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Rektör Ünal “Eğitimde
Revizyonu Varlık Nedeni
Olarak Görüyoruz”
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Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin
ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri
dikkate alarak uluslararası rekabette ülkemizi
güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak
amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu
başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
yönetimi, revizyon çalışmalarına devam ediyor. Toplantılar serisini sürdüren Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal ““Eğitimde Revizyonu Varlık
Nedeni Olarak Görüyoruz” dedi. Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal, yeni bir eğitim vizyonu oluşturarak ülkenin ve bölgenin geleceğine yön

verecek çalışmalar geliştirmek istediklerini
vurguladı.
Rektör Ünal, Üniversite olarak eğitim konusunda farklı bir model geliştirmek istediklerini söyledi. Üniversitenin bilgi ve becerileri
konusunda geliştireceği gelecek perspektifinin bugünü yönetmek için bir model olacağını söyleyen Rektör Ünal, bu nedenle eğitim
revizyonunda ortaya konan hedeflerde tüm
paydaşların bütüncül olarak hareket edeceğinin altını çizdi.

“Türkiye sıralamasında ilk 10 üniversite
arasına girmeyi hedefliyoruz”
Akreditasyon çalışmalarını önemsediklerini
ifade eden Rektör Ünal, diğer üniversitelere
bakıldığında farkı olan bir Üniversite olmayı
istediklerini belirterek Türkiye sıralamasında ilk 10 üniversite arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. Kentte güvenlik ve barınma
sorunu olmadığını ifade eden Rektör Ünal,
Samsun’un bu anlamda öğrenci dostu kent olduğunun altını çizdi.
“Eğitimde el değmemiş taş bırakmayarak
zihinleri yeniden inşa edeceğiz”
Bugünün ve geleceğin istihdam beklentilerinin önceden okunması gerektiğini vurgulayan

Rektör Ünal, “Eğitimde revizyonu varlık nedeni olarak görüyoruz. Revizyon toplantıların
ardından yapılacak çalışmalar Kalite Komisyonu üzerinden takip edilecek. Bu sayede eğitimde el değmemiş taş bırakmayarak zihinleri
yeniden inşa edeceğiz. İkinci olarak ise eğitimi
Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyeceğiz.” dedi.
“OMÜ mezunu olmak bir gurur kaynağı
olacak”
İstihdam alanındaki gelişmeleri dikkate alarak mezun yeterlikleri üzerine çalışmalar yapılacağını anlatan Rektör Ünal, “Bu aşamada
bölüm başkanları da sürece dahil edilecek.
Mezun yeterlilerini sağlamak için aynı zamanda ders içeriklerinin de gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Tanıtım etkinlikleriyle desteklenecek eğitim revizyonu sonunda OMÜ mezunu olmak bir gurur kaynağı olacaktır.” ifadelerini kullandı.
İlahiyat Fakültesi ile başlayan revizyon toplantıları, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Tıp, Veteriner
fakültesi ile devam etmişti. Son üç ayda ise
Bafra Turizm, Bafra İşletme, Diş Hekimliği,
Eğitim, Fen Edebiyat, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Ziraat Fakülteleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü OMÜ Yönetimi ile revizyon toplantıları gerçekleştirdi.
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Eğitim revizyonunu hayata geçirirken parametrelerin Üniversite olarak birlikte kurgulanması gerektiğini anlatan Rektör Ünal, “Bizim
amacımız üniversite tercih sırasında öğrencilerin OMÜ’yü ilk sırada, olmadı ilk üç ya da
ilk beş sırada tercih etmesidir. Üniversitemizi
tercih sıralamasında yüzde 30 seviyelerine
çıkarma arzusundayız. Bunu gerçekleştirmek
için bölümlerimizi etkin bir şekilde adaylara
tanıtmamız ve onlar üzerinde farkındalık kazandırmamız gerekiyor. Adaylar bilinçli tercih
yapmaları halinde bölümlerini isteyerek okuyacak bu da başarı oranı artıracaktır” dedi.
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Diş Hekimliği Fakültesi
Rektörlükte gerçekleşen Diş Hekimliği Fakültesi revizyon toplantısına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep
Sancak ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Dekan
Yardımcıları Prof. Dr. Emine Şen Tunç ve Doç.
Dr. M. Cihan Bereket katıldı.
Toplantıda OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinin
eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgilendirici bir sunum yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Fakültenin
misyonu, insan kaynağı, fiziki imkânları, uygulama alanları, yeterlilikleri, güçlü yönleri ve
iyileştirilmesi gereken kısımları ile ilgili veriler
paylaşarak görüşlerini bildirdi.

“Türkiye’de 71
Diş Hekimliği
Fakültesi
arasında
Fakültemiz,
DUS başarı
sıralamasında
7’inci sırada.”

Fakültenin öğrenci ve akademik personel sayısı, başarı yüzdesi, Türkiye sıralaması ile Diş
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavındaki
(DUS) başarısına dair açıklamalarda bulunan
Dekan Prof. Dr. Nilüfer Özkan “Yabancı uyruklu öğrenci sayımızda da son beş yıldır devam
eden bir artış var. Türkiye genelinde mezun
verebilecek durumda olan 71 Diş Hekimliği Fakültesi arasında Fakültemiz, DUS başarı sıralamasında 7’inci sırada. Ayrıca 2018 ve 2019 yılı
DUS birincileri de OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi
mezunu.” dedi.
“Öğrencilerimiz hasta çeşitliğine ve klinik
deneyime sahip”
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OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin,
beklenen mesleki donanım ve tecrübeyle mezun olması için eğitici ve öğrenci merkezli bir
eğitim programı oluşturduklarını kaydeden
Dekan Özkan “Bölgenin en donanımlı ve en
modern Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine
sahip olmamız, öğrencilerimize hasta çeşitlili-
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ği ve klinik deneyimi açısından büyük avantaj
sağlıyor. Hasta çeşitliliği ve klinik deneyim,
Fakültemizin en güçlü yanlarından biri. Bunun
yanında genel anestezi ve ameliyathaneye
sahip nadir Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinden biriyiz. Bu imkânlar sayesinde engelli
vatandaşlarımızı da tedavi edebiliyoruz. Ayrıca genel eğitim imkânlarımız ve fiziki koşullarımız öğrenci kapasitemiz için yeterli. Öğretim
üyelerimiz akademik gelişimini tamamlamış
durumda ve kalite yönetim sistemine uygun
olarak müfredatımızı düzenli aralıklarla güncelliyoruz. Akreditasyon süreçlerimizi de başlattık.” şeklinde konuştu.
“Diş Hekimliği Fakültesinin üniversite tercih
sıralamasında ilk üçte yer alması için farkındalık yaratılmalı”
OMÜ’nün üniversite tercih sıralamasında
ilk üçte yer alması gerektiğine dikkat çeken
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise “Öğrenci dostu güvenilir bir kentte olması, nezih ve güzel
bir kampüsünün bulunması sebebiyle ilk 3’te
değerlendirilmesi gereken bir Üniversiteyiz.
OMÜ Diş Hekimliğine baktığımızda da Fakültenin öğrencinin ilk üç tercihinde yer alma
oranının yüzde 7 civarında olduğunu görüyoruz. Bizim bu oranı ilk bir yılda yüzde 15’e,
daha sonraki süreçte de en az yüzde 35’e
kadar yükseltmemiz gerekiyor. Fakültemizle
ilgili farkındalık yaratmamız lazım. Güçlü bir
Fakülteye sahip olduğumuzu ve elimizdeki
imkânları göstermeliyiz. Böylelikle öğrencinin
ilk üç tercihi arasına girme oranımız da yükselecektir. Ayrıca öğrencilerimizin kendini Fakülteye ve OMÜ’ye ait hissetmesi için de ciddi bir
oryantasyon programı yapılması şart.” ifadelerini kullandı.

“Kapalı alanlardaki sirkülasyonu mümkün
olduğunca azaltacak bir sistem kurulmalı”

kurulması. Bu dönem de bunun için bir fırsat.”
şeklinde konuştu.

Pandemi süreci ve sonrası için, Diş Hekimliği
Fakültesi ve Hastanesinin eğitim, tedavi ve
hasta kabul sisteminin yeniden düzenlenmesi
gerektiğine işaret eden Rektör Ünal “Pandeminin ardından eski normale döneceğimizi düşünmüyorum. Bu nedenle bu doğrultuda yeni
bir sistem çalışması yapılması gerekiyor. Amacımız kapalı alanlardaki sirkülasyonu mümkün
olduğunca azaltacak bir sistemin bir an önce

Diş Hekimliği Fakültesi akademik personelinin, Fakültenin eğitim, klinik ya da proje süreçlerinden en az bir tanesine katkı sunması
gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal “Fakültemizin akademik personelinden
beklentimiz OMÜ patentli materyal üretmesi,
ders materyallerinin diğer fakülteler tarafından kullanılacak kadar güçlü olması ve istihdamı destekleyecek proje üretmesidir.” dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi

“Fakültemizi yeni bir vizyonla öğrencilere
tanıtmak istiyoruz”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın revizyon sürecini ve ulaşmak istedikleri hedefleri anlatmasının ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Emin Kasap, yaptığı bilgilendirme
sunumunda, 233 akademik personel ile birlikte donanımlı bir ortamda eğitim verdiklerini
söyledi. Fen Edebiyat Fakültesinde 14 bölüm
olduğunu belirten Dekan Kasap, Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili
ve Edebiyatı bölümlerinde 4 bin 77 öğrenci bulunduğunu söyledi.

Fakültelerini yeni bir bakış açısıyla öğrencilere
tanıtmak istediklerini anlatan Kasap, bu kapsamda İŞKUR eğitimleri, akademik personel
ve paydaşların katıldığı fikir üretme toplantıları ile mesleki uygulama programı çalışmaları
yaptıklarını dile getirdi.
Dekan Kasap, akreditasyon çalışmalarında
önemli mesafe kat ettiklerini ifade ederek İstatistik ve Matematik bölümlerinin 5 yıl süreyle akredite olduğunu, 11 bölüm için de akredite
başvurularının yapıldığı sözlerine ekledi.

Akreditasyın
çalışmalarında
önemli mesafe
katedildi.

Ayrıca Kasap, Fen-Edebiyat Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK) program ölçütleriyle
uyumlu olacak şekilde paydaş görüşlerinin
alınarak müfredatlarının güncellendiğine
değindi. Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerin etkisini arttırmak amacıyla ara sınav
dışında da uygulamalar gerçekleştirdiklerini
anlattı.
Fakültelerinde öğrenciler için ders ve program
çıktıları, öğrenci memnuniyeti, personel memnuniyeti, dış paydaş anketleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasap, konuşmasını “Tohumdan Salep Üretimi Projesi” ve OMÜ Kampüs
Kimya’da üretilen temizlik ürünleriyle fakültelerine katkı sağladıklarını belirterek bitirdi.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Işık, Doç. Dr. Muhammet
Bahadır ile uzaktan konferans yöntemiyle ana
bilim dalı ve bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısında; Fen Edebiyat Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve ders
programı içerikleri ele alınarak revizyon sürecinde yapılması gerekenler değerlendirildi.
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Eğitim Fakültesi
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal öncülüğündeki
OMÜ Üst Yönetimi, bu kez Eğitim Fakültesi yöneticileriyle revizyon hamlesinin detaylarını
ve işleyişini ele aldı.
Rektörlük Toplantı Salonu’nda Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal başkanlığındaki toplantıya; Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr.
Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk, Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Yaman ve
Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk iştirak etti.

“Yeni müfredatın
biçimlenmesinde
öğretmenlerin
görüş ve
önerilerinden
yararlanacağız.”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, toplantının başında yaptığı sunumla OMÜ
Üst Yönetimini bilgilendirdi. Dekan Çalışıcı,
sunumunda; Fakültenin akademisyen ve öğrenci profili, ders programları ve çıktıları, yeni
müfredat çalışmaları, yeni dönemde OMÜ’yü
tercih eden öğrencilerin istatistiki verileri, gelişim ile dönüşüme kaynaklık ve rehberlik edecek öngörü ve stratejileri paylaştı.
Dekan Çalışıcı “YÖK’ün yetki devriyle
müfredat düzenlemesi fakültelere bırakıldı”
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2020 yılındaki akademik faaliyetler ve program çıktıları hakkında ayrıntılar sunan Dekan
Prof. Dr. Çalışıcı “Program çıktılarını ve ders
kataloglarını güncelleyip hepsini tekrar elden
geçirdik. 2020 yılı Temmuz ayında YÖK yetki
devriyle müfredat düzenlemesi, fakülte yönetimlerine bırakıldı. Dolayısıyla neler yaptığımız ve yapacağımıza dair ciddi anlamda bir
çalışmamız var. Yüzde 50 alan eğitimi, yüzde
30 meslek bilgisi dersleri ve yüzde 20 de genel kültür dersleri olmak üzere ve bu çerçeve-
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yi korumak kaydıyla müfredatın içeriğini bizler
dolduracağız. Bu düzenlemeye uygun olarak
da diğer üniversiteler, Millî Eğitim Müdürlüğü
ve dış paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalar
mevcut. Hatta nasıl destek olabilirler diye Ziraat Fakültesiyle görüştük.” dedi.
“Yeni müfredatın biçimlenmesinde
öğretmenlerin görüş ve önerilerinden
yararlanacağız”
8 aktif bölümle eğitim-öğretime devam ettiklerini belirten Dekan Çalışıcı, aktif olarak 4 bin
740 öğrenciye sahip olduklarını söyledi. Dekan
sunumunda ayrıca, 2020 yılında bölümlerdeki
öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası
yayın sayıları, Fakültenin düzenlediği sempozyum, panel vb. akademik etkinliklerden
bahsetti. Prof. Dr. Çalışıcı, mevcut programların yenilenmesi hususunda bir mutabakat aradıklarına işaret ederek MEB’teki öğretmenler
ile akademisyenleri buluşturarak müfredatı
biçimlendireceklerini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Ünal “Tercihlerde OMÜ ilk
3’te yer almalı”
Eğitim Fakültesinin revizyon sürecinde görünür olmasını ve öne çıkmasını istediklerini
vurgulayan Rektör Ünal, devamında “Eğitim
Fakültesinin eğitim konusunda öneriler sunmasını bekliyoruz. Bu noktada strateji geliştirirken kullandığımız bazı parametreler söz
konusu. Bunun en başatı ise istihdam alanının
beklentisini karşılayan bir mezun yeterliliği ve
biz bunu çok önemsiyoruz. Burada istihdam
edilecek olanın yani mezunun ve üst iradenin

yani devletin bir beklentisi var. Bütün bunları
göz önüne alarak öğrencinin yeni bir yeterlilikle yüzleşmesi gerekiyor. Bilinçli bir öğrenci,
eğitim alacağı bölümü tercih ederken ‘Ben şu
vasıflara sahip bir fizikçi yahut matematikçi
olarak mezun olacağım’ diyebilmeli. Eğitim
Fakültemiz, Türkiye’nin en eski ve köklü fakültelerinden biri olmakla birlikte Üniversitemizin kurucu fakültelerinden biri konumunda.
Hâliyle nitelikli eğitim sunmak için bilinçli tercihi önemsiyoruz. Yani öğrencinin tercihleri
arasında OMÜ ilk 3’te yer almalı. Örneğin Türkçe Öğretmenliğinde birinci tercih olarak yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 30, bu hakikaten
güzel bir tablo. Bizler de zaten ilk tercihte yüzde 35 bandını öngörüyoruz. Bu oranın uzağında olan bölüm ve programlar için de bir vitrin
düzenlemesi yapacağız.” diye konuştu.

değerlendireceğiz. OMÜ’yü tercih eden öğrencinin, istihdam alanına 5. veya 6. sıradan
katılması gerekiyor. 10. sıradan gelen bir öğrenciyi istihdam alanında 40. yahut 50. sıraya
düşürdüğümüzde, burada sorun öğrencide
değil, bizde demektir. Tercih sıralamasında genel olarak yüzde 50 oranında öne çıkma iddiamız var. Bu minvalde yaptıklarınızın piyasaya
çıkarılıp servis edilmesi ve nitelikli öğrencinin
peşine düşülmesi gerekiyor ve bu konuda da
Üst Yönetim olarak gerekli desteği vereceğiz.
Çünkü bu durum kendiliğinden olmayacak, nitelikli ve çalışkan öğrenciyi burs ve teşviklerle
ikna etmeliyiz. Bunun yanı sıra, hak etmeyene
de diploma verilmesine razı değiliz.” sözleriyle
dile getirdi.

