerede
bir fakir fukara, garip gureba varsa âdeta onu bir
mıknatıs gibi çeken, arayıp bulan ve onun yarasına
merhem olan bir şahsiyetti. Samsun, belki de kolay
kolay yeri doldurulamayacak bir değerini kaybetti.”
diye konuştu.

Başta Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr.
Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep’ten
oluşan OMÜ Üst Yönetimi de hayatını yitiren Cemal
Yeşilyurt’u son yolculuğuna uğurlayanlar arasında
yer aldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz “Hiç bitmek
tükenmek bilmeyen bir azmi ve geleceğe yönelik
gayretleri vardı”
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AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş
“Samsun önemli bir değerini kaybetti”
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İlk olarak söz alan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş,
Yeşilyurt’un, kimseyi ayırt etmeksizin herkese yardım elini uzattığını vurgulayarak “Cemal Yeşilyurt,
sadece kendine yardım için gelenlerin talebini kar-

Samsun Milletvekili ve Eski Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, merhum Yeşilyurt’un
kişiliğiyle fark yarattığını belirttiği konuşmasında
“Olaylara bakış açısında bir felsefi derinlik oluyordu. ‘Ben iktisaden iyi durumda olan bir insanım,
insanlara iyilik yapmak bana düşer’ meselesinden
daha da ötede ‘Bu şehri nasıl kucaklarım; bu şehre benim hayatımın ve ailemin ne tür katkıları olur’
diye hep düşünen, yorum yapan biri olmakla birlikte hep felsefi olarak da böyle hasbi dertleştiğimiz
günler oldu. Hiç bitmek tükenmek bilmeyen bir azmi
ve geleceğe yönelik gayretleri vardı.” dedi.

Vali Zülkif Dağlı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir
“İmkânlarını herkes için seferber eden bir
insandı”

met eden diğer tesisleriyle ekmek veren, istihdama
katkı sunan gerçekten büyük bir insandı.” sözleriyle
dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de “Kendi şahsının dışında bambaşka bir hayat
yaşıyordu Cemal Abi. ‘Nerede, nereye faydalı olabilirim’ diye sürekli düşünürdü. Bu yönde de hep bir
gayreti, bir tefekkürü, bir azmi vardı. Cemal Abimiz,
elinde bir imkân varsa da bunu tüm insanlara seferber ediyordu. Ne güzel böyle hayır dualarıyla onu
öbür âleme yolcu edebilmek. Cemal Abiye bu nasip
oldu. Biz de onu hep böyle hatırlayacağız.” şeklinde
konuştu.

Konuşmaların ardından helallik alınarak, merhum
Yeşilyurt için dualar edildi. Sevenleri tarafından
omuzlanarak cenaze aracına taşınan Cemal Yeşilyurt, 28 Kasım 2020 Cumartesi günü 13:30’da kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere
memleketi Trabzon’un Of ilçesi Yemişalan köyüne
uğurlandı.

Vali Zülkif Dağlı “İstihdama katkı sunan
gerçekten büyük bir insandı”
“Cemal Amcamız ilimizin bir aklıydı, hafızasıydı ve
ileriye dönük öngörüsüydü” diyen Samsun Valisi Dr.
Zülkif Dağlı ise duygularını “Allah gani gani rahmet
eylesin. İnşallah evlatlarının da onun gibi olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Kapanmayan hayırlar
bırakmak kadar güzeli yok. Biz bunun en güzel örneğini de Cemal Amcamızda görüyoruz. Yaptırdığı
eğitim kurumları, ibadet mekânları ve insanlığa hiz-

Törene; merhumun kardeşi Mustafa Yeşilyurt, oğulları Hikmet, Fikret ve Necdet Yeşilyurt, torunları
Mesut ve Onur, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri
Yaşar, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum
Belediye Başkanı Cemil Deveci, Tekkeköy Belediye
Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, iş insanları, kamu kurumları temsilcileri ile
sevenleri ve çalışanları katıldı.
Hayırseverliği ilke edinmiş bir çınar: Cemal
Yeşilyurt
Merhum Cemal Yeşilyurt, Trabzon’un Of ilçesine
bağlı Yemişalan köyünde 1938 yılında 6 çocuklu bir
ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk
ve orta öğrenimini Of ilçesinde tamamladı.
Çalışkanlığı, azmi, geniş ufku ve yardımseverliliğiyle herkesin “ağabey” diye hitap ettiği Cemal
Yeşilyurt’un, kamyon şoförlüğünden başlayıp kardeşleri ile birlikte 1970 yılında temellerini attığı
Yeşilyurt markası bugün demir çelik sanayii, liman
ve alışveriş merkeziyle birlikte Türkiye’nin saygın
gruplarından biri hâline geldi.
Yaptığı yatırımlarla istihdama ve ekonomiye sağladığı katma değerlerin yanı sıra eğitimden sağlığa
birçok alanda sosyal sorumluluk çerçevesinde verdiği destekle sivrilen Cemal Yeşilyurt, aynı zamanda
OMÜ’nün de gönüllü destekçisi ve Yeşilyurt Demir
Çelik Meslek Yüksekokulunun bağışçısıydı.
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Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz
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Mühendislik Fakültesi Dekanlığında
Görev Değişimi
Mühendislik Fakültesi Dekanlığında yapılan devir
teslim töreniyle Prof. Dr. Yıldıray Topcu, Prof. Dr. Birol Elevli’den dekanlık görevini devraldı.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk
da iştirak etti.
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Makamda gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, “Her fakültenin bizde yeri ayrı ama şu
anda Mühendislik Fakültesinden beklentimiz yüksek. Bu pandemi sürecinin sona ermesinden sonra,
yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin ders kapsamı dışında da sokağa çıkmasını istiyoruz. Şehirde, okulda, kampüste
bir misyon üstlenmelerini amaçlıyoruz. Mühendislik
Fakültesi güçlü bir fakülte ve biz bunun farkındayız.
Bu doğrultuda bir idealimiz var o da Ondokuz Mayıs
Üniversitesini hak ettiği konuma getirmek.” dedi.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakültenin gelişimi
adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski
Dekan Prof. Dr. Birol Elevli’ye teşekkür ederken, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Yıldıray Topcu’ya
da yeni görevinde muvaffakiyet diledi.
Törende Rektör Ünal, eski Dekan Elevli ile yeni Dekan Topcu’ya çiçek takdim etti.