“Atama ve yükselmelerde öğretim
elemanının Üniversiteye katkısını başat bir
unsur olarak değerlendireceğiz”

‘Girişimci Üniversite’, ‘Yeşil Üniversite’ gibi sıralamalarda sıçrama yapmak için taahhütleri
yerine getirmek zorunda olduklarını vurgulayan OMÜ Rektörü, bu kriterlerle ilgili olarak
Eğitim Fakültesinin rol ve sorumluluklarına
değinerek “Bu doğrultuda Eğitim Fakültesinin
bir uzman görüşünün olması ve buna yönelik
bir rapor hazırlaması gerekiyor. Yani Fakültemiz öncü ve girişimci olmalı ve bizler de zaten
bu hususlarda kendilerine başvurmak arzusundayız.” değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda daha sonra Eğitim Fakültesi bölüm
ve ana bilim dalı başkanları, revizyon hakkındaki izlenim, fikir ve değerlendirmelerini
Google Meet uygulaması üzerinden OMÜ Üst
Yönetimiyle paylaştı.

OMÜBÜLTEN
0cak-Mart 2021
Sayı 83

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Fakülte
Yönetimi ve akademisyenlerinden beklentilerini açıklayan Rektör Ünal, bu yöndeki talep ve
temennilerini “Sizden isteğimiz şudur: Diploma
veren bütün bölümlerin mezun yeterliliklerinin gerçekleştirilebilecek iddialarla yazılması,
ideal olarak değil. Mesela öğretim elemanı,
bilgisayar teknolojileriyle ilgili yeterliliği hangi
metot ve enstrümanla öğrenciye kazandıracak? Öğretim elemanlarına da elimizdeki bütün imkânlarla destek olacağız. Bu bağlamda
atama ve yükselmelerde öğretim elemanının
Üniversiteye katkısını başat bir unsur olarak

“Eğitim Fakültesi kendini göstermeli”
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Ziraat Fakültesi
Rektörlükte gerçekleşen Ziraat Fakültesinin
eğitim revizyonu toplantısına Prof. Dr. Yavuz
Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı
ile Prof. Dr. Cengiz Batuk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Öztürk ve
Doç. Dr. Umut Sami Yamak katıldı.

“Ziraat Fakültesi,
hedeflerimize
ulaşmak için
önem verdiğimiz
fakültelerimizden
bir tanesi.”

Ziraat Fakültesi hakkında yapılan genel bir
değerlendirmenin ardından toplantıya internet üzerinden eşlik eden Fakültenin bölüm
başkanları da bölümlerin program içerikleri ve
yeterlilikleri hakkında bilgi verdi.
“Mezun öğrencilerimizin istihdam oranı
oldukça yüksek”
OMÜ Ziraat Fakültesinin fiziki ve akademik
imkânları, çalışmaları ve mezun öğrencilerin
istihdamı hakkında bilgilendirici bir sunum yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem
Özcan “Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizle sürekli bir diyalog halindeyiz. Mezun
öğrencilerimizin istihdam oranı oldukça yüksek ve özellikle alanı dışında istihdam edilen
öğrencimiz çok az sayıda. Proje faaliyetleri
bakımından da Üniversitemizdeki en aktif
fakültelerinden biriyiz. Bunun yanında ders
programlarımızın ve bölümlerimizin akreditesini büyük ölçüde tamamladık.” dedi.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da “Ziraat Fakültesi gücü ve hâkim olduğu alan itibariyle
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Türkiye’nin en çok önemsediği sektörlerden
biri olan tarım sektörüne hitap ediyor. Bu nedenle verdiği ziraat eğitiminin yanı sıra yürütülen proje ve akademik çalışmalarla tarım
sektörüne yapacağı katkı bakımından Ziraat
Fakültesi, hedeflerimize ulaşmak için önem
verdiğimiz fakültelerimizden bir tanesi.” diye
konuştu.

Samsun gibi gelişmiş tarım sanayisine ve verimli tarım arazilerine sahip bir ilde yer alan
OMÜ Ziraat Fakültesinin başarı sıralamasının,
ilk 3’te yer alması gerektiğine dikkat çeken
Rektör Ünal “Çukurova’dan sonra modern
tarımın en yaygın yapıldığı, tarım potansiyeli
yüksek bir şehirde bulunmasının OMÜ Ziraat
Fakültesi için çok ciddi avantajları var.” şeklinde konuştu.
OMÜ Ziraat Fakültesinin, Ziraat Fakültesini
hedefleyen öğrencinin ilk tercihlerinden biri
olması gerektiğine işaret eden Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal “Bu hedefi gerçekleştirebilirsek
nitelikli ve istekli öğrenciyi Fakültemize kazandırmış olacağız.” dedi.
Akreditasyon çalışmalarını de önemsediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
şunları söyledi “Eğitim revizyonu sürecinde
akreditasyon önemli ancak biz kendi kalite
sistemimizi ve markamızı üretmek istiyoruz.
Özellikle bazı birimlerin özel marka üretme
avantajları var. Ziraat Fakültesi de bu birimlerden bir tanesi. Kendi bünyesinden sağladığı

istihdamla üretimin yapıldığı ve üretilen ürünün pazarlandığı bir sistem oluşturarak ürününü markaya dönüştürebilir.”
“Fakültemiz çocuklarımıza ümit aşılamalı”
OMÜ Ziraat Fakültesinin, öne çıkan alanlarda
araştırma merkezine ve nitelikli bir çiftliğe
ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Rektör Ünal
“Bu ihtiyaçları ve eğitim revizyonunu hızlıca
tamamlayarak istihdam alanlarının beklentilerini karşılamak, hatta bu beklentilerin üzerinde donanımlı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.
Öğrenci OMÜ Ziraat Fakültesine geldiğinde iyi
bir eğitim alacağını, uygulama alanlarını kullanabileceğini ve mezun olduğunda istihdam
edilebileceğini bilmeli. Fakültemiz çocuklarımıza ümit aşılamalı.” sözlerine yer verdi.
Konuşmasının sonunda bölüm başkanlarına
hitap eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, her
bölümün görünür olması gerektiğini ifade
ederek bölümlerin müfredat, yöntem ve materyallerinin güncellenmesini ve sağlıklı bir
ölçme ve değerlendirme sistemi kurulmasını
talep etti. Rektör Ünal, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programına yönlendirilmeleri
gerektiğine de dikkat çekti.
OMÜBÜLTEN
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“Samsun’da yer almak OMÜ Ziraat
Fakültesine çok ciddi avantajlar sağlıyor”
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İletişim Fakültesi
Eğitim Revizyonu Süreci Mustafa Kemal
Güneşdoğdu Kampüsünde Sürdürüldü
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, beraberindeki heyetle Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu
Kampüsünde incelemelerde bulundu.
Çarşamba Kaymakamlığına yaptığı ziyaretin
ardından Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsüne geçen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak,
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı,
İletişim Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesinin dekan ve öğretim üyeleriyle bir
araya gelerek fakültelerin eğitim revizyonu
toplantısına katıldı.

“Müfredatınızı
güncellerken
yakın geleceğe
değil, uzak
geleceğe
bakarak
stratejinizi
belirleyin. Biz
de bunun için
çalışıyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Ünal, beraberindeki heyetle
birlikte İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi
Usta ve öğretim üyelerinin eşliğinde Fakültede incelemelerde bulundu. Ardından İletişim
Fakültesi eğitim revizyonu toplantısına geçildi.
Öğretim üyeleriyle birlikte Fakültenin yeterlilikleri ile genel durumu değerlendirilerek ders
programları ve içeriğini gözden geçirildi.
Prof. Dr. Yavuz Ünal, “İletişim Fakültesinde
okumak isteyen bir öğrencinin ilk tercihi OMÜ
İletişim Fakültesi olmalı. Bunun yanında mezunlarımızın kendi alanlarında ve nitelikli bir
kurumda istihdam edilmesi de ayrıca önemli.”
dedi.
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İletişim Fakültesinin genç ve dinamik akademik kadrosunun umut verici olduğunu ifade
eden Rektör Ünal, “Müfredatınızı güncellerken yakın geleceğe değil, uzak geleceğe bakarak stratejinizi belirleyin. Biz de bunun için
çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
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İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.
Üyesi Sinan Kaya da Fakültenin bölümleri, genel durumu, olanakları, faaliyetleri, yayınları,
başarıları, dış paydaşlarla kurduğu ilişkileri ile
diğer kurumlara verdiği destekler hakkında
bilgi verdi.
“İletişim Fakültesi İHA eğitim kuruluşu yetki
belgesine sahip”
Fakültenin televizyon ve radyo stüdyosu, haber merkezi gibi öğrencilerin uygulama yapabileceği olanaklara sahip olduğunu belirten
Dekan Yardımcısı Kaya, “Öğrencilerimizin internet üzerinden yayın yaptığı radyomuz ve 6
yıldır basılan Genç İfade ismiyle çıkardığımız
gazetemiz var. Genç İfade’nin ayrıca bir internet sitesi de mevcut ve öğrencilerimiz yaptıkları haberleri bu sitede paylaşıyorlar. Bunun
yanında proje aşamasında olan webtv yayın
hayatına başlayacak, öğrencilerin televizyon
stüdyosunda yaptıkları programları yayınlayabileceği bir platform için çalışmamız da devam ediyor.” diye konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya,” İHA (insansız hava
aracı) eğitim kuruluşu yetki belgesi” aldıklarını
da sözlerine ekledi.
Sunumun ardından Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recep Yılmaz,
Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Nursel Bolat ve yeni kurulan İletişim
ve Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M.
Nur Erdem bölümleri ve ders içerikleri hakkında bilgi vererek öneri ve isteklerini sundu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üniversitenin en genç fakültelerinden olan
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin; mevcut durumu, eksiklikleri, yeterlilikleri
ve müfredatı gözden geçirilerek bu Fakültede
de eğitim revizyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Dekan Prof. Dr. Rıza Karagöz, geçen yıl Tarih
Bölümüne öğrenci almaya başladıklarını belirterek aktif olmayan Mütercim Tercümanlık
Bölümünün de eksikliklerinin tamamlanmasının ardından öğrenci alabileceğini söyledi.

“Tarihle ilişkilendirilebilecek bir dil
öğrenmeleri öğrenciler için faydalı
olacaktır”
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünün inşasının tamamlanarak yaşam alanlarının düzenlenmesinin fakültenin tercih edilebilirliğini
artıracağını belirten Rektör Ünal “Özellikle bu
Fakültenin öğrencilerinin, Farsça, Gürcüce gibi
tarihle ilişkilendirilebilecek bir dili yan dal alarak öğrenmeleri, bilhassa lisansüstü eğitimlerinde ve istihdam edilmelerinde onlar için
faydalı olacaktır.” dedi.
Fakültenin yeni olmasının, birtakım avantajlar
sağladığına da dikkat çeken Rektör Prof. Dr.

Ünal “İç yapılanmayı doğru bir şekilde oluşturursanız, kendinize geleceğe dönük bir ideal
koyarsanız ve kampüsteki diğer fakültelerden
faydalanırsanız dikey bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Öğrencilerimiz bu Fakülteden yeteneklerle ve yeterlilikle mezun olarak istihdam
alanlarına farklı yönleriyle katılmalı. Bazı alanlarda özgünleşerek farkımızı ortaya koymalıyız. Bunun için de bilinçli bir süreç yönetimi
gerekiyor.” ifadesini kullandı.

“Tarihle ilişkilendirilebilecek
bir dil öğrenmeleri öğrenciler için faydalı
olacaktır”

Lisansüstü eğitimin önemine de değinen Rektör Ünal, mezun olan öğrencinin yüzde 40’ının
lisansüstüne eğitime yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona
erdi.
OMÜBÜLTEN
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Mustafa Kemal
Güneşdoğdu Kampüsünün inşasının tamamlanarak yaşam alanlarının düzenlenmesinin
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin tercih edilirliğini arttıracağını kaydetti.
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Turizm Fakültesi
Turizm Fakültesindeki revizyon toplantısında;
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Dekan Prof. Dr. Ali
Uzun, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yasin Keleş,
Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Kaya, bölüm başkanları ile anabilim dalı başkanları katıldı.
“Mezun yeterliliği üzerinden sistem
revizyonuna gitmek istiyoruz”

OMÜBÜLTEN
0cak-Mart 2021
Sayı 83

“Mezun
yeterliliği
üzerinden
sistem
revizyonuna
gitmek
istiyoruz”
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, mezun yeterliliği
üzerinden sistem revizyonuna gitmek istediklerini vurgulayarak “Üniversite olarak ihtiyaçlarımıza göre kendi eğitim sistemimizi kurmak
istiyoruz” sözlerine yer verdi. OMÜ’ye daha
başarılı öğrencilerin kazanması için eğitimde ve Ar-Ge çalışmalarında örnek çalışmaları
başlatmak istediklerini belirten Rektör Ünal,
ilerleyen zamanda eğitim revizyonu strateji
belgesi çıkartmayı planladıklarını söyledi.
Program yeterliklerinin istihdam alanının beklentilerine göre güncellenmesi gerektiğine
dikkat çeken Rektör Ünal, konuşmasında bölümlerde belirlenen yeterliklere göre öğrenci
mezun edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ayrıca konuşmasında Üniversitenin insanı kay-

nağı ve fiziki yeterliliği olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Ünal, Üniversite olarak kaynakları
israf etmek değil verimli kullanmak zorunda
olduklarını söyledi.
“Turizm Fakülteleri arasında 4. sıradayız”
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun
yaptığı sunumda; Turizm İşletmeciliği, Turizm
Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile
Rekreasyon Yönetimi bölümleriyle ilgili genel
durumu anlatarak eğitim revizyonunda yapılması gerekenleri ve bölümlerin akademisyen
durumunu Rektör Ünal’a aktardı.
Fakültenin çevre ve yerleşme planı hakkında düzenlemeler yaptıklarını anlatan Dekan
Uzun, öğrencilerin daha güzel bir kampüste
okumaları için güvenlik ve ulaşım gibi birçok alanda iyileştirmeler yapıldığına dikkat
çekti. Konferans, sempozyum ve panel gibi
akademik faaliyetlerin teşvik edildiğini ifade
eden Dekan Uzun, Üniversite Araştırmaları
Laboratuvarı’nın yaptığı sıralamada fakültenin, Türkiye’deki Turizm Fakülteleri arasında 4.
sırada yer aldığını vurguladı.

Bafra İşletme Fakültesi

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Bafra İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kahramanoğlu ile bölüm
başkanlarının katıldığı ilk toplantıda; Bafra
İşletme Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri, ders programı ve yeni bölümlerin açılmasına yönelik içerikler değerlendirildi.
“İlçelerimizde üniversitemize kimlik
kazandıracak ve kampüs kültürü
oluşturacak fiziki ortamı sağlayacağız”
Rektörlükte gerçekleşen toplantıda, Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversite yönetimine
geldiğimizde kapsamlı bir strateji değişikliğine giderek eğitim alanında bazı çalışmalar
başlattık. Bunlardan en önemlisi ilçelerimizde
üniversitemize kimlik kazandıracak ve 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.” dedi.

Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Mutlu yaptığı sunumda, Fakülte bünyesinde
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri ile Yönetim
Bilişim Sistemleri olarak iki bölüm bulunduğunu belirtti. Dekan Mutlu, lisans programlarında, uzman akademisyen kadrosuyla öğrencilere modern ve kaliteli eğitim vermeyi
amaçladıklarını söyledi.