OMÜ ile Türkiye Maarif Vakfı Arasında
İş Birliği Protokolü İmzalandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı arasında ulusal ve uluslararası alanda örnek ve
sağlıklı bir iş birliği modelinin hayata geçirilmesi
için iş birliği protokolü imzalandı. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen törende iş birliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
imzaladı.
Türkiye Maarif Vakfı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
arasında imzalanan protokolle kurulacak iş birliklerinde eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde
karşılıklı desteklenmesi, Türkçe eğitimin ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması, dil eğitimine ilişkin karşılıklı tecrübe ve bilgi birikiminin paylaşılması ve akademik araştırmaların desteklenmesi amaçlanıyor.

vam etmelerine öncelik verilmesi, Vakıf okullarında
görev alan öğretmen ve idarecilere Üniversitenin
imkânları ölçüsünde eğitim ve staj desteği verilmesi, bilgi ve belge paylaşımı, Vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde Üniversitenin uluslararası iş birliği
projeleri gerçekleştirebilmesinin kolaylaştırılması,
Üniversitenin, Vakfın yurt içi ve yurt dışındaki personeli için organize ettiği hizmet içi eğitim çalışmalarına akademik destek sağlaması ve ülkemizin
kültürel özgünlüklerinin korunması için yapılacak
çalışmaların desteklenmesi maddelerinin altı çizildi.
Rektör Prof. Dr. Ünal ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Akgün, protokolle metne bağlanan iş birliğinden duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. İmza töreni
karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın özellikle üzerinde
durduğu; Vakıf tarafından yönetilen eğitim kurumlarından mezun olan başarılı öğrencilerin; gerekli
başvuru koşullarını sağladıktan sonra eğitimlerine
üniversitenin lisans ve lisansüstü programlarda de-
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Büyük Etkinlikler Nasıl Yapılıyor?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle öğretime
uzaktan devam edilirken fakülteler ve meslek yüksekokulları bu dezavantajı avantaja çevirmenin
yollarını buldu. Çevrimiçi düzenlenen söyleşiler,
konferanslar, paneller ve seminerler yüzlerce öğrenci ve akademisyeni bir araya getiriyor. Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (MYO) da bu
süreci olumlu değerlendiren okullardan biri oldu.
Okulun öne çıkan etkinliklerinden biri de “Halkla
İlişkiler Söyleşileri” başlığı altında organize ettiği
“Etkinlik Yönetimi” konulu sohbetti. Türkiye’nin en
önemli medya gruplarında 20 yıldan fazla zaman
etkinlik elamanı ve yöneticisi olarak çalışan İletişim Danışmanı Goncadehen Tokay, Halkla İlişkiler
Söyleşileri’nde Öğr. Gör. Mürsel Kan’ın konuğu oldu.
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İletişim Danışmanı Goncadehen Tokay Etkinlik
Yönetimini anlattı
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Okul öğrencilerinin çok yoğun katılım gösterdiği söyleşide “Etkinlik Yönetimi” hakkında bilgi ve
deneyimlerini paylaşan Goncadehen Tokay, etkinliklerin hedef kitle ile doğrudan iletişime geçilen
haber değeri taşıyan faaliyetler olduğunu söyledi.
Kurumsal etkinlikler, kurumsal sponsorluklar, sosyal sorumluluk projeleri, kültür sanat etkinlikleri,
spor etkinlikleri gibi çok farklı amaçlarla etkinlik
düzenlenebileceğini ama hepsinin ortak noktasının
iyi planlama gerektirdiğini, başarılı bir uygulamanın
ancak çok iyi araştırma ve planlama ile mümkün
olduğunu vurguladı. Bütçelemenin önemi üzerinde
duran Tokay, etkinliklerde sponsor sağlamanın çok
değerli olduğunu belirtti. Hangi durumlarda sponsor alınmayacağı, planlama yaparken nelere dikkat
edileceği, haftanın hangi günlerinde organizasyon
yapmaktan imtina edilmesi gerektiğini anlattı.

Ünlü sunucuların stil danışmanı
Ünlü televizyon sunucularına stil danışmanlığı da
yaptığını ifade den Goncadehen Tokay, bu alanla ilgili nelere dikkat ettiğini, erkek ve kadın sunucuları
nasıl giydirdiğini örneklerle gösterdi. Ayrıca daha
önce içerisinde yer aldığı önemli etkinliklerden video
ve fotoğraflar gösterdi. Tokay meslek hayatının bir
döneminde birlikte çalıştığı Öğr. Gör. Mürsel Kan ile
birlikte Star TV, NTV, NTV Spor, CNBC-e ve Kral TV için
gerçekleştirilen etkinliklerden unutamadıkları eğlenceli anıları öğrencilere paylaştı.
Renkli ve eğlenceli geçen sohbet, öğrencilerin peş
peşe gelen sorularıyla 2 saati aşarken ileride yüz
yüze buluşma sözü alınarak sonlandırıldı.

OMÜSEM Girişimcilik 2.0 Seminerleri
Gerçekleştirdi

Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde çevrim
içi (on-line) olarak gerçekleştirilen ve kurumlar arası işbirliği ile sosyal sorumluluk bilinciyle kadın niteliğini ve niceliğini geliştirmek ana amacıyla hareket
edilen program kapsamında; İletişim Fakültesi öğretim üyeleri; Dr. Öğr. Üyesi M. Nur Erdem “Müşteri
İlişkileri” ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Çeçen “Dijitalleşme”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim
üyeleri; Prof. Dr. Hasan Gül “Liderlik”, Dr. Öğr. Üyesi
Durmuş Yıldırım “Finansal Yönetim”, Dr. Öğr. Üyesi
Evrim Erdoğan Yazar “Pazarlama ve Satış”, Ali Fuad

Başgil Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Ezgi Vidinlioğlu “İş
Hukuku”, Maltepe Üniversitesi Öğr. Gör. Banu Koç
Çakan “Kendini Tanıma ve İletişim” ve Banu Samancı
“Marka Yönetimi” konuları kapsamında katılımcılarla buluştu.
Kapanış törenine; OMÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Esat Şanlı, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Mihriban Akyüz, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Canan
Kazak ve programa gönüllülük esasıyla destek veren eğitimciler katıldı.
OMÜSEM müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şanlı; TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile yeni bir
sosyal sorumluluk programının önümüzdeki yıl için
Üniversite öğrencileri ve mezunlara katkı sağlamak
amacıyla planlandığı ve konu ile ilgili çalışmaların
sürdüğü bilgisini verdi.
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OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK) işbirliğiyle kadın girişimcileri daha
güçlü, daha esnek ve daha donanımlı hale getirmek
adına sosyal sorumluluk kapsamında hazırlanan
“Girişimcilik 2.0” seminerleri gerçekleştirildi.
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“Oyun Sektörüne Girmek için Doğru Bir Zaman”
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu,
dünyada hatırı sayılır bir üne sahip küresel oyun pazarının önemli oyuncularından biri konumuna gelen
Türkiye’nin dijital oyun sektörünü değerlendirmek
ve oyun girişimciliğini konuşmak üzere alanın ünlü
isimlerinden biri olan dijital oyun girişimcisi ve
Game Factory’nin kurucusu Murat Kahraman’ı çevrim içi (on-line) ortamda öğrencileriyle buluşturdu.
Girişimcilik ve Yenilikçilik dersi kapsamında yapılan
ve moderatörlüğünü OMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan’ın üstlendiği söyleşi,
OMÜ Youtube kanalında yayımlanırken Türkiye’nin
dört bir yanındaki farklı bölümlerden çok sayıda
üniversite öğrencisinin yanı sıra lise öğrencilerin de
ilgisini çekti.

“Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor”
20 yılını internet sektöründe medya, telekom,
reklam, e-ticaret ve oyun alanlarında geçirdiğini,
Londra’daki iş hayatını artık Türkiye’de sürdüreceğini, şimdi Game Factory ve Hi Games’in kurucusu
olduğunu ve bol bol mobil oyun oynadığını söyleyen Murat Kahraman konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Oyun girişimciliği dünyada popüler ama Türkiye’de
daha çok konuşulan bir sektör. 20 yıldır internette
ve oyun sektöründe çalışıyorum, bu da beni oyun
sektöründeki en yaşlı kişilerden biri yapıyor. Oyun
sektöründe çalışan kişilerle bir araya geldiğimizde
gerçekten aramızda 15 yaşın üstünde fark olduğunu
görüyorum. Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor.
Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Son bir buçuk yıldır
Game Factory adında bir hızlandırma kuluçka merkezimizde faaliyet gösteriyoruz.” dedi.
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“Oyun sektörü TV ve sinemayı geçerek eğlence
sektöründe en büyük pazar payına sahip oldu”
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Kahraman, dijital oyun pazarındaki büyüme ve gelişmeyi ise “Dünya pazarı 160 milyar dolar sınırına
yaklaştı. Oyun sektöründe çalışanlar için bir önemi
yok, bizim takip ettiğimiz husus, oyun pazarının ne
kadar hızlı büyüdüğüdür. Covid-19 sürecinde maalesef evlere kapanan insanlar daha fazla oyun oynadı
ve bu da bizim sektöre yaradı. Pandemi sürecinden
pozitif anlamda etkilenen az sayıdaki sektörden birisiyiz aslında. Bu büyümeyi sadece pandemiye de
bağlamamak lazım, aslında geçmişten beri süregelen ve pandemiden sonra da devam edecek bir
büyüme. Bizim için önemli olan noktalardan biri de
şu anda dijital oyunların, eğlence sektöründe en
büyük pazar payına sahip olması. Nitekim televizyonu ve sinemayı geçti. Oyun sektörü içinde en hızlı

“Türkiye’nin dünya çapında en başarılı olduğu
sektörlerden biri”
Oyun sektöründe ülkemizin önemli bir sıçrama yaptığını vurgulayan Kahraman, bu sürece dair şöyle
konuştu: “Türkiye son 2 yılda özellikle bu alanda
(oyun sektörü) çok dikkat çeken bir ülke oldu. Büyük satışlar oldu, örneğin 1 milyar 800 milyon dolara Peak Games satıldı, yakın zamanda 180 milyon
dolara Rollic Games, daha önce Gram Games 250
milyon dolara satıldı, Masomo satıldı. Muhtemelen
ülke olarak en başarılı olduğumuz sektörlerden biri.
Sadece satışlara da bakmamamız lazım. Play Store
sıralamalarına baktığımızda her hafta Türk stüdyolarının yaptığı 1-2 oyunu dünya çapında ilk 10’da
görebiliyoruz. Bu da bizim için ne kadar başarılı olduğumuzu gösteren çok önemli bir kriter.”
“Oyun sektörüne girmek için doğru bir zaman”
“Türkiye’de oyun sektörüne girmek için doğru zamanlardan biri” diyen tecrübeli girişimci, oyun girişimcisi olmayı düşünen gençler için tavsiyelerde
bulundu. Murat Kahraman gençlere öncelikle ellerinde para kazandırabilecek “iyi bir oyunun” olması gerektiğini söyledi. Kahraman, iyi bir oyunun da
öncelikle iyi fikirle ortaya konabileceğini, bunun için
de trendleri takip etmelerini, çok araştırma yapmalarını ve bol bol oyun oynamalarını salık verdi. Para
getirecek iyi bir fikri geliştirmek için öncelikle ‘takım’ kurmanın önemi üzerinde duran ve küçük bir
takımla başlanmasını öneren Kahraman “‘game
designer’ (oyunun kurallarını yazar), ‘developer’

(geliştirici) ve ‘game artist’ (görsel tasarımcı) oyun
stüdyolarının olmazsa olmazıdır.” diye konuştu.
Yeni başlayanlara ‘hypercasual’ denilen en basit
oyunları tavsiye ettiklerini belirten girişimci Kahraman “Genelde tek mekaniği olan, otobüste, metroda sıra beklerken, TV izlerken tek elle oynanabilen ‘hypercasual’ çok popüler. Ortalama bir takım,
haftada bir hypercasual oyun prototipi üretebilir.
Ekipler bu süreçte kendi aralarında uyumlu çalışıp
çalışamadıklarını görebiliyor. Başlangıç için ideal
türlerden biri.”

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Murat Kahraman, sözlerinin devamında oyun üretimi ve bunların nasıl gelir getirebileceğini, test, yayımlama ve gelir paylaşım sürecini anlattı.
“Şu sıralar iyi bir takım ve iyi bir oyun ile yatırımcı
bulmak daha kolay”
Söyleşisinde oyun yatırımları ve yatırımcılarından
da bahseden Murat Karaman, oyun yatırımcısının
diğer sektörlere göre farklı bir profil çizdiğine işaret
etti ve oyun girişimcisi adaylarla bu konudaki tecrübelerini paylaştı. Sektörün hızla büyümesi ve katma
değerinin yüksek olmasının yeni yatırımcıları cezbettiğine ve birçok yatırımcı için cazip hâle geldiğine değinen Kahraman “İyi bir oyun ve iyi bir takımla
gittiğinizde yatırımcı bulmak şu sıralar daha kolay...
Dünyada çok iyi durumdayız ve birçok yatırımcı bizi
takibe aldı. Alanı iyi tanımayanların sektöre girmesi
ise onlar için bazı riskleri beraberinde getirmekte.”
değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’yi küresel bir oyuncu hâline getiren ve çağımızın en önemli yaratıcı endüstri alanı olan “oyun
girişimciliği”nin konuşulduğu söyleşi yaklaşık 2 saat
sürerken, ileride yüz yüze de yapma sözü alınarak
bitirildi.
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büyüyen alan da mobil oyun oldu. Bizim tahminimiz,
tek başına mobil oyun sektörünün bile eğlence sektörünün tepesine çıkabilecek bir pazar olacağı yönünde.” sözleriyle aktardı.
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Öğretmenler Günü OMÜ Vakfı Koleji’nin
Geleneksel Etkinliği ile Kutlandı
OMÜ Vakfı Koleji’nde düzenlenen 24 Kasım öğretmenler günü etkinliğinde Prof. Dr. Yavuz Ünal
öğretmenlerle buluştu. Okulun bahçesinde yeni
koranavirüs pandemisi tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinliğe, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Recep Sancak, OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy ve Okul Müdürü Kemal
İlyas Sağır da katıldı.
Öğretmenlerin, eğitim sistemi içinde düşüncelerimizi ve toplumsal ilişkilerimizi şekillendirmede önemini vurgulayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal,
“Birbirimize karşı toleranslı bakış açımızı, hoşgörümüzü güçlendirecek ve topluma katkı sağlayacak
nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.” şeklinde konuştu.
“Öğretmenlere yönelik algı değersizleşirse millet
birçok değerini kaybetmiş demektir.”
Öğretmenlerin toplumlarda vazgeçilmez bir göreve
sahip olduğunu ifade Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, sözlerine şu şekilde devam etti: ’’Öğretmenlere yönelik
algı değersizleşirse millet birçok değerini kaybetmiş
demektir. Öğretmenlik görevini ifa edenler milletin
geleceğini, ufkunu belki de insanlığın geleceğini şekillendirmekte ve yarınlarımızı belirlemektedir.’’
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Öğretmenlik sadece bir iş olarak görülmemeli
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Etkinlikte görevine yeni başlayan öğretmenlere
tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal,
öğretmenliğin sadece bir iş olmadığını bunun ötesinde aşkla bağlanılması gereken bir meslek olduğunu dile getirdi. Öğretmenlerin ektiği tohumların