Genç ve dinamik bir Fakülte olarak uluslararası yükseköğretim standartlarına sahip bir
eğitim-öğretim kurumu olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Dekan Mutlu, bu doğrultuda,
öğrencilerin teorik altyapılarını desteklediklerinin ve güçlü sektörel bağlarla öğrencilere
işyerinde eğitim ve staj imkânı sunduklarının
altını çizdi.
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“Güçlü sektörel bağlarımızla öğrencilere
işyerinde eğitim ve staj imkânı sunuyoruz”
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Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

“OMÜ yönetimi
olarak lisansüstü
eğitimde insan
ve fiziki mekân
kaynağı ile
ekonomik destek
noktasında
seferber
olacağız”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı,
Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Ali Bolat, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Yıldıray Topçu, Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Kadir Ersin Temizel ile Yönetim Kurulu
üyelerinin katıldığı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü eğitim revizyonu toplantısında; Lisansüstü
Eğitim Enstitüsünün genel durumu ve yeterlilikleri masaya yatırılıp mevcut ve yeni kurulacak programların değerlendirilmesi yapıldı.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Ali Bolat, Enstitünün durum raporunu paylaşarak idari yapı ve personel sayısından bahsetti.
Bolat, 28 Mart 2020 tarihinde Eğitim Bilimleri,
Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve
Sosyal Bilimler Enstitülerinin kapatılarak yerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulduğunu
hatırlattı. Bolat, bu tarihten sonra da Enstitüde; sürdürülebilir tarım, sosyal hizmetler, nöropazarlama olmak üzere birçok alanda yeni
programların açıldığını söyledi.
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Ocak 2021 itibarıyla mevcut lisansüstü programları üzerinde duran Bolat, tezli yüksek
lisansta 132, tezsiz yüksek lisansta 37, doktorada 95, sanatta yeterlikte 3 olmak üzere toplamda 267 programın bulunduğunun altını çizerken 100/2000 Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
doktora burslu öğrenci sayısının 54 olduğu
bilgisini paylaştı.
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Öğrenci sayıları hakkında detaylar veren Prof.
Dr. Bolat, tezli yüksek lisansta 3 bin 491, tezsiz
yüksek lisansta 773 ve doktorada bin 352 öğ-

renci olmak üzere toplamda 5 bin 616 öğrencinin bulunduğunu belirtti. Uluslararası öğrenci
sayısına da değinen Bolat, yüksek lisansta
458, doktorada 236 olmak üzere 694 öğrencinin öğrenim gördüğünü dile getirdi.
En son 2020 – 2021 bahar yarıyılı başvuru sürecinde 4 bin 835 öğrencinin başvuruda bulunduğunu söyledi.
2021 yılı sonu hedeflerini de anlatan Bolat, bu
doğrultuda 100/2000 YÖK doktora bursu verilen öncelikli alanları, yabancı dilde lisansüstü
program sayısı ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülen lisansüstü program sayısını arttırmayı
amaçladıklarını bildirdi.

Rektör Ünal “Stratejik hedeflerde
lisansüstü eğitim ilk sırada olmalı”

kı sağlayacaksa lisansüstü eğitimi kesinlikle
yeniden formatlamamız lazım.”

Ardından Üniversitenin hedefleri açısından
görüş ve değerlendirmelerini aktaran Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal ise OMÜ’nün üniversiteler
ligindeki pozisyonunu ciddi bir şekilde etkileyecek olgunun lisansüstü eğitim olduğunu
vurgulayarak bu durumun da ‘dikey büyüme’
anlamına geldiğine dikkat çekti. Ünal “Üniversitemizin, 5 yıl, belki 10 yıl içerisinde stratejik
hedefleri olarak ilk sıraya lisansüstü eğitimini
yerleştirmek zorundayız. Lisans eğitiminde
mezun yeterliliğini sağlayan bir sistem kurgulamasıyla lisansüstü eğitim daha güçlü hâle
gelecektir. Lisansüstü eğitim, kendi başına
bırakılacak bir alan değil, aksine deyim yerindeyse ‘motor gücü’ olmalıdır. Bu yönde yeni
bakış ve anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

“OMÜ yönetimi olarak lisansüstü eğitimde
insan ve fiziki mekân kaynağı ile ekonomik
destek noktasında seferber olacağız”

Lisansüstü eğitimde fiziki mekân sorunu yaşandığını belirten Rektör Ünal, eski
Kütüphane’nin bir katını bu yönde değerlendirmeyi planladıklarına işaret ederek şunları
söyledi: “Lisansüstü eğitim öğrencileri için
düşündüğümüz bu yerde öğrenciler tez savunması yapabilir veya seminerler düzenlenebilir ve bu etkinlikler de eş zamanlı izlenebilir.
Burada bazı mekânlar ortak kullanılabilir ancak öğrencilerin odaklandığı ve kümelendiği
yer, fiziki bir mekâna dönüşmeli zira Üniversitemizin geleceği bakımından buna şiddetle
ihtiyaç var. OMÜ; ülkemiz yükseköğrenimi ile
Türkiye’nin gelecek algısı ve tasavvuruna kat-

“Merkez Kütüphane’yi bir ihtisas
kütüphanesine dönüştüreceğiz”
Üniversite bünyesindeki araştırma geliştirme
(AR-GE) ve laboratuvar olanaklarına ilişkin
yaptıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini söyleyen Rektör Ünal, AR-GE çalışmaları ve
araştırma merkezlerinde lisansüstü öğrencilere avantajlar sağlayacaklarını da sözlerine
ekleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Öğrencilerimize bu avantajları sunmalıyız ki sahaya inebilsinler. Ayrıca Merkez Kütüphane’yi
bir ‘ihtisas kütüphanesi’ne dönüştüreceğiz.
Amacımız; olabildiğince hızlı bir şekilde yaklaşık 3 bin metrekareye tekabül eden ve 7/24
açık kalacak bir çalışma alanı açmak. Dolayısıyla öğrencilerimizi lisansüstü eğitim için heveslendirmek ve özendirmek arzusundayız.”
Öte yandan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeleri olan akademisyenler
de fikir, izlenim, talep ve değerlendirmelerini
Rektör Ünal’la paylaştı.
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Eski Kütüphane’nin bir katı lisansüstü
öğrenciler için

Rektör Ünal, devamında yüksek lisans eğitiminde kaliteyi arttırmak suretiyle doktorayı
öğrenciler için cazip hâle getirmenin elzem
olduğuna dikkat çekerek lisans eğitiminde
başlattıkları revizyonu, lisansüstü eğitimde de
bütün ağırlığıyla devam ettireceklerine vurgu
yaptı.
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OMÜ’nün
Araştırmaları
Kenevir
Endüstrisini
Yeni Bir
Boyuta Taşıdı
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Haber: Çiğdem ÜNALDI

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerindeki algıyı yıkarak
önemine vurgu yaptığı konuşmasının ardından kenevir, barındırdığı potansiyel
nedeniyle Samsun tarımı ve ekonomisinin gündemine girdi. Samsun’un 46 yıllık
eğitim ve bilim kurumu Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ) de birikimi, deneyimi,
insan kaynağı ve alt yapısıyla kenevir
üretiminin sistemli bir şekilde yapılması ve
sanayisinin kurularak Türk ekonomisine
katkı sunması için bu sürecin merkezinde,
kenevir üzerine çalışmalarını arttırarak
devam ettirdi. Bu bağlamda 2019 yılında
Türkiye’nin ilk Kenevir Araştırmaları Enstitüsünü kurarak bu alanda öncülük eden
OMÜ, kenevir denildiğinde akla gelen her
konuda, çalışmalar yapmaya ve paydaşlarla bir araya gelerek proje üretmeye devam ediyor.

İlk olarak sanayinin, şehrin ve akademinin
en önemli öncüleriyle buluşan OMÜ, kenevir
yetiştiriciliği başta olmak üzere “endüstriyel
tarım bitkileri” alanında Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneğiyle (MÜSİAD) iş birliği
protokolü imzaladı. Endüstriyel bitkilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi adına yapılan işbirliğinin ardından 17 Nisan 2019 tarihinde kenevir ve diğer bastlif bitkileri konusunda çok
disiplinli ve geniş kapsamlı çalışma alanına
sahip Türkiye’nin ilk, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu. Ulusal ve uluslararası
araştırmalar sonucu elde edilen bilgi birikiminin tarım ve sanayide kullanılabilmesi için
paydaşlara sunan Enstitü, kenevir ve benzeri
lif bitkilerinin üretimini artırmayı, yeni yerli ve
milli kenevir tohumu çeşitleri geliştirerek endüstrisinin kurulmasını görev edinerek çalışmalarını sürdürüyor.
“Endüstriyel kenevir üretiminin lokomotif ili
Samsun”
Türkiye’deki kenevir üretiminin yüzde 60’ını
sağlayarak endüstriyel kenevir üretiminin lokomotif ili Samsun’da bilimsel faaliyetlerini
sürdüren OMÜ ve bünyesindeki Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, kenevir üretiminin artması
ve keneviri işleyecek tesislerin acilen kurularak ekonomiye bir an önce katkı sunması için
“Türkiye Kenevir Sektörü Buluşması” etkinliğiyle de Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun
Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta

Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Ticaret
ve Sanayii Odası, MÜSİAD ve Samsun Ticaret
Borsası ve ilgili birçok kamu kurumu ve sivil
toplum kuruluşuyla bir araya geldi. Kenevirin
üretimi, işlenmesi ve sanayide kullanılması süreçlerinin konuşulduğu etkinlikte, Samsun’un
kenevir ekonomisinin merkezi olması için
önemli kararlar alındı.
“Şehrin aktörleri kenevirin durumu ve
geleceği için toplandı”
OMÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Ülkemizde Kenevirin Durumu ve Geleceği” konulu toplantıda ise Samsun Valisi, Samsun
milletvekilleri, OMÜ ve Samsun Üniversitesi
yönetimi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası,
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü yetkilileri, kamu
kurum temsilcileri, STK’lar ve akademisyenler
bir araya gelerek kenevir endüstrisini tartıştı.
Otomotiv, ilaç, kozmetik, gıda gibi sektörlerinde kenevirden faydalanmasıyla bu ürünü ekonomik konuma eriştirecek bir yol haritasının
belirlenmesi için paydaşların görüşlerini bildirdiği toplantıda, dünya genelinde 60 milyar
dolarlık bir ciroya sahip kenevir endüstrisinin,
2035 yılında 270 milyar dolarlık bir ciroya ulaşacağı dile getirildi. Toplantıda OMÜ Kenevir
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim
Aytaç, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte yürüttükleri projeyle, daha düşük oranda
THC içeren, uyuşturucu etkisi azaltılmış yerli
çeşit geliştirme çalışmalarında ümit vadeden
gelişmeler olduğunu müjdeledi.

“Endüstriyel
kenevir
üretiminin
lokomotif ili
Samsun”
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“Türkiye’nin çok disiplinli ve geniş kapsamlı
ilk kenevir enstitüsü”
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Özel Haber
“İlk yerli ve milli kenevir çeşidi “Narlı”nın
hasadı yapıldı”
23 Eylül 2020 tarihinde yapılan toplantıdan
kısa bir süre sonra, 9 Ekim 2020 tarihinde
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 yapıldı. Adını Vezirköprü ilçesinden ve bu ilçenin köyünden alan, ilk yerli
ve milli kenevir çeşitleri “Narlı” ve “Vezir” hakkında bilgi veren OMÜ Kenevir Araştırmaları
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, tohum
üretme çalışmalarında da önemli yol aldıklarını belirterek “Hasat yapacağımız tarla, alan
olarak küçük olabilir. Ancak bugün burada sadece ürün hasadı yapmayacağız. Ülkemizdeki
kenevirin geleceğini hasat edeceğiz.” dedi.
Türkiye’nin ilk Kenevir Araştırmaları
Enstitüsünden Türkiye’nin İlk Tescilli Yerli
ve Milli Kenevir Çeşitleri “Narlı” ve “Vezir”
2 yıl süren sürecinin sonunda ise geliştirdikleri
“Narlı” ve “Vezir” isimli iki yeni endüstriyel kenevir tohum çeşidini tescil ettiren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, ilk yerli ve milli kenevir çeşidini ülkemize kazandırmayı başardı.
Türkiye kenevir genetiklerinde, güncel şartlara uygun, endüstriyel anlam taşıyan ve uyuşturucu madde oranı olmayan çeşit üretebilmek amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü ile beraber proje çalışmalarına başlayan OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ve Enstitü Müdür
Yardımcıları Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ile Doç. Dr.
Şahane Funda Aslanoğlu, çalışmaların sonunda bu özelliklere sahip Vezir ve Narlı’yı, 2019
yılı Ocak ayında yürütmüş oldukları proje çalışmasının ara ürünü olarak tescile sundu. 2 yılın sonunda, tescil komitesi bu iki adayı uygun
bularak tescil etti.
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“Kenevirle ilişkili tüm sektörlerle AR-GE
ve üretime yönelik çalışmalarımıza devam
ediyoruz”
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Endüstriyel anlamda birçok farklı sektörde
kullanılabilen ve uyuşturucu özelliği bulunmayan Vezir ve Narlı çeşitlerinden, önce Samsun sanayisi, sonra ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda faydalanmak için Ar-Ge
çalışmalarına girdiklerini belirten OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Selim Aytaç “Vezir ve Narlı ile gıda çalışmaları
başlattık. Kenevir sütü, kenevir poğaçası ve
kenevir krokanı üretimlerini kapsayan çalışmaları yürütüyoruz. Yakın zamanda keneviri
ilaç sanayisinde kullanabilme imkânları üze-

Başka amaçlar için kullanılabilecek kenevir
adaylarının da olduğu söyleyen Prof. Dr. Selim
Aytaç, devamında şu bilgileri paylaştı: “Elimizde, ileriki yıllarda değişik amaçlı ve uygun olabilecek örnekler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz.
Yakın gelecekte ilaç, gıda gibi farklı sektörlerde kullanılabilecek çeşitli adaylarımız da var.
Kısa sürede bunlar için de başvuru yapacağız.”
“Kenevir Araştırmaları Enstitüsü veganlar
için yeni bir besin kaynağı geliştirdi”
Kenevirin kullanım alanlarını çoğaltmak ve
kenevirden tüm yönleriyle faydalanmak için
çalışmalarını hız kesmeden sürdüren OMÜ
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, kenevir tohumundan “kenevir sütü” elde ederek, hay-

vansal gıda tüketmeyen veganlar için yeni
bir besin kaynağı geliştirdi. İçeriğinde kenevir
tohumu, su ve tatlandırıcı olarak bal veya şeker ve herhangi bir katkı maddesi içermeyen
kenevir sütü, sınırlı sayıda besin tüketebilen
veganlar için sağlıklı bir seçenek olmaya aday.
Kenevir sütünün yanı sıra yine kenevir tohumundan kenevir krokanı ve kenevir poğaçası
da üreten Enstitü, Türk halkının damak tadına
uygun, sağlıklı tatlar geliştiriyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Samsun ziyaretinde açılan sergide de kenevirden elde
ettiği bu ürünleri tanıtan OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, Bakan Pakdemirli ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Kenevir adına birçok
çalışmanın yer aldığı stantta, kenevir sütünü
tadanlar ürüne tam not verdi.
Gıda, tekstil, inşaat, sağlık ve ilaç sektörü gibi
birçok alanda kullanılan ve diğer bitkilere
göre oldukça dayanıklı ve sağlıklı olan kenevir
bitkisinin, birçok farklı alandaki araştırmaları
OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünde devam ediyor.