OMÜ Vakfı Kolejinden beklentilerini dile getiren
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, alt birimde üretim yapan
değil de doğrudan üniversiteyi insan kaynağı açısından besleyen bir okul olmasını arzu ettiğini ifade
etti. Ayrıca bilim konusunda öncü olan metodoloji
konusunda kendisine özgü perspektif geliştirebilen;
hatta ürettiği birçok materyali ve yöntemi ihraç eden
okul, öğretmen ve sistem beklediğini vurguladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinin devamında
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, anaokulu öğrencilerine
hediye sundu ve birlikte günün anısına hazırlanan
pastayı kestikten sonra OMÜ Vakıf Koleji öğretmenlerine çiçek takdim etti.
Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal,
OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan
Aksoy’u, Okul Müdürü Kemal İlyas Sağır’ı ve öğretmenleri okul adına yaptıkları çalışmalardan dolayı
tebrik etti.
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yeşerdiğini belki bugün göremeyebiliriz diyen Prof.
Dr. Ünal, gelecek nesillerin öğretmenlerin elinde
inşa edileceğine inancının tam olduğunu ifade etti.
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OMÜ’de Günlerden
17 Kasım Dünya Prematüre Günü
“17 Kasım Dünya Prematüre Günü” dolayısıyla OMÜ
Tıp Fakültesi Çocuk Servisinde düzenlenen etkinlikte prematüre (vaktinden önce doğan) doğuma dikkat çekildi.
Prematüre doğum nedenleri ile ilgili bilgiler veren
OMÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren, “Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Dünyada doğan her 10
bebekten, Türkiye’de ise doğan her 7 bebekten biri
prematüre olarak dünyaya geliyor. Prematüre doğum olmasının nedeni; annenin yaşadığı sağlık sorunları, bebeğin anne karnında büyümemesi ya da
ikiz, üçüz gebeliklerde gebelik süresinin daha kısa
olabilmesidir.” diye konuştu.
“44 yatak kapasiteli birimimizde bebekleri sevgi
ile büyütüyoruz”
Prof. Dr. Seren, “OMÜ Tıp Fakültesi olarak burada 44
yatak kapasiteli Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışıyoruz. Kalabalık ve deneyimli bir ekibimiz

var. Günün 24 saatinde hem doktor hem hemşirelerimiz hastalarımızın başında. Bizim burada çalışma
sloganımız ‘Sevgi ile Büyütüyoruz’. Bebeklerimizin
her biri birbirinden daha değerli. Prematüre bebekler hayata çok küçük başlıyorlar. Bin gramın altında yaşayan bebeklerimiz var. Üniversiteyi bitiren
hastalarım oldu. Hayatta çok başarılı olabildiklerini
biliyoruz. Bu nedenle işimizi büyük bir umut ve sevgiyle yapıyoruz.” sözlerine yer verdi.
Bazı bebekler uzun dönemde ciddi sorunlar
yaşayabiliyor
Prof. Dr. Canan Seren, prematüre doğumların olumsuzluklarına dair ise şöyle konuştu: “Doğum, hem
bebek hem aile hem de bu bebekleri yaşatmaya çalışanlar için zorlu bir süreç. Özellikle 1 buçuk kilonun
altında doğan bebeklerimiz yaşam savaşını kazanmak için aylar boyu hastanede yatıyorlar. Yaşayan
bebeklerimizin bir kısmı çok sağlıklı iken diğerlerinde uzun dönemde görme, işitme ile ilgili sorunlar,
öğrenme problemleri ve akciğer sorunları yaşanabiliyor. Bu nedenle kadın doğum uzmanlarımızdan
her bebeğin -anne ve bebeğin sağlığı el verdiği sürece- en uzun süre anne karnında kalmasını sağlamalarını rica ediyoruz.“
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“Öykü bebek 1 kilo 140 gram doğdu”
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OMÜ Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde 1 kilo 140 gram olarak dünyaya gelen Öykü
Yılmaz’ın annesi Kübra Yılmaz ise yaşadıkları süreci
katılımcılarla paylaştı.

Aday Memur Eğitimi Sona Erdi

SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık’ın selamlama konuşmasıyla başlayan ve OMÜ Rektör Vekili
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Belediye Başkanı Mustafa
Demir’in konuşmalarıyla devam eden tören, hatıra
fotoğraflarının çekimi ile son buldu.
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SASKİ Konferans Salonunda gerçekleşen törene
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık ve daire başkanları katıldı.

Mustafa DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(OMÜSEM) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) işbirliğiyle gerçekleşen ve 10 iş günü süren aday
memur eğitimi yapılan sertifika töreni ile sona erdi.
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Fuat KÖKTAŞ

Yusuf Ziya Yılmaz

Rektör Ünal’dan Milletvekillerine
İade-i Ziyaret

Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Büyük Millet
Meclisine (TBMM) yaptığı ziyarette Samsun milletvekilleri Çiğdem Kararaslan, Ahmet Demircan, Fuat
Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, Erhan Usta,
Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Bedri Yaşar, ve
Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Sinop milletvekili Nazım Maviş’le görüşerek Samsun’u ve bölgeyi ileriye taşıyacak hamleler ve yapılması planlanan
çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

OMÜ’yü kısa vadede ileriye taşıyacak hedeflerini
milletvekilleriyle paylaşan Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk vererek Samsun’a ve bölgeye katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Üniversite ve şehir iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik projelerin de konuşulduğu
görüşmelerde Rektör Ünal, piyasanın beklentilerini
karşılayacak istihdama yönelik bir eğitim modeli
oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Emrullah İŞLER

Bedri YAŞAR

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren milletvekilleri, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibinin Üniversiteyi ileriye taşıyacak çalışmalar yapacağına olan inançlarını dile getirerek başarılar diledi.

Orhan Kırcalı

Nazım MAVİŞ

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Bafra
Protokolü Rektör Ünal ile Görüştü
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve kendisine eşlik eden Bafra protokolü, Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.

Görüşmede OMÜ’nün atılım ve gelişim sürecinde
gücüne güç katmak için kent milletvekilleri, kurum-kuruluş yetkilileri ve ilgili kişilerle daima irtibat
hâlinde olduklarını belirten Rektör Ünal ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette ayrıca, Bafra ilçesine yönelik proje ve yatırımlar ile burada bulunan OMÜ’ye bağlı birimlerin
son durumlarına ilişkin fikir ve bilgi paylaşımında
bulunuldu.
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Rektörlük makamındaki ziyarette Bafra protokolü;
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, AK Parti Bafra İlçe Başkanı
Avukat İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ile OMÜ’nün Bafra’daki akademik birimlerinin bağışçıları Saffet Arslan ve Akif Arslan’dan oluştu.
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Rektör Ünal, Kamu Başdenetçisi
Şeref Malkoç’u Ziyaret Etti
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki temasları
kapsamında Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç’u makamında ziyaret etti.

Görüşmede Üniversite ile Kamu Denetçiliği Kurumu
arasında yapılması planlanan işbirliği ve çalışmalar
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kamu Denetçiliği Kurumunda gerçekleşen görüşmede, Şeref Malkoç, Rektör Ünal ve ekibini tebrik
ederek kendilerine başarı temennisinde bulundu.

Ombudsman Şeref Malkoç, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür etti. Görüşme hediye takdimiyle son buldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
Karaman’dan Rektör Ünal’a Ziyaret
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı
makamında ağırladı.
Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Ünal’a ve ekip arkadaşlarına başarılar dileyerek yeni çalışma döneminin
hayırlı olması temennisinde bulundu.
İyi dilekleri için konuğuna teşekkürlerini ileten Rektör Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek,
Rektör Yavuz Ünal’ı Ziyaret Etti

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil
İbrahim Zeybek, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a tebrik
ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette GÜ
Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal ve ekibini tebrik ederek kendisine

başarı temennisinde bulundu. Görüşmede eğitim ve
öğretim alanında yaşanan dönüşümler ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek, Rektör Yavuz
Ünal’a hediye takdim etti. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuğuna
teşekkür etti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki temasları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Din
İşleri Yüksek Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman
Haçkalı’yı makamında ziyaret etti.

ekibini tebrik ederek kendilerine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede Üniversite ile Diyanet İşleri
Başkanlığı arasında yapılması planlanan işbirliği ve
çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Rektör Ünal ve

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, nazik ziyareti ve iyi
dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür etti.
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Rektör Ünal, Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı’yı Ziyaret Etti
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Rektör Ünal, Atakum Kaymakamı
Kemal Yıldız’ı Ziyaret Etti
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, iade-i ziyaretleri kapsamında Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız’ı makamında
ziyaret etti. Hükümet Konağında gerçekleşen görüşmede Kaymakam Yıldız ve Rektör Ünal, Üniversite ile
Atakum Kaymakamlığı arasında yapılması planlanan işbirliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Yıldız, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür etti.

Fatsa Kaymakamı Yaran ve Belediye Başkanı
Kibar’dan Tebrik Ziyareti
Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye
Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa Ak Parti İlçe
Başkanı İsa Yüksel Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a tebrik ziyaretinde bulundu.
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Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Yaran ve Başkan Kibar, Rektör Prof. Dr.
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Yavuz Ünal ve ekibini tebrik ederek kendisine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede Üniversite,
Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi arasında
yapılması planlanan işbirliği ve çalışmalar hakkında
fikir alışverişinde bulunuldu. OMÜ Rektörü Prof. Dr.
Yavuz Ünal, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuklarına teşekkür etti.

Cemil DEVECİ

Necattin DEMİRTAŞ

Rektör Ünal’dan Samsun Merkez İlçe
Belediye Başkanlarına İade-i Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlük görevine başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerini ileten Atakum, İlkadım ve Canik Belediye
Başkanları’na iade-i ziyaretlerde bulundu.
İlk ziyaret Atakum Belediye Başkanı Deveci’ye

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de OMÜ’nün,
binlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan Samsun’un
en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak vizyoner bir yaklaşımla bu paydaşlığa katkı sunmak için her zaman hazır olduklarını kaydetti.
İkinci Durak İlkadım Belediye Başkanı
Demirtaş oldu
Rektör Yavuz Ünal’ın ikinci durağı İlkadım Belediyesi olurken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, misafirini makamında ağırladı.
Görüşmede düşüncelerini aktaran Rektör Ünal, üniversite-şehir bütünleşmesinde yerel yönetimlerin
önemli bir rolü olduğuna değinerek bu noktada ortak aklın devreye girmesiyle Üniversite ve kent vizyonu uyumunun yakalanacağını vurguladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da modern ve yaşanabilir bir kent gelişimi ve algısı için
OMÜ’nün önem ve değerinin farkında olduklarına
işaret ederek projelerin hayata geçmesi için söz konusu iş birliklerinin zaruri olduğunu bildirdi.
Günün üçüncü ziyareti Canik Belediye Başkanı
Sandıkçı’ya
Ardından Rektör Ünal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya iade-i ziyarette bulundu.
Canik Belediyesi Başkanlık Makamı’nda ağırlanan
Rektör Ünal, ziyarette OMÜ’nün şehirle olan bağlantısı ve iş birliğinde kamu kuruluşlarının rolü ve
önemine atıfta bulunurken, bu anlamda Üniversite
ve Belediyenin birlikte geliştireceği nitelikli projeler yoluyla ortak paydalarda buluşarak kurumların
işlevselliğini arttırma gayreti içinde olacaklarını
dile getirdi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da ziyaretten duyduğu memnuniyet ve mutluluğu ifade
ederek OMÜ’nün bilgi ve birikiminden faydalanarak
Samsun’u daha ileri taşımaya devam etmek için her
zaman el ele, gönül gönüle çalışacaklarına işaret etti.
Rektör Ünal, gösterilen nezaket ve konukseverlik
için Başkan Sandıkçı’ya şükranlarını iletti.
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OMÜ Rektörlük Üst Yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana Üniversitenin yeni dönem
hedeflerini planlamak ve uygulamak için yoğun bir
mesai yaptıklarını belirten Rektör Ünal, yerel yönetimlerle birlikteliği ve paydaşlığı büyütmek istediklerinin altını çizdi. OMÜ’nün birçok alanda bulunduğu değişim ve gelişim hamleleri hakkında Başkan
Deveci’yi bilgilendiren Rektör Ünal, kentin bütün
dinamikleriyle yakın ilişki ve iş birliği içinde hareket
edeceklerini söyledi.

İbrahim SANDIKÇI

İlk olarak Atakum Belediyesini ziyaret eden Rektör
Ünal, burada Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci
ile bir araya geldi. Ziyarette, iki kurum arasında yapılması planlanan çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir ve değerlendirmeler paylaşıldı.
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov
Rektör Ünal’la Buluştu

Ziyarette TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ve
beraberindeki Elçin Gafarlı, Rektör Ünal nezdinde
OMÜ camiasına huzurlu, verimli ve başarılarla dolu
bir dönem diledi.
Görüşmede, Türk dünyasının soydaş topluluklarının
birbirlerini daha iyi ve daha yakından tanımaları için
sosyal ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Genel Sekreter Kaseinov, OMÜ ile de bu amaca
hizmet edecek çalışma ve projelerde yer almak arzusunda olduklarını kaydetti.
Rektör Ünal “Ortak çalışmalarımız, Türk kültür ve
medeniyetini muhafaza etmek ve bu mirası yeni
kuşaklara aktarmak noktasında kritik bir önem
taşıyor”
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Rektör Ünal da kültür, sanat, edebiyat vb. birçok
alanda Türk dünyasının ortak paydalarından biri
olan TÜRKSOY’un girişim ve faaliyetlerinde yer almanın OMÜ açısından kıvanç verici olacağını belirtti. Rektör Ünal kardeşlik, dostluk ve iş birliği duygularını güçlendirecek ortak çalışmaların; Türk kültür
ve medeniyetini muhafaza etmek ve bu mirası yeni
kuşaklara aktarmak noktasında kritik bir önem taşıdığını dile getirdi.
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel
Sekreteri Düsen Kaseinov ve kendisine eşlik eden
Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasında TÜRKSOY’un
önemli bir misyon üstlendiğine işaret eden Rektör
Ünal, bu misyona katkı sunmak adına da her zaman
hazır olduklarını söyledi.

Bozkırın Bilgesi’ne adanan sanat albümü hediye
edildi
Ziyarette Genel Sekreter Kaseinov, TÜRKSOY’un
2018’de ilan ettiği “Doğumunun 90. Yıl Dönümünde
Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’u Anma Yılı” kapsa-

mında TÜRKSOY tarafından hazırlanan ve içeriğinde
“Bozkırın Bilgesi” olarak tanınan Aytmatov’un eserlerine dair Türk dünyası ressamlarının yorumladıkları resim eserlerinin bulunduğu “Cengiz Aytmatov’u
Okumak” adlı sanat albümü ile Kurumun çıkardığı
kitap ve dergileri Rektör Ünal’a takdim etti.

Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
ve aynı zamanda Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ünal, hazırladıkları plan ve projelerle OMÜ’yü daha
üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak bu süreçte kurumlar arası paydaşlık ve iş birliğini öncelediklerini dile getirdi.