“Kenevirle
ilişkili tüm
sektörlerle
AR-GE ve
üretime
yönelik
çalışmalarımıza devam
ediyoruz”
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rinde çalışacağız. Enstitümüzde tarım ve ıslah, yem ve ilaç, sanayi ve pazarlama olarak
sınıflandırdığımız ve bu alanlarda akademik
faaliyetlerini sürdüren 3 anabilim dalı var. Kenevirle ilişkili tüm sektörlerle AR-GE ve üretime yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
diye konuştu.
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Psiko-Sosyal Yönleriyle

PANDEMİ

COVID-19, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde
ortaya çıkmış, daha sonra da diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Ülkemizde ilk olarak 2020’nin
Mart ayında görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının 30 Ocak 2020 tarihinde
“Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil
Durumu (PHEIC)” oluştuğunu bildirmiş, virüsün
endişe verici bir şekilde yayılması ve şiddeti
nedeniyle, 11 Mart 2020 tarihinde de COVID19’u pandemi olarak nitelendirmiştir. Dünya
Sağlık Örgütü’nün 21 Nisan 2021 tarihli verilerine göre, dünyada toplam 141 milyon 754 bin
944; Türkiye’de ise toplam 3 milyon 792 bin 129
COVID-19 vakası tespit edilmiştir. Aynı tarihte
dünyada COVID-19 nedeniyle toplam 3 milyon
025 bin 835; Türkiye’de ise toplam 36 bin 613 kişi
hayatını kaybetmiştir.
Yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisi ile tüm
dünya toplumsal bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Salgının ortaya çıkmasından bugüne,
dünya genelinde milyonlarca insan enfekte olmuş ya da hayatını kaybetmiştir. COVID-19 pandemisi 21. Yüzyılda deneyimlenen en ciddi sağlık
krizlerinden biri olmuştur. Her birimizin deneyimlediği gibi pandemiler toplumun normal yaşantısını olumsuz olarak etkilemekte ve sağlık ile
ilgili sorunlar yanında ekonomik, sosyal, psikolojik vb. birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ayrıca, sosyal yaşamı, çalışma yaşamını,
ekonomik durum ve aile yaşantıları gibi birçok
açıdan olumsuz etkilere neden olmaktadır. Ayrıca, çalışma yaşamı, sosyal yaşam, ekonomik
durum ve aile yaşantıları gibi birçok alanda
olumsuz etkilere neden olmaktadır.
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Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
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Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKER DURAL
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÜNAL

Salgın durumlarında toplumda ve bireylerde
korku hakimdir. Bu korku çok olağan ve normal bir tepkidir ve aslında kişiyi problemlerle baş etmeye hazırlayan bir mekanizmadır.
Ancak kronikleştiğinde ya da mevcut tehditle
orantısız hale geldiğinde bireye zarar vermeye ve birtakım psikolojik problemlerin yaşanmasına yol açabilmektedir. Örneğin kaygı ve
stres seviyesi artabilir, öfke ve agresyonda
artış görülebilir ya da önceden var olan psikolojik problemler yoğunlaşabilir. Ayrıca fiziksel
sağlık problemlerine öncelik verilirken psikolojik sağlık problemleri görmezden gelinebilir.
Oysaki psikolojik iyilik hali aslında salgınla baş
edebilmek için de gerekli bir etmendir; toplumun psikolojik olarak salgına verdiği tepki de
hastalığın yayılmasında ve yaşanan sosyal
problemlerde rol oynar. Üstelik daha önceki
salgınlarda da tecrübe ile sabittir ki psikolojik
etkiler fiziksel etkilerden daha uzun süre bireyleri ve toplumu etkilemeye devam eder.
“Pandemi sürecinde yaşanan belirsizlikler,
çaresizlik hislerinin açığa çıkmasına neden
olmaktadır.”
Pandemi sürecinde yaşanan belirsizlikler, çaresizlik hislerinin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Çaresizlik duygusu bireyin dış dünyanın güvenliğine ilişkin kaygı yaşamasına, bu
sorunlarla baş edemeyeceğini düşünmesine

ve kimi zaman bu durumu görmezden gelerek
sürecin olumsuz etkilerinden kaçınmaya çalışmasına yol açmaktadır. Pandeminin olumsuz
etkilerini görmezden gelen bireylerde tedbirsizlik, başka bireylerin sağlığını riske atma
gibi davranışlar gözlemlenebilmektedir. Öte
yandan, yoğun kaygı ve korku yaşayan bireylerde umutsuzluk, ölüm kaygısı, karamsarlık,
panik hali, depresyon, öfke, engellenmişlik,
kaygı bozukluğu, sosyal izolasyon, bulaş riski
kaygısı gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Pandeminin olumsuz etkileri her yaştaki bireyde çeşitli şekillerde gözlemlenebilmektedir. Yetişkinler sıklıkla aile içi ilişkilerinde,
çalışma ve sosyal hayatlarında bu olumsuz
etkileri hissedebilmektedir. Bireylerde sıkça
görülebilecek şaşkınlık, yalnızlık, güvensizlik,
panik hislerine okulların, iş yerlerinin kapanması gibi olumsuz durumlar da eklendiğinde
yoğun stres tepkisi, uykusuzluk, öfke, saldırganlık, tedbirlere uymama, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve agresyon gibi psikolojik
sorunlar ortaya çıkabilir. Madde kullanımı ya
da sağlıklı davranışlara dair tavsiyelere uymama gibi uyumsuz davranışlar görülebilir.
Bütün bunların yanı sıra ekonomik problemler
ve diğer belirsizlikler intihar düşüncelerine yol
açabilir. Bu süreçte sağlık kaygısı ve bulaşma
kaygısı ile hijyene dikkat etmenin vurgulanması nedeniyle temizlikle ilgili takıntılı davranışlar da görülebilir. Yaşlılarda ise genellikle
hareket alanlarının kısıtlanması nedeniyle
yeni sağlık sorunları, sosyal izolasyon, umut-

“Pandemi
sürecinde
uykusuzluk,
öfke,
saldırganlık,
tedbirlere
uymama,
sağlıksız
beslenme,
düzensiz uyku
ve agresyon
gibi psikolojik
sorunlar
ortaya
çıkabilir”
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“Salgınlarda psikolojik etkiler fiziksel
etkilerden daha uzun süre bireyleri ve
toplumu etkilemeye devam eder.”
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suzluk, yalnızlık, ölüm kaygısı ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlar özellikle birey COVID-19
riski ya da nedeniyle karantinaya alındıysa
daha sık ortaya çıkabilir.
Pandemi süreci çocukları olumsuz etkiliyor
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Çocuklarda ise durum yetişkinlerden farklı
olarak deneyimlenmektedir. Pandemi süreci
çocuklarda akademik performansta düşüş,
akran ve ebeveyn ilişkilerinde sorunlar, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı, sağlıksız
beslenme gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Okulların kapanması ile evlere
kapanan çocukların normal rutinleri bozulmuş
ve sosyal ilişkileri daha çok sekteye uğramıştır. Üstelik çocuklar bu sürece anlam vermekte
de zorlanırlar ve bu süreci daha da zor hale
getirir. Bu nedenle yetişkinler çocuklarının
yanında salgına ilişkin konuşurken dikkatli
olmalı, ebeveynler çocuklarına durumu onların anlayabileceği bir şekilde anlatmalıdırlar.
Benzer şekilde 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı ile birlikte ergenlerin de rutinleri ve
akran ilişkileri sekteye uğramıştır. Bu durum
da akran ilişkilerinin önemli olduğu bu yaş
grubunun psikolojilerini olumsuz bir şekilde
etkileyebilmektedir.
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Bu gibi sağlık krizleri, belirsizliği beraberinde
getirir ve insanlar bu belirsizliğin üstesinden
gelebilmek için bir cevap arayışı içerisine girerler. Örneğin bazı toplumlarda virüsün ilk
olarak Çin’de görülmesi Asyalı geni ile ilişki-

lendirilmesine yol açmıştır. Bu durum belirsizlik durumlarında sıklıkla gözlenen bir olgudur.
Sosyal kimlik teorisine göre belirsizlik insanlarda sosyal kimlikle özdeşleşmeyi ve iç grubu
dış gruptan farklılaştırma eğilimini artırmaktadır. Dolayısıyla virüsü “bizden olmayan” ile
ilişkilendirmek bizi güvenli bir yere konumlandırır. Böylece virüsün bulaşmasına ilişkin
anksiyete ile baş etmemizi sağlar. Ancak bu
durum önyargı, ayrımcılık ve damgalamayı da
beraberinde getirebilir.
Salgın hepimizi ölüm kaygısıyla daha açık bir
biçimde yüz yüze getirmiştir. Her gün gördüğümüz ölüm sayıları kendimizin de ölme ihtimalini ve gerçekliğini bir nevi yüzümüze çarpmaktadır. Özellikle de risk grubunda olanlar
için bu durum daha da kaygı verici olabilir.
Ölüm kaygısı hem bireysel hem de toplumsal
olarak birtakım sonuçları doğurmaktadır. Dehşet yönetimi kuramına göre insan ölümlü olduğunun bilincindedir ve bu durum insanlarda
bir dehşet duygusu yaratır. İnsanlar, bu duygu
ile başa çıkabilmek için birtakım ıraksak ve yakınsak savunmalar kullanmaktadır. Pandemi
koşullarında el yıkama, maske takma, tehdidin
şiddetini düşürme gibi davranışlar yakınsak
savunmalara örnek verilebilir. Iraksak savunmalar ise dünya görüşlerini ve yakın ilişkileri
sürdürme gibi davranışlarla örneklendirilebilir. Bununla birlikte, “bana bir şey olmaz”
inancı da ölümün yarattığı kaygıyla baş etme
yollarından biridir. İnsanlar, enfekte olmakla

ilişkili algıladıkları riskin değerini düşürerek
bir savunma mekanizması geliştirmektedirler.
Bu da bireyin kendi iyiliğine vurgu yapan bir
anlayış olarak salgının kolektif etkilerinin geri
plana atılmasına neden olmaktadır.
Salgınla ilişkili olan “sosyal mesafe” söylemi de
salgının toplumsal bağlamdan koparılmasına
yol açmaktadır. Salgın, doğası gereği toplumsaldır. Önemler bireysel olarak değil, kolektif
olarak alınmalıdır. Bireysel olarak kendimizi
ne kadar korusak da diğerleri aynı önlemleri
almadığı müddetçe bunun bir etkililiği olmaz.
Dolayısıyla iş birliği ile toplum çıkarları için
bireysel olarak birtakım fedakarlıkların yapılması gerekmektedir. Ayrıca sosyal mesafe
insanı sosyal doğasından da koparan bir kavramdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Halihazırda
kolektif olan bir tehditle de toplumsal olarak
başa çıkılmalıdır. Bu da ancak sosyal dayanışma ile mümkün olur. Bu nedenle kullanılması
gereken doğru kavram “fiziksel mesafe”dir.
Fiziksel mesafe, sosyal mesafeyi zorunlu kılmaz. Hepimiz evde kalarak sosyal yaşantımıza
çeşitli iletişim araçları ve sosyal medya araçları ile devam edebiliriz. Yapılan araştırmalar
pandemi gibi zorlu süreçlerde sosyal bağlılığın duygu düzenleme ve stresle başa çıkma
üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir.
Sosyal mesafeler ise yalnızlık duygusunu artırarak uzun vadeli süreçlerde daha olumsuz
sağlık sonuçlarına yol açabilmektedir. Dolayısıyla dayanışma ve kolektif sorumluluk ile bu
süreci hem fiziksel hem de psikolojik açıdan
daha sağlıklı atlatabiliriz. Virüsün yayılmasını
önlemek hem bireysel hem de kolektif davranışları değiştirmekle sağlanabilir. Virüsün bulaşıcı yapısı da bunu gerektirmektedir. Salgını
kontrol altında tutmak da kolektif seviyede iş
birliği içerisinde davranmayı gerektirmektedir.

“Pandemi sürecini kendiniz için fırsata
çevirebilirsiniz”
Arkadaş, aile ve sosyal çevreyle bağlar korunmalıdır. Ailenizle bir aradaysanız, birlikte vakit
geçirebilir ve aile içi etkinlikle yapabilirsiniz.
Zaman bulunamadığı için yapılamayan etkinlikleri bulma ve hayata geçirme, kitap okuma,
film izleme ve yeni hobiler edinme gibi yapmaktan keyif alınacak etkinliklere odaklanılabilir. Uzun zamandır vakit bulamadığınız için
ertelediğiniz konuları tekrar gündeminize getirebilir ve pandemi sürecini kendiniz için fırsata çevirebilirsiniz. Fiziksel mesafe korunarak
açık havada ve doğada zaman geçirebilirsiniz.
Yine, fiziksel mesafe korunarak sevdiğiniz ve
bir arada olmaktan keyif aldığınız insanlarla
kısa buluşmalar yapabilirsiniz. Yoğun endişe
ve kaygı yaşanılan durumlarda çevrenizdeki
insanlarla konuşmaya çalışmak kendinizi iyi
hissettirebilir. Çözümsüz kaldığınızı hissettiğiniz zamanlarda psikolojik destek alabilirsiniz.
Hayatınızda kontrol edemeyeceğiniz sorunlar
olabildiğini unutmayarak, kontrol edebileceğiniz sorunların çözümüne odaklanmaya çalışabilirsiniz.

“Sosyal mesafe
insanı sosyal
doğasından
da koparan
bir kavramdır.
Kullanılması
gereken
doğru kavram
“fiziksel
mesafe”dir.”

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda bireysel ve toplumsal düzeyde psikolojik iyi oluş
hali için birtakım önerilerde bulunmak mümkündür. Öncelikle, sağlıklı beslenme, düzenli
uyku, yeterli fiziksel egzersiz bireylerin fiziksel ve psikolojik dayanıklılığını arttıracaktır.
Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve egzersiz
programları ile gün planlanabilir. Gevşeme
ve egzersizi yoluyla kasları gevşetebilme gibi
rahatlatabilecek bir etkinliğe başlamak fayda sağlayacaktır. Nefes egzersizi yapılabilir.
Kafein, alkol, sigara tüketimini azaltmak sağlıklı kalabilmek için bireyin çaresizlik hissine
karşı koymasına yardımcı olabilir. İnternet ve
televizyon yoluyla maruz kalınan travmatik
haberlerden ve konuyla ilgili komplo teorilerinden olabildiğince uzak durulmalıdır.

Çocuklar için de ev ortamında yaşlarına uygun, keyif alabilecekleri sorumluluklar verilmesi; arkadaşları ve akranları, öğretmenleri
ve rol model alabilecekleri aile büyükleriyle
iletişim kurabilmelerine imkan verilmesi faydalı olacaktır. Çocukların kendilerini keşfetmelerine ve yeni hobiler edinmelerine de
fırsat sağlanmalıdır. Pandemi sürecinin etkisiyle olumsuz tutum ve davranışlarda bulunan
çocuklar karşısında ebeveynlerin öfkelerini
kontrol edebilmeleri ve çocukların bu davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışmaları
onların psikolojik gelişimi açısından daha yararlı olacaktır.
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“Bireysel ve toplumsal düzeyde psikolojik
iyi oluş hali için sağlıklı beslenme, düzenli
uyku, yeterli fiziksel egzersiz şart.”
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OMÜ’den Hâkim ve Savcılara Yabancı Dil
Eğitimi ve Yüksek Lisans İmkânı
OMÜ imzalanan çifte protokol; Samsun’da görevli
hâkimler ve cumhuriyet savcıları ile hâkim ve savcı
adaylarının, Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim görmelerine ve de yabancı dil
eğitimi almalarına kapı aralayacak.
Samsun’da görevli hâkimler ve cumhuriyet savcıları
ile hâkim ve savcı adaylarını yakından ilgilendiren
lisansüstü ve yabancı dil eğitimine yönelik proje,
OMÜ ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında
hazırlanan protokolle hayata geçecek.
Bu çerçevede OMÜ Senato Salonu’nda yapılan
protokol törenine; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Başsavcı Vekili Adem Aldemir, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof.
Dr. Cengiz Batuk, Üniversite Genel Sekreteri Prof.
Dr. Hüseyin Gençcelep, Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan ile Uzaktan Eğitim
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız katıldı.
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Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç “Bizler için
gerçekten önemli bir gelişme”
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Söz konusu protokol Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal tarafından imzalanırken her iki kurumun yöneticileri protokole dair beklenti ve hedeflerini dile
getirdi. İlk olarak söz alan Cumhuriyet Başsavcısı
Kılıç, protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni

ederek “Bu protokol bizler için gerçekten önemli bir
gelişme zira meslektaşlarımızın yüksek lisans yapmaları, İngilizceleri ile diğer yabancı dil bilgilerini
geliştirmeleri suretiyle mesleki donanımlarını yükseltmelerini gözetiyor. Samsun Adliyesinde görev
yapanların çoğunluğu genç meslektaşlarımızdan
oluşuyor. Ümit ediyoruz ki bu protokol, meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine fırsat ve imkân
sağlar. Bu anlamda teklifimizi kabul eden Sayın
Rektörümüze, meslektaşlarım adına sevgi, saygı ve
teşekkürlerimi sunuyorum. Protokolün güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç’a teşekkür ederek “Sayın Başsavcımızın
açtığı ufukla bu protokolü imzaladık. Her iki kurum
arasındaki iş birliğini en üst düzeyde sürdürmek arzusundayız. Bu çerçevede nitelikli insan istihdamı
ve personelimizin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerle kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlenmesini ve bunun önümüzdeki süreçte başka alanlara
da sirayet etmesini planlıyoruz. Protokollerden biri
yabancı dil eğitimiyle ilgili ve malumunuz, yabancı
dil eğitimi son derece önem arz ediyor. Üniversitemizin bu noktadaki altyapısı ile öğretim elemanlarımızın performansını göstermesi suretiyle bizler
elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.” ifadelerini
kullandı.
“Eğitimler sayesinde verilen hizmetler daha
sağlıklı, daha nitelikli ve daha hızlı olacaktır”
Konuşmasında diğer protokolden de bahseden
Rektör Ünal, bu protokolün de hukukçulara tezsiz yüksek lisans yapma olanağı sunduğuna işaret
ederek “Hukukçularımızın nitelikli eğitimi açısından
mevcut bütün olanaklarımızı kullanacağız. Hatta ihtiyaç duyulması hâlinde dışarıdan destek alınması