Cemalettin Kömürcü’yü ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti ifade eden Rektör Ünal, Üniversite
olarak girdikleri revizyon süreci ve yaptıkları çalışmalar hakkında konuğuna bilgiler verdi. Rektör

Gösterilen nezaket ve misafirperverlikten ötürü Rektör Ünal’a teşekkür eden Başkan Kömürcü de iki üniversite arasında yürütülecek muhtemel proje ve faaliyetlere ilişkin fikir ve değerlendirmelerini paylaştı.
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Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı’ndan Nezaket Ziyareti
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Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Buluşma

Rektör Ünal: Hedefimiz engelsiz bir üniversite
3 Aralık Dünya Engelliler Gününün önemini vurgulayan ve var olan sorunların çözümüne dikkat çeken
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal şunları kaydetti: “Bu çok
önemli ve değerli bir gün. Bizde köklü bir üniversite olarak hem bugüne hem de bugünün sahiplerine
büyük saygı duyuyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak da engelli bireylerin kampüs içerisinde
yollarda, caddelerde, fakültelerde yaşadığı problemlerin giderilmesi adına çalışmalarımızı devam
ettireceğiz. Hedefimiz 2-3 yıl içerisinde engelsiz bir
üniversite olmak.”
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Üniversitede okuyan engelli öğrenciler
ve çalışan personeller ile rektörlük makamında bir
araya geldi.
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3 Aralık Dünya Engelliler Gününün önemine değinilerek engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer
bireylerle eşit katılım sağlanmalarına yönelik konuların dile getirildiği buluşmaya; Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire
(SKS) Başkanı Güngör Kural, SKS Sosyal Hizmetler
Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Engelli Öğrenci Birim Personeli Ahmet Tayfur Arslan, SKS Daire Başkanlığı Birim Personeli Süleyman Arabacı, Yaşar
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü
3. Sınıf öğrencisi Hakan Koşar ve Spor Yöneticiliği
Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mesut Bölür katıldı.

Sorunlarımızı özgürce dile getirebiliyoruz
Görme engelli bir birey olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yıllardır çalışan SKS Birim Personeli
Ahmet Tayfur Arslan, “Normal yaşamda herhangi
bir insandan farklı olan özelliklerimiz nedeniyle ister istemez zorluk yaşadığımız zamanlar oluyor. Her
yerde her zaman görüşlerimizi, isteklerimizi özgürce dile getiremeyebiliyoruz. Ama burada, bu üniversitede biz engelli bireyler olarak problemlerimizi,
sorunlarımızı özgürce dile getirebiliyoruz. Bu çok
değerli ve örnek alınması gereken bir nokta.” dedi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, nazik ziyareti ve
iyi dilekleri için konuklarına teşekkür etti.

Rektör Ünal OMÜ’nün Eğitim Paydaşı Gori
Devlet Eğitim Üniversitesini Kuruluş Yıl
Dönümünde Kutladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr.
Yavuz Ünal, 2021 yılında eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışmalar ve kültürel iş birliğine yönelik
protokol imzalanan Gürcistan’ın Gori Devlet Eğitim
Üniversitesini (Gori State Teaching University), kuruluş yıl dönümünde tebrik etti.

Rektör Ünal “Türkiye ve Gürcistan arasında
kültürel ve tarihî açıdan talih birliği var”
Türkiye ve Gürcistan arasında sadece komşuluk ilişkilerinin değil, bunun ötesinde kültürel ve tarihî açıdan talih birliği olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal
“İki üniversitesi arasında 2021 yılında bir protokol imzalandı. Biz söz konusu protokol gereğince özellikle
iş ortaklığını proje odaklı olarak sürdürmek istiyoruz.
Bu noktada bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak,
Türkiye ve Gürcistan’ın jeopolitik ve stratejik pozisyonunu dikkate aldığımızda iki ülkenin ciddi yararlar
elde edeceği projeler geliştirmek ve iki üniversite
olarak birlikte çalışmak arzusundayız.” diye konuştu.

“Amacımız; iki ülkenin geleceğine katkı
sağlayacak akademik iş birlikleri ve iletişimi daha
da ileri taşımak”
OMÜ olarak Gori Devlet Eğitim Üniversitesi ile iş birliği ve diyaloğu derinleştirmek istediklerini vurgulayan Rektör Ünal, devamında “Bilginin hızlı bir şekilde
eskidiği, gelişimin takip edilemeyecek bir tempoda
yenilendiği bir konjonktürde farklı tecrübelere sahip
akademik personelin iş birliklerini hayati görüyoruz.
Burada birtakım etkinliklere katılmak yahut organizasyonlarda fotoğraf ortaya koymak önemli, ancak
bunun ötesinde biz her iki ülkenin hem ekonomisi ve
huzuruna hem de geleceği ve barışına katkı sağlayacak akademik iş birlikleri ve iletişimi, akademisyen ve
öğrencilerin birbirlerinin imkânlarını kullanabilmelerini son derece önemsiyoruz.” değerlendirmesinde
bulundu.
On-line etkinliğe ayrıca, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu
da katıldı.
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Geçmişi eskilere uzanan ve 1999 yılında üniversite
statüsünü kazanan Gori Devlet Eğitim Üniversitesinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen online (çevrim içi) etkinliğe bağlanan OMÜ Rektörü
Prof. Dr. Yavuz Ünal “Bütün katılımcılara saygılarımı
sunuyorum, bölgemizin tarih açısından hem eski
hem de güçlü bir üniversitesinin böyle bir etkinliğine
katılmaktan son derece mutluyum.” sözleriyle başta
Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Rektörü Giorgi Sosiashvili ve akademisyenleri selamladı.
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OMÜ, Kariyer Sahibi Olan Mezunlarını
Öğrencilerle Buluşturuyor
OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi “Online
Öğrenci-Mezun Buluşması” kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Alaçam Meslek Yüksekokulunda Google Meet uygulaması üzerinden etkinlikler düzenledi.
GSF, Havas Worldwide İstanbul Ajansından
Muhammet Kayra Keskin’i konuk etti
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2018 yılı mezunu olan ve şimdi alanıyla ilgili
olarak Havas Worldwide İstanbul Ajansında başarılı
çalışmalar yapan Muhammet Kayra Keskin, Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü ve Grafik Anasanat Dalı
öğrencilerine yönelik olarak “Görsel İletişim Tasarımında Kariyer” konulu online söyleşi gerçekleştirdi.
Keskin, iki saat süren online söyleşisinde öğrencilere bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Tarık Yazar’ın yapmış olduğu buluşmaya; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak,
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Seylan, bölüm öğretim
elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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İİBF, Bilişim Sektörü ve Sayıştay Denetçiliği
üzerine çalışan mezunları konuk etti
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü, 2015 yılında mezun olan
Ferhat Yılmaz ile yapılan söyleşide, siyaset bilimi
ve kamu yönetimi mezunlarının özel sektörde yer
almaları için geliştirmesi gereken becerilerden mülakatlara, meslekte yükselme ölçütlerinden sosyal
yaşama kadar çeşitli konular tartışmaya açıldı. Arş.
Gör. Duru Çiğdem Şimşek’in moderatörlüğünde ger-

çekleşen söyleşi sonrasında katılımcılara gönderilen geri bildirim formunda birçok öğrencinin olumlu
yorumlarda bulunduğu belirtildi.
Arş. Gör. Cuma Yıldırım moderatörlüğünde gerçekleştirilen bir başka etkinlikte Sayıştay Denetçiliği
üzerine bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte Sayıştay Başdenetçisi olarak görev yapan bölüm mezunu Emre
Boyraz ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerin “A Grubu” ya da “Kariyer Memurluğu” olarak
nitelenen pozisyonlara yerleşme süreci tartışmaya
açıldı. Online buluşmada mesleğe giriş sürecindeki
hazırlanılması gereken sınavlardan, kamu kurumlarındaki mülakatlarda lisans öğrenimindeki kazanılan bilgilerin önemine, meslek içi öğrenme süreçlerinin personel gelişimi üzerindeki etkisine kadar
öğrencilerin merak ettiği çoğu alan ele alındı.
Doç. Dr. Kartal, Günümüzde Kanıta Dayalı Ebelik
Uygulamalarını Anlattı
Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Ebelik Bölümü Öğrenci- Mezun Buluşması etkinliği, OMÜ
Samsun Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 2008 yılı
mezunu Doç. Dr. Yasemin Aydın Kartal’ın ve Ebelik
Bölümü öğretim elemanlarının ve 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Meet üzerinden gerçekleştirildi.
Etkinlik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Murat Terzi’nin konuşmasıyla başladı. Doç. Dr. Yasemin Aydın Kartal “Günümüzde Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamalarının Önemi” konulu bir sunum yaptı.
Öğrenci-mezun buluşmasında davet edilmekten
mutluluk duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Kartal ‘’Zor
zamandan geçtiğimiz bu günlerde hayatımızı geciktirmeden tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye

çalışıyoruz. Bugün burada sizinle deneyimlerimi
paylaşarak öğrencilerimizde farkındalık yaratıp,
ebelik mesleğinin akademik olarak güçlenmesine
yol gösterebilmek asıl hedefim’’ dedi.
Alaçam MYO’da öğrenciler Link Lojistik Hat
Müdürü Demirtaş’la buluştu
Alaçam Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci sektör
buluşmaları pandemi sürecinde çevrimiçi olarak
devam etti. Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Selçuk Kahveci’nin moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
ve Lojistik Programı öğrencileri, Link Lojistik Hat
Müdürü Merve Ersoy Demirtaş ile buluştu.

taşımacılığında armatör, acenta ilişkisini, liman ve
gümrük işlemlerinin nasıl bir sürece tabi tutulduğunu öğrencilere anlattı.

Demirtaş, konuşmasında deniz yolu yük taşımacılığının öneminden ve özellikle konteyner taşımacılığının gelişen trendinden bahsetti. Konteyner

İki saat süren etkinlikte Demirtaş öğrencilerin sorularını cevaplarken, pandemiden sonra Meslek Yüksekokulunu ziyaret etmek istediğini söyledi.

İstatistik Bölümü TÜİK Samsun Bölge
Müdürünü Konuk Etti

İstatistik Bölümü mezunu olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen,
çevrim içi etkinlikte öğrencilere TÜİK’in yapısını, staj
imkânlarını ve kariyer hedefleri konularında deneyimlerini aktardı

İstatistik öğrencilerine staj imkânı
OMÜ İstatistik Bölümü öğrencilerinin, Kurumlarında staj yapma fırsatı bulabileceklerine dikkat çeken
TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, ayrıca
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü bünyesinde Veri
Araştırma Merkezinin (VAM) yakında kurulacağı
müjdesini verdi. Toplantı sonunda İstatistik Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, etkinliğe verdiği destek ve öğrencilerin TÜİK’te staj yapabilmesi olanağından ötürü Halil Emecen’e teşekkür etti.
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Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğrenci –
mezun buluşmalarının altıncısı; mezunlar, öğrenciler ve Bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla online gerçekleştirildi.
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GSF Öğrenci-Mezun Buluşmalarında
Alanında Başarılı İsimleri Konuk Etti

Yasemin KURT

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF); “Online Öğrenci-Mezun Buluşmaları” ile “Yansı”, Kültür, Bilim ve
Sanat Söyleşileri kapsamında Google Meet uygulaması üzerinden iki söyleşi gerçekleştirdi.
“Öğrenciler için basit görünen işler bu alandaki
çalışmaların temelini oluşturuyor”
İlk olarak GSF Seramik ve Cam Bölümü mezunu olan
ve Ordu Büyükşehir Belediyesinde Cam Eğitmeni
olarak görev yapan Yasemin Kurt, Seramik ve Cam
Bölümü öğrencilerine yönelik “Seramik ve Cam Bölümü Mezunları Kariyer Buluşmaları” konulu çevrim
içi söyleşiye konuk oldu.
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Kurt, öğrencilik sürecinde Bölümün ilk öğrencilerinden biri olması dolayısıyla sahadaki dezavantaj
ve avantajlarını anlatırken kendini geliştirmek için
okuldaki eğitim sürecinin yanında bireysel çabalarından söz etti. Staj konusunda kendini bir alanda
geliştirmekten ziyade eksik olduğu alanları tamamlamak adına tercih yaptığını vurgulayan Kurt, mezuniyetinden sonra yüksek lisans yapmak amacıyla
herhangi bir işe girmeyi tercih etmediğini belirtti.
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Öğrenciler için basit ve gereksiz gibi görünen işlerin, bu alandaki çalışmaların temelini oluşturduğunu sözlerine ekleyen Kurt, hiçbir işin zor veya
imkânsız olmadığına, sadece zaman aldığına işaret

Kemal AYDIN

ederek öğrencilere bu yüzden asla pes etmemelerini tavsiye etti.
Kemal Aydın, lisans eğitimi ve mezuniyet
süreciyle ilgili telkinlerde bulundu
İkinci söyleşide ise OMÜ GSF Resim Bölümü mezunu olan ve şimdi aynı bölümde araştırma görevlisi
olarak görev yapan Kemal Aydın, Resim Bölümü öğrencileriyle çevrim içi söyleşide buluştu. Söyleşisinde öğrencilere resim alanıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
veren Kemal Aydın, öğrenciler ve öğretim elemanlarının yönelttiği sorularını yanıtladı.
Kemal Aydın, lisans eğitimi sürecinde ve mezuniyet
aşamasında edindiği tecrübeleri paylaşarak öğrencilere tavsiye ve telkinlerde bulundu. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren resim alanına olan ilgisinden
bahseden Aydın, öğrencilere ilgi duydukları ve üretirken keyif aldıkları alanlara yönelmelerinin başarıya giden ilk adım olduğunu aktardı.
Resim Bölümünde tamamladığı lisans eğitiminin
yanında Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde çift
ana dal programında eğitimine devam eden Aydın,
OMÜ’nün yan dal ve çift ana dal programlarına ilişkin teknik detaylardan ve bu programlarla hedeflenen kazanımlardan söz ederek bu kazanımların
kendi kariyerindeki yansımalarını dile getirdi.