suretiyle yani seminer, panel vb. akademik etkinlikler yoluyla düşündüğümüz üst düzey eğitimi öngörüyoruz. Protokol kapsamında bir tezsiz yüksek
lisans yapılacak ama bu dönemdeki bitirme ödevini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda söz konusu
eğitimlerin; en azından literatürü tarama, bunların
içerisinden bir sonuç çıkarma ve nihayetinde de
akademik bir metin yazabilme becerisini kazandıracağına inanıyoruz. Dolayısıyla verilen hizmetler de
daha sağlıklı, daha nitelikli ve daha hızlı olacaktır.”
değerlendirmesinde bulundu.
ALES şartı yok ve yüzde 50 indirim yapılacak
Eğitim alacak adaylarda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve benzeri şartlar aramayacaklarına dikkat çeken Rektör Ünal,
adayın hukuk lisans mezunu olmasının yeterli olacağını ve eğitimler için yüzde 50 indirim uygulanacağını kaydetti.
Böyle bir protokolü imzaladıkları için son derece
mutlu ve gelecek açısından ümitli olduklarını vurgulayan Rektör Ünal “OMÜ’nün kendi havzasına
verebileceği en büyük katkılardan biri imzaladığımız bu protokollerdi. Böyle bir taleple buna vesile
olduğunuz için hem size hem de şahsınızda çalışma
arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum.” sözleriyle
memnuniyetini ifade etti.
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Rektör Prof. Dr. Ünal “Kurumlar arasındaki iş
birliğinin önümüzde dönemde başka alanlara
sirayet etmesini planlıyoruz”
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OMÜ’lü Bilim İnsanları IGM Hastalığına
Ameliyatsız Tedavi Geliştirdi
Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin Özgen ile Dr. Öğr. Üyesi Demet Yalçın
Kehribar’ın kadınlarda nadir görülen İdiopatik Granülomatöz Mastit (IGM) hastalığını ilaçla tedavi etmeye
yönelik araştırmasında başarılı sonuçlar elde edildi.
Prof. Dr. Özgen ile Dr. Öğretim Üyesi Kehribar, kadınlarda nadir görülen iltihaplı bir meme hastalığı
olan IGM hastalığının ameliyatsız tedavisi için 2 yıl
önce başlattıkları çalışmayı tamamladı.
Prof. Dr. Özgen, AA muhabirine, bugüne kadar tedavisi yalnızca meme ameliyatı ile olduğu düşünülen
genç kadınların IGM hastalığının tedavisini devrimsel şekilde değiştirdiklerini söyledi. IGM hastalığının memede kitle ile belirti verdiğine işaret eden
Özgen, hastalığın meme kanseri ile karıştırılması
nedeniyle genç kadınlarda hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi sıkıntılara yol açabildiğini anlattı.
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“Hastalığın tekrarlaması, kadınların korkulu
rüyası haline gelmişti.”
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Bugüne kadar tedavisinde etkili bir ilaç bulunamadığı için tek çarenin memenin bir kısmının ya da tamamının cerrahi olarak alınması olduğuna dikkati
çeken Özgen, “Geçirilen ameliyatlara rağmen pek
çok hastada hastalığın tekrarlaması, kadınların
korkulu rüyası haline gelmişti. Keşfettiğimiz ilaç ile
genç kadınlarımızı ameliyatsız tedavi etmeyi başardık. Böylece gerek operasyonun getirebileceği
risklerden gerekse emzirme çağındaki anne adayı
kadınlarımızı memelerini kaybetmekten kurtardık.”
ifadesini kullandı.

“Hastalığın cerrahi uygulama yapılmadan tamamen iyileştiğini belirledik”
Dr. Öğr. Üyesi Demet Yalçın Kehribar ise araştırmalarında kullanımı kolay, yan etkisi son derece az ve
tedavi maliyeti düşük bir ilaçla IGM hastalığında
cerrahi müdahaleye göre çok daha başarılı ve kalıcı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı. Kanserle çok
fazla karıştırılmasının şiddetli şekilde memeyi kaybetme ve ölüm korkusu gibi psikolojik olarak hastaları çok etkilediğinin altını çizen Kehribar, şöyle
devam etti: “2 yıl boyunca hastalarımıza metotreksat tedavisi uyguladık. Hastalığın çok hızlı şekilde
cerrahi uygulama yapılmadan tamamen iyileştiğini
belirledik. IGM hastalığı nedeniyle 4-5 defa ameliyat
geçirmek zorunda kalan, buna rağmen hastalığı devam eden kadınlarda ilaç tedavisi ile yüz güldürücü
sonuçlar aldık.”
Kehribar, bir kadın olarak da bu araştırmadan güzel
sonuç alınmasına çok sevindiğini dile getirerek şunları kaydetti: “Bu keşif, Amerika’nın saygın dergilerinden American Journal of the Medical Science’ın
Kasım 2020 sayısında yayımlandı. Ayrıca bu çalışmalar Japonya, Kanada, Almanya ve Güney Kore gibi
birçok ülkede ilgi gördü. Bu ülkelerde düzenlenen
uluslararası bilimsel kongrelerden araştırmayı anlatmak için davet aldık. Son olarak çalışmamız dünyada tüm tıp bilim insanlarının hastalıkların güncel
tedavi şekillerini öğrenmek için kılavuz olarak başvurduğu, ‘UpToDate’ isimli saygın bilim sitesi tarafından kaynak gösterildi.”
Kehribar, araştırmada kendilerine büyük destek veren OMÜ yetkililerine teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesinde Sürekli Eğitim
Seminerleri Başladı
Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Diş Hekimliği
Fakültesi işbirliği ile “Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri” başladı.
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olacak öğrencileri daha donanımlı hale getirmek ve diş hekimleri
ile akademisyenlerin bilgilerini güncel tutmak için
düzenlenen eğitimde; güncel restoratif tedaviler,
güncel cerrahi yaklaşımlar, dijital diş hekimliğinin
uygulama alanları hakkında teorik bilgilendirme
konularının yanı sıra uygulamalı seminerlerde el
becerilerini geliştirme imkânı sağlayacak beş aylık
bir program hazırlandı.

Programda sırasıyla; “Kısa İmplantlarla Klinikte
Başarıyı Yakalamak: Estetik ve Fonksiyonel Sınırlamalar”, “Restoratif Tedavide Başarının Anahtarları”,
“Uyku Prostodontisi: Teşhis ve Tedavi Yöntemleri”,
“Endodontik Tedavide Güncel Yaklaşımlar”, “Dijital
Tam Protezler”, “Lamina ve Tam Seramik Restoras-

yolar: Planlamadan Simantasyona”, “Radyografik
Yorumlama İlkeleri”, “Pediatrik Kronlar”, “Periodontal Bakış Açısıyla Protetik Tedaviler”, “Çocuk
Diş Hekimliğinde Rejeneratif Endodontik Tedavi”,
“Anterior ve Posterior Kompozit Uygulamalarında
Güncelleme”, “İmplant Üstü Protezler, Restorasyon
Seçim Kriterleri”, “Periodontal Enstrumantasyon
ve Temel Sutur Teknikleri”, “TME Hastalıkları Teşhis
ve Tedavisi”, “Muayenehanede Temporomandibular Rahatsızlığı Bulunan Hastalara Problem Tabanlı
Yaklaşım”, “Oda Başkanıma Soruyorum”, “3 Boyutlu
Dental Mühendislik” konuları anlatılıyor.
Aylık olarak duyurusu yapılacak seminerler, Diş Hekimliği Fakültesi ve OMÜSEM’in kurumsal web sayfalarında yer alıyor.
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Doç. Dr. Şafak Külünk’ün yürütücülüğünde uygulamalı seminer, online seminer ve workshop olarak
organize edilen programda; Doç. Dr. Şafak Külünk
ve Doç. Dr. Murat Kurt “Diş ve İmplant Destekli Restorasyonlarda Ölçü”; Prof. Dr. Murat Yenisey “Klinik
Pratiğinde Dental Fotoğrafçılık” ve “Diş Hekimliğinde Temel Fotoğrafçılık”; Doç. Dr. Doğu Ömür Dede
ise “Diş Hekimliğinde Dijital İş Akışı” konularıyla
Mart ayında eğitimlerini gerçekleştirdi.
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“Kuraklık Böyle Giderse Karadeniz’de Pamuk
Üretmeye Başlayacağız”
İlgili Liste için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla çevrim içi (online) düzenlenen “Küresel İklim Sürecinde Su ve
Çevre” adlı söyleşide, OMÜ’lü akademisyenler; küresel iklim değişikliği sonucunda dünyayı ve hayatı
tehdit eden olumsuz gelişmelere ve bu yönde verilen mücadelenin önem ve aciliyetine dikkat çekti.
OMÜ’nün YouTube kanalından yayımlanan ve moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi
Yazıcı’nın yaptığı programda Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Yusuf Demir ile Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel
Ardalı konuşmacı olarak yer aldı.
Programın açılışını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Fehmi Yazıcı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’ne
de atıfta bulunarak 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenledikleri bu söyleşinin özel bir anlam
taşıdığını belirtti.
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Prof. Dr. Ardalı “Tüketim toplumu ve kültürüyle
her şey vahimleşiyor”
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Dünyada küresel iklimle mücadele çalışmalarının
tarihî süreci ve bu doğrultuda atılan adımlardan
bahseden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, küresel iklim kri-

ziyle mücadele kapsamındaki enerji üretiminde
teknolojik değişimin son derece hayati olduğunu
vurgulayarak rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi temiz enerji kaynaklarına yönelmenin gerekliliğini
dile getirdi. Bu mücadelenin bir boyutunun da etik
yaklaşım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ardalı “Etik
yaklaşımla kastedilen, yaşam tarzımız ve tüketim
seçimimiz. Zira tüketim toplumu ve kültürüyle her
şey vahimleşiyor. Bu noktada 2 eylem planı var: İlki
etkilerin azaltılması, diğeri de genel duruma uyum
stratejisi. Buradan hareketle havza bazlı su kaynaklarına yönelmeliyiz. Mevcut su miktarıyla gelecek-

İklim değişikliği, kuraklık, doğal afetler, atık yönetimi vb. olay ve durumların hepsinin bütüncül olarak
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ardalı,
devamında “Sıfır atığın bu noktada önemli bir potansiyeli var. Kaldı ki atıkları yüzde 96 – 97 oranında
dönüştürebiliyorsunuz.” sözlerine yer verdi.””
Prof. Dr. Yusuf Demir “Türkiye sahip olduğu su
kaynaklarını doğru kullanamıyor”
Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye ve dünyadaki su kaynaklarının durumu hakkında bilgiler paylaşarak yaşanan olumsuz koşullara dair şunları söyledi: “Dünya çok ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. Bir ülkenin
su zengini olabilmesi için kişi başına 8 bin metreküpün üzerinde su varlığına ihtiyaç var. Bu anlamda ülkemiz, ne yazık ki su fakiri konumuna geldi. Türkiye,
sahip olduğu su kaynaklarını doğru kullanamıyor.
112 milyar metreküp su varlığımızın sadece 55 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Tarım için kullanılan
35 milyar metreküp suyun 20 milyar metreküpünü
doğru sulama yapamadığımız için israf ediyoruz.”
“Katılımcı su yönetimi anlayışına ihtiyaç var”
Su sorununda ülke olarak katılımcı su yönetimi modellerine ihtiyacımız olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Demir “Bu çerçevede tıpkı Pandemi Kurulu gibi bir
su, çevre, gıda ve tarım komisyonu kurularak katılımcı su yönetimi anlayışı benimsenmeli. Bunu yanı
sıra, arza yönelik su kullanımı değil, talebe yönelik
su kullanımı planlaması yapmalıyız. Su yönetimini
havza bazlı bir modele dönüştürmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kuraklık böyle giderse Karadeniz’de pamuk
üretmeye başlayacağız”
Konuşmasında ayrıca, kuraklık ve tarım ilişkisine
odaklanan Prof. Dr. Demir, küresel ısınmanın had
safhaya ulaştığını belirterek bu durumun Türkiye’ye
yansımalarını ise şu satır başlarıyla özetledi:
“NASA’nın yayımladığı haritada Türkiye’deki kuraklık
bariz bir şekilde görünüyor. Dünyada tarım güneyden kuzeye doğru kayıyor. Karadeniz Bölgesi kuraklıktan en az etkilenen coğrafyalardan biri fakat
kuraklık böyle devam ederse Karadeniz Bölgesi’nde
fındık ve çay üretemeyeceğiz, yerine pamuk üretmeye başlayacağız. O hâlde bizim tarımsal anlamda
kısa vadede doğru su yönetimi politikalarını bir an
önce devreye sokmamız gerekiyor.”
Söyleşide sıkça kullandığı ‘su hasadı’ kavramına
“Artık dünya, yağmur suyunu doğrudan doğruya
kaybetmek yerine, hem bu suların doğa ve çevreye zarar vermesini önlemek hem de bu sulardan
yararlanmak için su hasadı adı verilen yöntemi kullanmaya başladı” sözleriyle açıklık getiren Prof. Dr.
Demir, “Bilhassa yerel yönetimler bu konuda inisiyatif almalı. Su hasadını önümüzdeki dönemin çok
önemli bir yöntemi olarak bolca konuşacağız. Bizim
bu doğrultuda su hasadını ve geri dönüştürülebilir
suyu bir politika hâline getirmemiz, geleceğimiz açısından önem taşıyor.” İfadelerini kullandı.
Ardından konuk uzmanlar, OMÜ’nün, söyleşide üzerinde durulan su, çevre, iklim krizi, tarım, sıfır atık
vb. konulara yönelik hazırladığı projeler ve tayin
ettiği politikalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yazıcı ise OMÜ’nün odaklandığı konuların başında çevre ve suyun geldiğine
işaret ederek “Hayatiyet arz eden bu hususlarda
projelerimiz var ve bunları nihayetlendirerek sonuç
almak istiyoruz.” diye konuştu.
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teki su ihtiyacının dengelenmesi, atık yönetimi, fosil
yakıtların daha az kullanılmasıyla ekolojik dengenin
kurulmasını da diğer önlemler olarak sıralayabiliriz”
diye konuştu.
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Akademik Dergileri Uluslararası Standartta
Kavuşturmak için Düğmeye Basıldı

OMÜ üst yönetimi, Üniversitenin uluslararası standartlarda dergi ve kitap yayını için yapılması gerekenleri konuşmak, yürütülen çalışmalarda gelinen
noktayı ve düşünülen projeleri paylaşmak üzere
ilgili akademisyenlerle Rektörlük Senato Salonunda
düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

da Üniversitenin ivmesini yukarıya taşıyacak bir yol
haritası belirleyeceklerini açıkladı.
“Üniversitemizden çıkan yayınlarla ilgili bir
revizyona ihtiyacımız var”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bir üniversitenin nitelikli olarak vasıflanmasına neden olan unsurlardan
birinin, o üniversiteden çıkan uluslararası nitelikte
yayın sayısı olduğuna dikkat çekerek şöyle devam
etti: “Lokasyon ve insan kaynağı bakımından köklü
ve güçlü olan OMÜ’nün, var olan potansiyelini dışarıya yansıtmasını ve hak ettiği yerde olmasını arzu
ediyoruz. Yayın konusunda bir sıçrama yapmamız
gerekiyor. Üniversitemizden çıkan yayınlarla ilgili
de bir revizyona ihtiyacımız var.”
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“OMÜ için uluslararası standartlarda ve
Türkiye’deki emsallerine örnek bir yayın hayatı
istiyoruz”
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Toplantıda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ’den çıkan
kitap, dergi, makale, tez gibi yayınların durumu hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Üniversitenin
yayın sayısının ve kalitesinin artması için belirledikleri hedefleri ve yaptıkları çalışmaları paylaşan
Rektör Ünal ve Rektör Yardımcısı Batuk, ilgili akademisyenlerin görüş ve önerilerini alarak bu alan-

OMÜ’nün kuruluş yılıyla denk eski ve köklü dergileri
olduğuna da işaret eden Rektör Ünal “Teknolojinin
ilerlediği ve bilginin sürekli güncellenmesi gereken
yeni dünyada, eski usulle devam edildiğinde bütün
kapılar yüzümüze kapanır. Arzumuz öncelikle mevcut dergilerin revizyonunu yaparak iyileştirilmesini
sağlamak. Bu revizyonu da sadece Fakültelerimize
ve birimlerimize bırakmadan beraber yapacağız.
Alt yapı, insan kaynağı ve rehberlik desteği başta
olmak üzere bu konuda tüm imkânlarımızı seferber
edeceğiz. Her birimimizin, uluslararası standartlarda ve Türkiye’deki emsallerine örnek olacak düzeyde yayın hayatına kavuşmasını istiyoruz.” dedi.