Eğitim ve Mühendislik Fakültelerinde
Öğrenciler Mezunlarla Buluştu

Melda KILIÇ

Özlem ÇEREZCİ

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi “Online
Öğrenci-Mezun Buluşması” kapsamında Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Google Meet uygulaması üzerinden etkinlikler düzenledi.
Anaokulu Müdürü Çerezci, deneyimlerini
öğrencilerle paylaştı
İlk olarak Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından gerçekleştirilen mezun-öğrenci buluşması
etkinliğinde Öğretim Görevlisi Doktor Melda Kılıç’ın
moderatörlüğünde, Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu Çorum
Şirinler Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Özlem Çerezci, mezuniyet sonrasındaki kariyer yolculuğunu ve
mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Kimya Mühendisleri Aydın ile Arslan, sektörle
ilgili deneyimlerini anlattı
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
ise düzenlediği etkinlikte sektörde çalışan Kimya
Mühendisleri Ayça Aydın ile Fatma Zühre Arslan’ı
konuşmacı olarak konuk etti. Aydın ve Arslan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti-

rilen etkinlikte mezun öğrenciler, bilgi ve deneyimlerini aktardı.
Etkinlikte mezunların iş hayatına başlamaları sıralarında yaşadıkları tecrübeler, kimya mühendisliği
bölümünün eğitim müfredatı ve aktivitelerinin sürece katkıları mezunlar tarafından değerlendirildi.
Aydın ve Arslan, iş hayatına atılmak için başvurular
sırasında yapılan mülakatlar, işverenin beklentilerinin sektörlere göre değişimi, karşılaşılan zorluklar
gibi öğrencilerin mezuniyet sonrasında bekleyen iş
arama deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak bilgi
alışverişinde bulundu.
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Çerezci, bir okul öncesi eğitimi kurumunu yönetmek, özel eğitim anaokulunda okul müdürü olmak,
müdürlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri
gibi konularla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirdi
ve onların sorularını yanıtladı.
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Psikoloji ile RPD ve Veteriner Fakültesi
Mezunları Deneyimlerini Paylaştı
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“Online Öğrenci-Mezun Buluşması” kapsamında Fen
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Bölümü
ile Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü, Google
Meet uygulaması üzerinden etkinlikler düzenledi.

buluşturdu. Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Koç, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat
Kurt, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirilen etkinlikte mezun öğrenciler, bilgi
ve deneyimlerini aktardı.

Psikoloji Bölümü birçok başarılı mezununu
öğrencilerle buluşturdu

Psikoloji Bölümü mezunu University of London’da
eğitim ve araştırma süreçlerine devam eden Uzman
Psikolog Hakan Atış, yurtdışı lisansüstü eğitimine
yönelik tecrübelerini aktardı ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

İlk olarak Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Etkinlik Kurulu bölüm mezunlarını öğrencileriyle

Minik Panda Sefaköy Anaokulunda müdür olarak
görev yapan Uzman Klinik Psikolog Tülay Kaçan ise
öğrencilerle hem klinik psikoloji yüksek lisans süreçleri hem de anaokulunda psikolog olmak ile ilgili
deneyimlerini paylaştı.
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezinde Psikolojik Danışman olarak görev yapan Psikolog Cenk Sözen de
mesleki tecrübesini ve psikolojik danışmanlıkta psikoloji bilgisinin önemine yönelik bilgilerini aktardı.
OMÜ Psikoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi
olan mezun Psikolog Amine Bükre Kihtir de lisans
ve lisansüstü deneyimlerini anlattı.

RPD Bölümü RAM Müdürü Uzman Psikolog Danışman Günaydın’ı konuk etti
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı tarafından düzenlenen mezun buluşması etkinliğinde ise RPD Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Seher Balcı Çelik’in moderatörlüğünde, OMÜ
RPD mezunu olan Samsun Rehberlik ve Araştırma
Merkezi (RAM) Müdürü Uzman Psikolog Danışman
Murat Günaydın, mesleki yaşamını ve tecrübelerini
öğrencilerle paylaştı.
Etkinlikte, Prof. Dr. Çelik ve katılımcıların sorularına
Uzman Psikolog Danışman Günaydın bilgilendirme
ve açıklamalarda bulundu. Etkinlikte, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık alanının geleceği, RAM’da çalışan Psikolojik Danışmanların özellikleri ve seçimi,

MEB’de görev yapan Okul Psikolojik Danışmanlarının nitelikleri ve alandaki özel sektör çalışanlarının
durumu hakkında tartışmalar yapıldı. Ayrıca RPD
Hizmetlerinin kalitesi ve RPD alanı Mezunlarının iş
yaşamına bakışı da ele alınan konular arasındaydı.
Bir saat süren etkinlik Psikolog Danışman Murat
Günaydın’ın RPD öğrenci ve mezunlarına yönelik
olarak tavsiye ve açıklamalarıyla son buldu.
Veteriner Hekim Ömeroğlu öğrencilerle buluştu
Veteriner Fakültesi, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilk online etkinliğini “Mezunlarla Mesleki Söyleşi” adı altında 2014 yılı mezunu Veteriner Hekim
Çağla Ayça Ömeroğlu ile gerçekleştirdi.
Uluslararası Veteriner Öğrenci Topluluğunun da
(IVSA) katkı verdiği söyleşide Nestle’de Purina Veteriner Kanalı Satış Yöneticisi olarak çalışan Veteriner
Hekim Ömeroğlu okul hayatını, mezuniyet sonrası
mesleki yaşantısını anlattı, mezun olacaklara tavsiyelerde bulundu ve öğrencilerinin sorularını cevapladı.
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Çorum Adalet Sarayı’nda psikolog olarak görev yapan Ebru Uzun ve SGDD’de psikolog olarak görev
yapan Hazal Şahin de mesleki deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşarak katkılarını sundu.
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum İçi Yükselme (Kasım – Aralık 2020)
Hakan ARSLAN

Şükriye Bilge GÜRSEL

Profesör

Profesör

Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi

Hakan SAĞLAM

Yüksel ÖNER

Profesör

Profesör

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı İstatistik

Hatice Özlem NİSBET

Deniz ÖZCAN KARA

Profesör

Doçent

Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Cerrahisi

Eğitim Fakültesi
Zihin Engelliler Eğitimi

Metin SAĞLAM

İlkay BOZKURT

Profesör

Doçent

İkt.ve İd.Bil.Fak.
Uluslararası Ticaret

Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji

Mucize ÜNLÜ

İsmail YAMAN

Profesör

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi
Yakınçağ tarihi

Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi

Osman KILIÇ

Sena SENGİR

Profesör

Doçent

Ziraat Fakültesi
Tarım İşletmeciliği

Eğitim Fakültesi
Resim-İş Eğitimi

Recep Koray YILMAZ
Profesör
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İkt.ve İd.Bil.Fak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

116

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum Dışı Atama (Kasım – Aralık 2020)
Zafer ULUTAŞ

Ayşe KAZANCI TINMAZ

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Ziraat Fakültesi
Hayvan Yetiştirme

Eğitim Fakültesi
Eğitim Yönetimi

Faruk AYLAR
Doktor Öğretim Üyesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölgesel Coğrafya

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

Bekir BATI

M.Bekir SELÇUK

Profesör

Profesör

Fen Edebiyat Fakültesi
Analitik Kimya

Tıp Fakültesi
Radyoloji

Hanife BÜYÜKGÜNGÖR

Osman KESKİNER

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği

İlahiyat Fakültesi
Arap Dili ve Belagatı
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Akademik Personel
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İdari Personel
Abdulkadir KOCAKEL

Mustafa CILIZ

Teknisyen Yardımcısı

Teknisyen Yardımcısı

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Akın MELEK

Nermin GÜNSAN

Şef

Sayman

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Rektörlük Döner Sermaye

Bayram ŞAHİN

Sevgi KARMİL

Sürekli İşçi

Hemşire
Hastaneler Başmüdürlüğü

Cezmi DEMİR
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Sürekli İşçi
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