OMÜ’de alan itibariyle çok değerli olduğu halde
dergi çıkaramamış bölümler bulunduğunu ifade
eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Yayın revizyonu
sürecinde bazı dergilerin kapatılması, bazılarının
iyileştirilmesi söz konusu olabilir. Bunun yanında ihtiyaç duyulan alanlarda da yeni dergiler çıkarılabilir.
Özellikle e-dergi konusunda ciddi bir birikimimiz
var. Akademik anlamda çok güçlü bir üniversiteyiz.
Bu gücümüzün ve imkânlarımızın kullanılmasında
motor görevi görebilirsek akademisyenlerimizin de
katkısı ve tecrübeleriyle yayın alanında önemli bir
yol kat edeceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.
OMÜ’deki akademisyen sayısına denk yayın sayısı
üretilmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Ünal “Yayın alanında yaptığımız çalışma sonucunda her bir
akademisyenimizin yılda en az bir yayın üretmesini
ve Üniversitemizde üretilen yayın sayısının her yıl
artmasını arzu ediyoruz.“ dedi.
“OMÜ’nün ismini ve logosunu taşıyan bir
yayınevi oluşturmayı planlıyoruz”
Uluslararası nitelikte dergi ve kitapların basılmasında, üniversitelerin en önemli merkezler olduğunu
vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk
da “ Düşüncemiz yayınları bir merkez altında toplayarak bu alanda Üniversitemizi görünür kılmak. Bu

noktada da özellikle dergi ve bunun ikinci aşaması
olan kitapları çıkarabileceğimiz, OMÜ’nün ismini taşıyan ve logosunu barındıran bir yayınevi oluşturmak. Tüm bu çalışmaları da kütüphane bünyesinde
yer alacak Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü adı
altında toplayarak süreci buradan yürütmeyi planlıyoruz. Üniversitemizdeki yayıncılıkla ilgili birtakım
güç işlerin bu Koordinatörlük tarafından yürütülmesi, hem ilgili akademisyenlerimizin üzerindeki
yükü azaltacak hem de yayınlar için bir standardın
oluşmasını sağlayacak. Ayrıca akademisyenlerimize
teknik ve uzman desteği de sunarak bu süreci beraber yürütmek istiyoruz.“ diye konuştu.
“Amacımız yayın sayısını ve kalitesine arttırmak
ve yeni dergilerin çıkmasını sağlamak”
Her Fakültenin kendine ait bir dergisi olması gerektiğine de dikkat çeken Rektör Yardımcısı Batuk “Hatta bazı fakültelerimizin çok spesifik konularda dergi
çıkarma imkânı var. Bazı fakültelerimiz de birden
çok dergi çıkarabilir. Bunun yanında disiplinlerarası
alanlar da bir araya gelerek ortak dergi çıkarabilir.
Bizim bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Kısacası amacımız, yayın sayısını ve kalitesini arttırmak ve ardından yeni dergilerin çıkmasını sağlamak. Bu sayede
OMÜ’nün hem sıralamasını hem de marka değerini
yükseltmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı
sona erdi.
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“Üniversitemizde üretilen yayın sayısının her yıl
artmasını arzu ediyoruz”

33

Etkinlikler Akademik

Müzik Terapi Eğitimi Uzmanlarla Ele Alındı
OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünün
ev sahipliğinde ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği ile
Müzik Terapi Akademisinin iş birliğinde 1 Mart Müzik Terapi Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen
“Müzik Terapi Eğitimi” konulu panel, internet üzerinden canlı yayında gerçekleştirildi.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

OMÜ’nün youtube kanalında, OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Başkanı Doç. Muzaffer
Özgü Bulut’un başkanlığında düzenlenen panele;
Dünya Müzik Terapi Federasyonunun (WMTF) bir
önceki Başkanı Müzik Terapisti Prof. Dr. Melissa
Mercadal-Brotons, Müzik Terapi Derneği (MÜZTED)
Kurucu Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Av-
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rupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Müzik Terapisti Özgür Salur ile Müzik Terapisti
Danny Lundmark konuşmacı olarak katıldı.
2020 yılının Kasım ayında müzik terapi alanını tanıtmak amacıyla düzenlenen “Geçmişten Geleceğe
Müzik Terapi “konulu panelin ardından gerçekleşen
“Müzik Terapi Eğitimi” paneli ile dünyadaki ve Türkiye’deki müzik terapi eğitimi süreçleri hakkında
bilgi verildi. Türkiye’nin yüksek öğretim kurumları
bünyesinde, müzik terapi eğitimi kapsamının genişletilmesi ve meslek olarak ele alınması için görüşlerin sunulduğu panelde, bu alanda farkındalık
yaratmak, ilgisi olanları bu alana teşvik etmek için
yapılması gerekenler tartışıldı.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

OMÜSEM Sağlıkçılar İçin İstatistik Eğitim
Programı Düzenledi
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından
düzenlenen “Sağlık Bilimlerinde SPSS Uygulamalı Veri Analizi” eğitim programı, ilgili meslek gruplarının geniş katılımıyla gerçekleşti. Fen Edebiyat
Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz tarafından verilen online eğitim
kapsamında; istatistiksel paket programı SPSS ile
verilerin girilmesi, sağlık bilimlerine en uygun ista-

tistiksel analize karar verilmesi, söz konusu analizin gerçekleştirilmesi, sonuçların yorumlanması
ve raporlanması süreçleri aşamalı olarak öğretildi.
Katılımcıların, akademik çalışmalarındaki temel istatistiksel analizleri herhangi bir yardım almaksızın
gerçekleştirebilmesi amacıyla düzenlenen online
eğitim programına, Türkiye’nin farklı ilerinde görev
yapan doktor, eczacı ve diş hekimleri katıldı.

Robot Hemşireler Geliyor

Sosyal Etkinlik Komisyonu tarafından düzenlenen
‘‘Olmak Üzerine Konuşmalar’’ etkinliği çevrimiçi
olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Taşkıran’ın yürüttüğü etkinliğe, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İş Birliği Koordinatörü Öğr.
Gör. Emel Gümüş konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik-

te dünyada ve ülkemizde sağlık alanında kullanılan
robot örnekleri sunularak, robot hemşirelerin kullanımıyla hemşirelik mesleğinde nelerin değişeceği, hemşirelik becerilerinin ne yönde farklılaşacağı
tartışıldı.
Söyleşiye Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra
kliniklerde görev yapan birçok hemşire de katılım
sağladı. Katılımcıların yoğun ilgisinin olduğu etkinlik tüm soruların cevaplanması ile sona erdi.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, pandemi sürecinde mesleki yeterliliklerin konuşulduğu
etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.
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Ayrıntılı bilgi
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

Üretken Akademisyenlerin BAP Bütçesinden
Daha Fazla Kaynak Alması Kolaylaştırıldı
Akademik çalışmaların önünü açmak ve sayısını
arttırmak amacıyla “Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ve BAP Yönergesi”nin 18. maddesini
değiştiren OMÜ Senatosu, üretken akademisyenlerin BAP bütçesinden daha fazla kaynak almasını
kolaylaştırdı.
Proje başvuru dönemi 2’den 5’e çıkarıldı

OMÜBÜLTEN
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Değişiklik kapsamında, akademisyenler tarafından
yılda iki kere yapılabilen Ar-Ge proje başvuru sayısı
da yılda beşe çıkarıldı. Böylece akademisyenler bir
yılda 5 ayrı dönemde proje başvurusunda bulunabilecekler.
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Gerekli kriterler sağlandığında 3 kat daha fazla
yüksek lisans ve doktora ödeneği
OMÜ BAP Koordinasyon Birimi ve BAP Uygulama

Yönergesinde yapılan değişiklikle, yüksek lisans ve
doktora projelerinde BAP bütçesinden destek almak için zorunlu olan yayın ve dış destek belgesi
şartı kaldırıldı.
Yeni yönetmeliğe göre, 7 kriterden birini sağlayan
1904 kodlu proje yürütücülerinin bütçeleri üç katına
yükselecek. Bu kapsamda, gerekli kriterler sağlandığında 5 bin TL olan yüksek lisans destek ödeneğini 15 bin 750 TL’ye; 10 bin TL olan doktora destek
ödeneğini de 31 bin 500 TL’ye kadar çıkarıldı. Gerekli
şartları yerine getiremeyen akademisyenler; yüksek lisans için 5 bin 250 TL, doktora için 10 bin 500
TL ödenek alabilecekler.
Akademisyenlerin bilimsel makalelerinin bulunması, yönetmelikte belirtilen süre içerisinde bakanlıklar gibi saygın kurumlara proje başvurusunda bulunmaları, patent ve ödül almaları gibi ölçütler BAP
desteği alırken avantaj sağlayacak.

Rektör Ünal’dan Türkiye’nin İlk Buzağı Can
Sütü Üretim ve Eğitim Tesisine Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Veteriner Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof.Dr.
Duygu Dalgın ve Prof. Dr. Yücel Meral’in, hayvancılığın en büyük problemlerinden biri olan buzağı
ölümlerini önlemek için 2 yıl üzerinde çalıştıkları Buzağı Can Sütü Projesini hayata geçiren Türkiye’nin
ilk Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisini ziyaret
etti. Rektör Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğiyle hayata geçirilmesiyle kurulan tesiste incelemelerde bulunarak üretim faaliyetleri hakkında bilgi
aldı, tesisin daha verimli ve kapsamlı çalışması için
yapılması gerekenler hususunda Üniversitenin her
türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

OMÜBÜLTEN
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Ziyarette Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Genel Sekreter Prof.
Dr. Hüseyin Gençcelep ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Şenol Yıldız ve
Ali Seyfi Küçükgöncü eşlik etti.
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Samsun Milletvekili Karaaslan’dan Başarılı
Teknopark Girişimcilerine Kutlama Ziyareti
Samsun Teknopark firmaları başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Dünya dijital
oyun piyasasında adından söz ettiren
Lebleby Games ile aldığı yatırım ve ödüllerle son aylarda adını sıkça duyuran
Adapha Yapay Zeka şirketlerini Samsun
Teknopark’taki merkezlerinde ziyaret
eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan
ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yavuz Ünal, başarılı ekipleri tebrik etti.
Lebleby Games “Gear Race 3D” ile
Dünyada Zirvede

OMÜBÜLTEN
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Samsun’da farklı disiplinlerden gelen 3
oyun sevdalısının bir araya gelerek kurduğu Samsun Teknopark firması Lebleby
Games’in piyasaya sürdüğü “Gear Race
3D” isimli oyunun, yarış oyunları kategorisinde 165 ülke ve ABD’de en çok indirilen oyunlar arasına ilk sıraya yerleşmesi,
dikkatleri de bu ekibin üzerine çekti.
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Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan
ve Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampü-

sünde yer alan Samsun Teknopark’ta üretilen ve
Samsun’dan dünya oyun piyasasına sunulan “Gear
Race 3D” oyununu geliştiren ekibi Teknopark’a gelerek tebrik etti.
Milletvekili Karaaslan ve Rektör Ünal, kısa sürede
yaklaşık 13 milyon indirilen ve dünya sırlamasına
ABD başta olmak üzere dünyanın 165 ülkesinde 1.
sıraya yükselen oyunun geliştiricileri Ercan Karabulut, Emre Karabulut, Talha Ekren, Miray Çalışkan ve
Cihan Bohçacı’yı tek tek tebrik ederek oyun hakkında bilgi aldı.

Oyun ve araştırma geliştirme (AR-GE) girişimi kimliklerini bir arada taşıyan ekip, şu anda Samsun Teknopark bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.
Karaaslan, Adapha Yapay Zeka Kurucusu Sema
Gül Türk’ü tebrik etti

Geliştirme Vakfı tarafından “AR-GE Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri-Refik Üreyen Ödülleri” kategorisinde ödüllendirilen Adapha Yapay Zeka’nın
kurucusu Sema Gül Türk’ü tebrik ederek firma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yine Samsun
Teknopark’ta faaliyet gösteren ve çalışmalarıyla
takdir toplayan Adapha Yapay Zeka firmasının kurucusu Sema Gül Türk ile görüştü. Karaaslan, riskli
bebeklerle ilgili hareket analizi çalışmalarıyla yatırım alan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Teknoloji

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın 13 Ocak’taki Samsun Teknopark ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Fehmi Yazıcı ve AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu ve
Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak
da eşlik etti.
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Son yıllardaki çıkışıyla eğlence sektöründe ilk sıraya yükselen oyun sektörünün yurt dışına oyun
ihracı da milyar dolarla ifade ediliyor. Bu piyasanın
önemli bir aktörünün Samsun’da OMÜ bünyesinde
faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduklarını
söyleyen Samsun Milletvekili Karaaslan, “Böyle girişimlerin ve Ar-Ge çalışmalarının Samsun’dan tüm
dünyaya yayılmasının heyecanını yaşıyoruz” dedi.
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OMÜ Üst Yönetimi, Araştırma ve Uygulama
Merkezlerinin Yapısını Gözden Geçirdi
OMÜ üst yönetimi, Üniversitenin araştırma ve uygulama merkezlerinin alt yapısını ve faaliyetlerini gözden geçirerek işlevselliğini arttırmak; merkezlerin
proje, hizmet ve yayın üretimine katkı sunmasını
sağlayacak stratejik eylem planı oluşturmak amacıyla ilgili akademisyenlerle bir araya geldi.
Rektörlükte düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof.
Dr. Hüseyin Gençcelep, Proje Yönetim Ofisi Başkanı
Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Ziraat Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz katıldı.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

“Araştırma ve uygulama merkezlerini bir bütün
olarak ele almalıyız”
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Toplantıda OMÜ’de faaliyet gösteren araştırma ve
uygulama merkezlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal “Fikirler, bu merkezlerin aracılığı ve desteğiyle
projeye dönüşebilir. Bunun için de güçlü bir kütüphane ve laboratuvara ihtiyaç var. Bu doğrultuda
yaptığımız çalışmalar var ve güzel bir noktaya geldi.
Dolayısıyla araştırma ve uygulama merkezlerimiz
kendi alanlarında proje üretebileceği gibi projesi
desteklenen akademisyen ve öğrencilerimizin de
bu merkezlerin imkânlarından öncelikli olarak yararlanmaları gerekiyor.” dedi.
Projelerin sonunda ortaya çıkan ürün, patent ya da
programların ticarileşmesi gerektiğine de dikkat
çeken Rektör Ünal, bu noktada OMÜ Teknoloji ve

Transfer Ofisinin Üniversite için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.
Üniversitenin proje yönetim sisteminin işleyişi açısından kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğine
işaret eden Rektör Ünal, araştırma ve uygulama
merkezlerinin de bu sisteme entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
“OMÜ’nün gelecek hedeflerinde araştırma ve
uygulama merkezlerinin önemli bir işlevi var”
OMÜ’nün gelecek hedefleri ve gelişmesi için yapılacak çalışmalarda, araştırma ve uygulama merkezlerinin önemli bir işlevi olduğunu vurgulayan
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Bu hedeflerimiz doğrultusunda bazı merkezlerin kurulması, bazılarının
revize edilmesi bazılarının da kapatılması gerekiyor.
Öncelikle yapmak istediğimiz, özellikle uygulamalı
olan merkezleri fiziki olarak bir araya toplamak.
Merkezlerimizi, kendi faaliyet planlaması olan ve
bu faaliyetleri bizimle paylaştığı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
Toplantıda her bir araştırma ve uygulama merkezi
tek tek ele alınarak faaliyetleri, ihtiyaçları ve eksikleri gözden geçirilerek merkezlerin işlevinin ve etkinliğinin artması için yapılması gereken çalışmalar
hakkında fikir alış verişi yapıldı.
Merkezlerin faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi
gerektiği hususunda görüş bildirilen toplantıda,
merkezlerin toplumsal gelişime ve eğitime de katkı
sunması için bir eylem planının oluşturulması gerektiği belirtildi.

Bölge TTO’lardan ortak TÜBİTAK 1001
Bilgilendirme Etkinliği
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında online
bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
(OMÜ-TTO) Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı Şafak
Esra Aslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen
etkinliğe TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı İdris
Ayhan katıldı. Program hakkında detaylı bilgilerin
yanı sıra, başvuru ekranı, başvuru süreci, olası ret
sebepleri ve proje değerlendirme süreçleri hakkında bilgiler verildi. Sunumun ardından katılımcıların
soruları cevaplandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi,
Amasya Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’nin işbirliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi TTO, Samsun
Üniversitesi TTO, Amasya Üniversitesi TTO, Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi TTO, Hitit Üniversitesi
TTO ve Sinop Üniversitesi TTO’nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik OMÜ-TTO YouTube kanalından
yayınlandı.
İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Prof. Dr. Sullivan’dan 1 milyon 155 bin TL
Bütçeli Proje

Prof. Dr. Sullivan’ın; Zoological Institute of Russian
Academy of Science ile başvuru yaptığı “Yüksek
Damarlı Bitkilerde Acariform Akarların Evrimleşme
Paternleri: Gal Oluşturan Eriophyoid Akarlarda Eşzamanlılık Gelişiminin Mekanizmaları” başlıklı projesi, 575 bin 418 TL Türkiye’den, 578 bin 760 TL ise
Rusya’dan olmak üzere toplamda 1 milyon 155 bin TL
bütçeyle desteklenecek.
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Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Sebahat Sullivan’ın 2532 TÜBİTAK - Rusya
Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) İkili İş Birliği Çağrısı
kapsamındaki başvurusu, 131 proje arasında ilk 10’a
girdi.
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Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan
Samsun Teknopark Girişimcisine Ödül

OMÜ bünyesindeki Samsun Teknoparkta faaliyet
gösteren Adapha Yapay Zekâ firmasının kurucusu
Öğr. Gör. Sema Gül Türk, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTVG) tarafından “AR-GE Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri - Refik Üreyen Ödülleri”
kategorisinde ödüle layık görüldü.
Samsun Teknoparkın başarılı firmalarından Adapha
Yapay Zekânın kurucusu ve girişimci kimliğiyle öne
çıkan akademisyen Sema Gül Türk, projeleri ve firmasıyla çeşitli başarılara imza attı.
Dünyanın en büyük yatırımcı ağından destek aldı
İlk olarak OMÜ AR-GE Proje Pazarı’nda birinciliğe
ulaşan Öğr. Gör. Sema Gül Türk, bu başarıyla birlikte Samsun Teknoparkın uygulayıcı kuruluş olduğu BİGG Programı kapsamında Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
projesi desteklenerek Samsun Teknoparkta firmasını kurdu. Firmayı kurmasının ardından dünyanın
en büyük melek yatırımcılık ağı Keiretsu Forum
Türkiye’den, 1 Milyon 250 bin TL değerlemeyle ilk
yatırımını aldı.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

“Üniversitemizin geliştirdiği proje odaklı
çalışmalarla elimden gelenin en iyisini yapmaya
çalışıyorum”
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Samsun Teknopark tarafından TTGV ödülleri için
önerilen ve ödüle değer görülen Sema Gül Türk,
sevinç ve memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“2020 TTGV Ödülleri’nde ‘AR-GE Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri – Refik Üreyen Ödülleri’ kategorisinde aldığım ödülden dolayı çok mutluyum.
Üniversitemizin geliştirmekte olduğu proje odaklı
çalışmalarda elimden gelenin en iyisini yapmaya
çalışıyorum ve bundan sonra da aynı motivasyonla
çalışacağım.”

Matematik Bölümü Projesine TÜBİTAK’tan
Proje Performans Ödülü
Dr. Köksal, 3’ünde davetli konuşmacı olmak üzere 7
uluslararası konferans bildirisi sundu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Mehmet Emir Köksal’ın yürütücülüğünü yaptığı ve başarıyla tamamladığı TÜBİTAK 1001
projesi, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları
Başkanlığı Grup Yürütme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda “proje performans ödülüne” layık
görüldü.
Doç. Dr. Mehmet Emir Köksal, ödül aldığı “Zamanla Değişen Komütativ Sistemlerin İncelenmesi ve
Uygulamaları” başlıklı proje kapsamında; 8’i SCI(E)
endeksli dergilerde olmak üzere 11 bilimsel dergi
makalesi üretti. Ayrıca yine proje kapsamında Doç.

TÜBİTAK tarafından 2016-2017 yılları arasında desteklenen proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Emir Köksal “Bu projede zamanla değişen
analog sistemlerin komütativitesi, ayrıştırma ve
tranzitivite özellikleri ile bunların uygulamaları ele
alındı. İncelenen konular zamanla değişen analog sistemlerin tasarımının teorisi için son derece
önem arz etmekle birlikte günümüz teknolojisinin
analog sistemlerden dijital sistemlere kaydığı bir
dönemde dijital sistemlerin komütativitesi üzerine
incelenecek konulara da zemin oluşturmaktadır.
Bu ve bunun gibi projeler, uygulamalı matematiğin
gerçek hayatta karşımıza çıkan mühendislik problemlerinde ne kadar önemli olduğu bilinciyle disiplinler arası çalışmaların yaygınlaştırılmasına olanak
sağlayacaktır.” dedi.
TÜBİTAK Proje Performans Ödülü, Araştırma Destek
Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan
projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve
değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine verilen bir teşvik ödülü.

Ziraat Projesine TÜBİTAK’tan
Araştırma Desteği
OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve
Hayvan Besleme Anabilim Dalı öğretim elemanları
Arş. Gör. Emrah Güngör, Prof. Dr. Güray Erener ve
Doç. Dr. Aydın Altop’un TÜBİTAK’a sunduğu proje
teklifi, destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK, 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ile ülkemizin teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı, rekabet gücünü
arttıracak uluslararası yeni ürün, süreç ve modelle-

rin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedefliyor.
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Yürütücülüğünü Arş. Gör. Emrah Güngör’ün üstlendiği, 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma
Destek Programı çerçevesinde sunulan “Katı Kültür
Fermantasyonu ile Bazı Tarımsal Posalardan Kanatlı Hayvanlar İçin Yem Katkı Maddesi Geliştirme Potansiyelinin Araştırılması” isimli proje, TUBİTAK tarafından incelenerek destek almaya layık bulundu.
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Ziraat Fakültesi Seralarında Modernize
Çalışmaları Hız Kazandı

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Muharrem Özcan, Dekan Yardımcıları Doç.
Dr. Ahmet Öztürk, Doç. Dr. Umut Sami Yamak ve
Rektör Danışmanları Doç. Dr. Harun Özer, Doç. Dr.
Yener Aksoy ile Ziraat Fakültesi’nin uygulama seralarında incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonrasında Rektör Ünal, Ziraat
Fakültesi Dekanı Özcan ile seraların altyapısı ve gerekli modernize çalışmalarının yürütülmesi ve ge-

rekli adımların atılması yönünde bilgi alışverişinde
bulundu. Görüşmede, öğrencilerin eğitim gördükleri süre boyunca daha donanımlı eğitim almaları için
uygulama seraları ve uygulama alanlarının genişletilmesi kararı alındı. Rektör Ünal, ziyaretinde üretim
ve uygulama seralarının şehre ve bölgeye tarım
alanında ciddi destek vermesi gerektiğini belirtti. Ziraat Fakültesi Dekanı Özcan ise Rektör Ünal’a
2021 yılında üretilecek olan ürünlerle ilgili genel bir
değerlendirmede bulundu.

OMÜ Öğretim Üyelerinin 3 Projesi TAGEM
Tarafından Kabul Edildi
Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin yürüttüğü 3 proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kabul edilerek destek
almaya hak kazandı.
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Türkiye’nin farklı üniversitelerinden Ar-Ge Destek
Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında desteklenecek Projeler için TAGEM’e sunulan 205 projeden
27’si kabul edilirken, OMÜ’den 3 farklı projeye destek sağlandı.
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TAGEM Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında, yürütücülüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ın yaptığı “Tarım
Ürünleri Üretiminde Optimizasyon ve Optimizasyona Dayalı Politika Simülasyon Sisteminin Geliştirilmesi“ konulu proje, yürütücülüğünü OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak’ın
yaptığı “Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile Canlı
Ağırlık ve Besi Performansının Arttırılması“ konulu
proje ve yürütücülüğünü OMÜ Mühendislik Fakülte-

si Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi
Doç. Dr. Özgür Demircan’ın yaptığı “Sulama Sistem
Malzemelerinde ve Drenaj Panellerinde Kullanılmak Üzere Karadeniz Lif Bitkilerinden Keten, Kenevir ve Isırgan Otu Takviyeli Polimerik Kompozit
Malzemelerin Geliştirilmesi“ konulu proje destek
almaya hak kazandı.

OMÜ’nün İştiraki ile Huzurevi Sakinleri İçin
Bocce Sahası Yapıldı
OMÜ iştirakçi olarak yer aldığı “Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri 2” konulu proje hakkında görüşmek
amacıyla Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanı Ayhan Ergün, proje yetkilileri tarafından
makamında ziyaret edildi.
Proje sürecinin ve planlamasının görüşüldüğü ziyarete; Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı,
Samsun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür
Yardımcısı Yüksel Kıyak, Evde Bakım Hizmetleri
Koordinatörü Dâhiliye Uzmanı Mahmut Sami Şen,
YADES Proje Koordinatörü Semra Özaydın, YADES
Projesi Denetleme ve İzleme Komisyonu Sekreteri
Uzm. Fzt. Lütfi Arslan, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm
Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ve Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Anabilim Dalında görevli Arş. Gör.
Alaattin Altın katıldı.
“Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri 2” konulu proje
kapsamında, pandemi nedeniyle karantinada olan
huzurevi sakinlerinin süreçten en az şekilde etkilenmelerini, psikososyal yönden desteklenmelerini
ve aktif yaşlanmalarını sağlamak amacıyla Samsun

Büyükşehir Belediyesi Huzurevi bahçesine bocce
sahası (demir bilyelerle oynanan bir saha oyunu ve
spor dalı) yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli
Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı Destek Programı
(YADES) tarafından desteklenen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı tarafından yürütülen projede OMÜ, bocce sporunun yaşlılar üzerinde fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerini bilimsel olarak araştırmak ve projenin görünürlüğüne katkı sunma amacıyla yer aldı.

Samsun Teknopark’ın Genel Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Mortaş Oldu
Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Genel Müdürü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş oldu.

Samsun Teknopark’ın Genel Müdürü olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mortaş, “OMÜ-TTO’nun çalışmalarını Samsun Teknopark’la birlikte yürütüyorduk. İçinde olduğumuz bir yapının Genel Müdürlük görevi
bizlere tevdi edildi. Samsun Teknopark’ı daha da ilerilere taşımak ve başarılarına kaldığı yerden devam
etmesini sağlamak amaçlarımız arasında olacaktır” ifadelerini kullandı.
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Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO) Koordinatörlüğü görevinde
bulunan Mortaş, aynı zamanda OMÜTTO A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevini yerine getirdi.
Mortaş, koordinatörlüğü döneminde
Teknopark ve OMÜ-TTO’ya önemli
projeler kazandırarak sürdürülebilirlik noktasında ciddi adımlar attı.
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Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün Bitkisel
Sütünü Veganlar Rahatlıkla Kullanabilir

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘kenevir sütü’, hayvansal gıdalar tüketmeyen veganlar için de ayrı bir besin kaynağı olmaya
aday.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

Anavatanı Orta Asya olan kenevir, devlet kontrolü
altında üretilen endüstriyel bir bitki… Gıda, tekstil,
sanayi, sağlık ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve diğer bitkilere göre oldukça dayanıklı ve
sağlıklı olan kenevir bitkisinin birçok farklı alandaki
araştırmaları OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsünde devam ediyor.
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OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, kenevirin kullanım alanlarını çoğaltmak ve farkındalık
oluşturmak adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’nin Samsun ziyaretinde açılan sergide

ürünlerini tanıttı. Bakan Pakdemirli ve ziyaretçilerin
büyük ilgi gösterdiği stantta ‘kenevir krokanı’ ve
‘kenevir poğaçası’nın yanı sıra en çok dikkat çeken
ürün ‘kenevir sütü’ oldu. Kenevir adına birçok çalışmanın yer aldığı stantta, kenevir sütünü tadanlar
ürüne tam not verdiler.
“Kenevir sütünü veganlar çok rahatlıkla
kullanabilir”
Kenevir sütünü veganların da kullanabileceğini
ifade eden OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, “Kenevir sütü tamamen kenevir tohumlarından elde edilmektedir. İçerisinde kenevir tohumu, su ve tatlandırıcı olarak da
bal veya şeker bulunmaktadır. Asla başka bir katkı
maddesi katılmamıştır. Bu şekilde elde edilen ke-

nevir sütü tüketime sunulabilir. Hayvansal bir süt
değildir, tamamen bitkisel bir süttür. Özellikle veganlar çok rahatlıkla kullanabilir. Ben çok severek
tüketiyorum. Kenevir sütü bitkisel kökenli olduğu
için bitkisel bir tadı veya havası vardır ama nihayetinde bu olay tamamen damak tadıyla alakalı bir
şey.” ifadelerini kullandı.
“Kenevirin çok geniş bir kullanım yelpazesi var”
Kenevirin birçok alanda kullanıldığının altını çizen
Aytaç, şu sözleri kaydetti: “Kenevir krokanı da kenevir tohumundan elde edilmiştir. Bar ve krokan
şeklinde tüketime sunulabileceğini göstermek
amaçlı yaptık. Kenevir krokanının lezzet olarak Türk
halkının damak tadına uygun olacağını düşünüyoruz. Kenevirin, tohumundan köküne kadar her kısmı
kullanılabilir. Kenevir gıda sektöründe, tekstil sektöründe, otomotiv sanayiinde, inşaat sektöründe,
ilaç sanayiinde kullanılabilir. Kenevirin çok geniş bir

kullanım yelpazesi var. Amaca göre kullanılan kısmı
farklıdır. Genel olarak baktığımız zaman çiçek, yapraklar, tohum, sap ve lifleri kullanılır.”

OMÜ Buluşuna Patent Tescili

Farklı avantajlar sağlayan bir sistem
Biyogazın üretim hızına bağlı olarak çalışan Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi; biyogazın, üretim

esnasında eş zamanlı olarak depolanabilmesine
olanak sağlıyor. Geliştirilen sistem ayrıca, biyogazın
düşük hacimde ve yüksek basınçta depolanabilmesi, uzaklıktan bağımsız olarak birden çok kullanıcıya
basınçlı biyogaz dağıtımı yapılabilme, kombide yakılabilme ile patlama ve tutuşma riskini azaltma gibi
avantajlar sunuyor.
Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi; biyogaz üretiminin gerçekleştirildiği kırsal bölgelerdeki aile tipi
işletmelerde, biyogaz tesisi bulunan hayvan çiftliklerinde, mezbaha ve atık su arıtma tesisi gibi biyogaz üretimi yapan yerlerde ve tarımsal ürünlerin
işlendiği kuruluşlarda kullanılıyor.
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Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk’ün “Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi” adlı buluşu, Türk
Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından
tescillendi. OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Patent Biriminin desteğiyle yapılan başvuru sonucunda patent için gerekli incelemeler yapıldı. İncelemeler neticesinde buluşun TÜRK PATENT tarafından
patent tescilinin yapılmasına karar verildi.
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Yerli Üretim ve Patentlerin
Ekonomiye Katkısı
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Türkiye Patent Hareketi Platformunun; Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Teknopark, Samsun
Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğiyle ve Adres Patentin katkısıyla düzenlediği “Marka Şehir Samsun
Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata
Katkısı” konulu web konferans, sektörün ve kamunun yetkili isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji
Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte; Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi
Yazıcı, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Selahattin Kaynak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av.
Ali Çavuşoğlu, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem
Şahin ve Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü C. Utku Aral konuşmacı olarak yer aldı.
Etkinlikte Samsun’un marka şehir olması için yapılması planlanan çalışmalar ile patentlerin ekonomi

ve ihracata katkısı üzerinde durularak yerli üretimin
önemine dikkat çekildi.
“Samsun akademik, kültürel ve ekonomik
anlamda bir cazibe merkezi”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan moderatör İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji
Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan, yerli ve
milli üretimi gerçekleştirmek ve teknolojide söz
sahibi olmak için teknolojik unsurlara sahip olmak
gerektiğini ifade ederek “Teknolojik rekabette yer
alabilmek ve dünyaya açılmak için önemli markalara sahip olmanın temel süreci, patentleşme ve fikri
haklara sahip olmaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve paydaşların çalışmaları sayesinde son yıllarda, ülkemizde yoğun bir patentleşme ve patent
kültürü oluşturma faaliyetleri yürütülmekte. Yoğunlaşan patent çalışmalarının ticarileşerek ekonomik kazanca dönüşmesi ve bu sayede yerli ve ulusal
ekonominin gelişmesi en büyük dileğimiz.” dedi.
Üniversitelerde üretilen bilginin ticari ürüne dönüşebilmesinin önemine de dikkat çeken moderatör
Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan “Üniversite ile sanayinin

Akademik, kültürel ve ekonomik anlamda
Samsun’un bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden
Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan, Samsun’un bu potansiyeliyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize
olan katkısını arttırarak sürdürmesini temenni etti.
“Samsun’un ekonomiden daha fazla pay
alabilmesi için Samsun Teknopark ve OMÜTTO’yu kurduk”
Yerli üretim ve patentlerin ekonomiye kazandırılması ile Ar-Ge çalışmaları hakkında konuşma yapan
OMÜ Rektör Yardımcısı Fehmi Yazıcı da “Türkiye’nin
gelişmiş ülkelerin seviyesine gelebilmesi için çok
güzel atılımlar var. Özellikle teknoloji geliştirme
bölgeleri kanununun çıkarılmasıyla; katma değeri
yüksek ürüne ve Ar-Ge’ye önem veren atılımlarla,
dünya ticaret pastasından daha büyük dilim alabilmek için çok doğru bir yol seçildi. 2008 yılında çıkarılan Ar-Ge kanunu ile de bu teknoloji geliştirme
bölgelerine verilen avantajların bir bölümü firmalara da verildi.” ifadelerini kullandı.
2008 yılında yaptıkları çalışmaların sonucunda
2009 yılında OMÜ bünyesinde Samsun Teknoparkı
kurduklarını belirten Rektör Yardımcısı Yazıcı “2018
yılında da Üniversitemiz, OMÜ Teknoloji ve Transfer
Ofisini kurdu. Samsun ve özelinde OMÜ’nün, ekonomi ve ticaretten daha fazla pay alabilmesi için bu
kurumları kurarak şehrimize kazandırdık. Teknoloji
geliştirme bölgesi, daha çok akademisyeni bünyesine çekerek, daha fazla Ar-Ge çalışması yaparak
patent ve faydalı model gibi kavramları daha çok
tanınır hale getirdi.” dedi.
“Üniversite ile sanayi iş birliğini otomasyon üzerinden gerçekleştirecek yazılımın son aşamasındayız”
OMÜ’nün yeni dönemde, Ar-Ge faaliyetlerini tek bir
çatı altında toplamak amacıyla Ar-Ge Koordinasyon

Birimini oluşturacağını bildiren Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı “Bu bağlamda daha hızlı ve
daha düşük maliyetli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de özellikle Üniversitemizin alt yapısını şehre açmak istiyoruz. Şehirdeki firmaların da her türlü Ar-Ge ihtiyaçlarının OMÜ
tarafından sağlanabilmesi için de somut bir yazılım
üzerinde çalışıyoruz. Üniversite ile sanayi iş birliğini
tamamen otomasyon üzerinden gerçekleştirecek
bir yazılım programının son aşamasındayız” sözlerine yer verdi.
“Tarım Teknoparkı kurma fikrimiz var”
Samsun’da yapılan yerel üretimin; bölgede, ülkede
ve dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için çalışmalar yapıldığına işaret eden Rektör Yardımcısı
Yazıcı şöyle devam etti “Samsun’un sağlık, ekolojik
turizm, tarıma dayalı sanayi gibi öne çıktığı, önemli
alanlarda ilerlemesi gerekir. Bu doğrultuda Samsun
Teknopark ve Samsun Üniversitesiyle İleri Tarım
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma İstasyonu ya
da Tarım Teknoparkı kurma fikrimiz var.”
Rektör Yardımcısı Yazıcı, Ar-Ge çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve teknoloji transfer ofislerinin
kendi iç dinamikleriyle ayakta durabilmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğine de değindi.
“Samsun’un gayri safi yurt içi hasılaya katkısı
yılda 9 milyar dolar ”
Daha fazla Ar-Ge çalışması, daha fazla patent ve
daha fazla yüksek teknolojik ürün ihracatı ile ülkemizin ekonomik gücünü, çok daha ileri boyuta
götürebilme potansiyelimizin bulunduğuna dikkat
çeken Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Selahattin Kaynak da Samsun özelinde yapılan
çalışmalar sonucunda elde edilen verileri paylaştı.
Samsun’da öne çıkan sektörün hizmet sektörü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Selahattin Kaynak, gayri
safi yurt içi hasılaya katkısının yılda 9 milyar dolar
civarında olduğunu, Türkiye genelinde ilk 500’de 3,
ilk binde ise 17 firmasının bulunduğunu ve tescil edilen 7 patente sahip olduğunu kaydetti.
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buluşması ve üretilen akademik çıktıların ekonomik
yansımalarının görülmesi en büyük hedeflerden
biridir. Bu da ancak üniversitelerin bünyesinde yer
alan teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleriyle
mümkün olacaktır.“ diye konuştu.
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“Samsun’da yapılan 88 patent başvurusundan
24’ü OMÜ bünyesinden çıktı”
Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Mortaş ise Samsun Teknopark faaliyetlerinin yanı sıra patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi verdi. Günümüzde girişimcilerin maddi
kaynaklara değil fikirlere ve bilgiye yatırım yaptığını
vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş “2020 yılında gayri safi milli hasıla yaklaşık 110 trilyon dolar.
Bu miktarın 60 trilyon dolarlık kısmı fikri mülkiyete
dayalı. Dolayısıyla bu büyük pazarda pay sahibi olabilmek için firmalarımızın önce fikri mülkiyet haklarına sahip olması daha sonra da Ar-Ge çalışmalarını
yapması lazım.” dedi.
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Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, 2019 yılında
Samsun’da yapılan 88 patent başvurusundan
24’ünün OMÜ bünyesinden çıktığını ve 20’sinin
OMÜ-TTO vasıtasıyla OMÜ hizmet patenti olarak
ortaya çıktığının altını çizdi. OMÜ’nün 6 adet de
uluslararası patent başvurusu gerçekleştirdiğini
ifade eden Mortaş, 2020 yılında yapılan 59 patent
başvurusundan 14’ünün OMÜ hak sahipliğinde ulusal patent, 6’sının da OMÜ hak sahipliğinde uluslararası patent başvurusu olduğunu belirtti.
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“Samsun Teknopark 33 ortağıyla Türkiye’de hemen
hemen örneği olmayan bir ortaklık yapısına sahip.
Yani hem özel sektör, hem kamu, hem de odalar ve borsalarla birlikte bütünsel bir yaklaşımla
Samsun’un potansiyelini ortaya çıkarmak için faaliyet yürütüyor. Bunu etkisini de de yeni bir Teknopark olmamıza rağmen görmeye başladık. 2018
yılında, en iyi geliştirme gösteren teknoloji gelişme bölgesi kategorisinde 3’lük ödülü, 2019 yılında
da erken aşama teknoloji geliştirme kategorisinde
1’cilik ödülünü aldık. Ayrıca 40’ı Ar-Ge, 30’u kuluçka
firmasıyla Samsun Teknopark yüzde 100 doluluk
oranına sahip. 2020 yılında ise 22 milyon liralık ArGe geliri elde ettik.” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun
İl Müdürü Selahattin Altunsoy Samsun’un sanayi
potansiyeli hakkında bilgi verirken Türkiye Patent
Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu da
“Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor Projesi” ile ilgili
sunum gerçekleştirdi.

“Samsun Teknopark 2020 yılında ise 22 milyon
liralık Ar-Ge geliri elde etti”

OKA’nın faaliyetleri ve yerli üretime katkısı hakkında konuşma yapan OKA Genel Sekreteri İbrahim
Ethem Şahin de OMÜ ile OKA’nın ortak yürüttüğü
proje sonucu hayata geçen, Türkiye’nin ilk Buzağı
Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisinin, OKA’nın yerli
üretime verdiği desteğin ve üniversite-şehir iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

OMÜ’de gerçekleşen teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerinin, fikri mülkiyetle korunması ve sanayiye entegre
edilmesi için Samsun Teknopark’ın ve OMÜ-TTO’nun
üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş

Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü C.
Utku Aral’ın, firmasının kurum ve gelişme sürecini
paylaştığı başarı hikâyesini paylaşmasının ardından
katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla etkinlik sona erdi.

OMÜ ve KTÜ İş Birliğiyle TÜBİTAK 1702 ve
1707 Çağrıları Bilgilendirme Etkinliği

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi (KATÜ) Teknoloji Transfer Merkezi iş
birliğinde Karadeniz Bölgesi özelinde TÜBİTAK 1702
ve 1707 Çağrıları için Online Bilgilendirme Etkinliği
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK uzmanlarından 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı sunumunu TÜ-

BİTAK TEYDEB TEMEG Bilimsel Programlar Uzmanı
Esra Yardımoğlu, 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri
için KOBİ Destekleme Çağrısı sunumunu ise TÜBİTAK TEYDEB Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme
Grubu Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Esma
Avil gerçekleştirdi. Online bilgilendirme etkinliğine
bölgedeki üniversite akademisyenlerinin yanı sıra,
sanayici ve kamu kurumu temsilcileri de katıldı.

OMÜ-TTO; TÜBİTAK Projelerinde Yol Gösteriyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi (OMÜ-TTO); çevrim içi (on-line) düzenlediği
programla TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projeleri’ne dair merak edilen hususları ele aldı.

OMÜ-TTO’nun YouTube kanalından canlı yayımlanan programda, proje hazırlık süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak proje hazırlık
sürecinde önem arz eden konulara odaklanıldı.
Programda ayrıca, TÜBİTAK 1001 proje öneri formu üzerinden ilgili kısımların nasıl doldurulması gerektiği
ve panelist değerlendirme süreçleri ile ilgili detaylar paylaşılırken etkinlik sonrasında katılımcıların soruları cevaplandı.
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OMÜ-TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Uzmanı Şafak Esra Aslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal konuşmacı olarak katıldı.
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Etkinlikler Kültür-Sanat

Mehmed Âkif Okulu: Asım’ın Nesli’ne
Ulaşma Yolunda
Türkiye Büyük Millet Meclisince 2021 yılının İstiklal
Marşı Yılı olarak kabul edilmesi dolayısıyla OMÜ,
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Mehmed Âkif Okulu
projesi hazırlandı.
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Projede, alanında uzman akademisyenler tarafından çevrim içi olarak 9. ve 10. sınıf seviyesindeki 300
katılımcıya İstiklal Marşı’yla ilgili akademik ve nitelikli eğitim vermek; tarihi bilgiler ışığında edindikleri
bilgilerle donanımlı ve yetkin gençler yetiştirmeye
katkı sağlamak hedefleniyor. Projeye katılan öğrencilere mezuniyet belgeleri verilecek, Mehmed
Âkif Ersoy’un Safahat adlı eseri hediye edilecek. Yıl
boyunca devam edecek proje kapsamında amaca
yönelik programlar düzenlenecek, Ankara’da bulu-

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir KONYALI

Yazılışının 100. yılında genç nesillerin İstiklal
Marşı’nı, istiklal marşını ortaya çıkartan şartları ve
İstiklal Şairi Mehmed Âkif Ersoy’u yakından tanımalarına katkı sağlamak, yüz yıl öncesinden bu güne
köprü kurmak amaçları ile yola çıkılarak akademik
düzeyde derslerin verileceği Mehmed Akif Okulu:
Asım’ın Nesli projesi Ocak ve Nisan 2021 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek.

nan Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi ziyaretiyle dönemin havası teneffüs edilecek.
Mehmed Âkif Okulu projesinin dersleri ayrıca pazartesi ve çarşamba günleri saat 20.00’da Atakum
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalından
canlı olarak da izlenebilecek.

Onur Can Çaylı ile Görsel Efekt Söyleşisi

İletişim Fakültesi öğrencileri, Sine-Düş Topluluğu
aracılığıyla Görsel Efekt ve Animasyon Uzmanı Onur
Can Çaylı ile bir araya geldi.
OMÜ Sine-Düş Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte Türkiye’de ve Hollywood’da görsel efekt, süper
kahraman filmleri ve sektöre dair birçok konu konuşuldu. Moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi ve Sine-Düş
Danışmanı Filiz Erdoğan Tuğran üstlendi.
“Türk Sineması imkânsızlıklara rağmen görsel
efektte iyi durumda”

“Türk sineması kahramanlarının farkında değil”
Türkiye’de çekilen kahraman temalı filmlerin azlığı
üzerine duran Çaylı, “Türk Kültürü ve Türk Mitolojisinde birçok kahramanımız var ve maalesef bunlara dair filmler çekilmiyor. Amerikalıların mitolojisi

ve kahramanları olmadığı için süper kahramanlar
yaratıyorlar. Bizler ise buna özeniyoruz. Hâlbuki
Mustafa Kemal Atatürk gibi dünya çapında tanınan
büyük bir kahramanımız var. Üzerine birçok film ve
dizi yapılabilecekken çok az yapım var” şeklinde konuştu.
Etkinlik sonunda, pandeminin ardından OMÜ İletişim Fakültesi’nde yüz yüze söyleşi yapmak istediğini belirten Görsel Efekt ve Animasyon Uzmanı Onur
Can Çaylı katılım sağlayan herkese teşekkürlerini
sundu.
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Türkiye’deki görsel efektlerin yetersizliği üzerine
yöneltilen soru ile söze başlayan Çaylı, “Aslında
yetersizlikten ziyade donanım eksikliği desek daha
doğru olur. Amerikan sinemasının 100 yılı aşkın bir
tarihi var. Bu süreçte kendilerini sürekli geliştirme
fırsatı buldular. Bununla beraber donanımsal açıdan Türkiye’nin çok daha ilerisindeler. Bu da onların
daha hızlı ve deneyimli büyümelerini sağlıyor” dedi.
Türk Sineması’nın da elindeki imkânlara rağmen gayet iyi olduğunu belirten Çaylı, “Mesela Türkiye’de
de kurgu ve görsel efekt programlarını çok iyi kullanan sanatçılar var. Türkiye’de maalesef en büyük
sıkıntı zamandır. Amerikan Sineması yılların getirdiği birikimle görsel efekt konusunda yapım şirketleriyle eş zamanlı çalışabilmekte. Fakat Türkiye’de bu
biraz zor ilerliyor” şeklinde konuştu.
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Etkinlikler Sosyal

Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Tüm
Boyutlarıyla Ele Alındı

Cemalettin Kömürcü, verimliliğin günümüzde önem
kazanan bir kavram olduğunu ifade ederek “Özellikle içinde bulunduğumuz 21. yy’ın ilk çeyreğinde bu
konuda geldiğimiz nokta, son derece kayda değer.
Verimliliği enerji kavramı ile yan yana getirdiğimizde daha çok önem kazanıyor. Çünkü ülkemiz, enerji bakımından çok zengin değil. Bu noktada enerji
tasarrufu ve verimlilik kavramları üzerinde durmak
istiyoruz.” dedi.
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Enerji tasarrufu ve verimliliğinin temel niteliğinin,
sürdürülebilir olması olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
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Yavuz Demir de “Enerji tasarrufunu ve verimliliğini sağlamak için yapılan uygulamalar var. Örneğin,
ürünlerin enerji yıldızı etiketiyle piyasaya sürülmesiyle 430 milyar dolara varan bir tasarruf sağlandığı
gibi karbon emisyonunu dengelemek ve azaltmak
için de bir takım çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.
“Enerji tasarrufunun en büyük itici gücü
korkudur”
Enerji tasarrufunun en büyük itici gücünün korku olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz Demir “İnsanlık,
kaynakların tükenebileceğini realize etmiş durumdadır. Tüm dünyada Covid 19’un maliyetini düşünün.
İnsanlık, bilim ve teknolojide geldiği noktaya rağmen ilkel dönemlerde hissettiği çaresizliği hissetti.
Bunun arkasındaki felsefeyi dikkatle kurgulayarak
enerji verimliliği politikasının oluşturulması ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Cemalettin KÖMÜRCÜ

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin
Kömürcü’nün moderatörlüğünde düzenlenen “Enerji
Tasarrufu ve Verimlilik” konulu konferans, Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal
ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Demir’in katılımıyla 15 Ocak’ta internet üzerinden
canlı yayında gerçekleşti.

Çiğdem KARAASLAN

Prof. Dr. Yavuz DEMİR
“Kaynakların tükenebileceği korkusunu gelecek
için değil şimdi yaşıyoruz”
Enerji tasarrufu ve verimlilik kavramlarını kültürel
açıdan değerlendiren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal ise “Kültürümüzde tasarruf kavramı, mülkün
korunmasıyla ilişkilendirilir. Ancak günümüzde
tasarruf, erdem olmaktan çok bir zorunluluk haline
geldi. Çünkü Rektör Hocamızın da belirttiği gibi
kaynakların tükenebileceği korkusunu gelecek
için değil şimdi yaşıyoruz. Şu an suyun tükendiğini
konuşuyor; çevrenin kirletildiğini, tahrip edildiğini
görüyoruz.” dedi.v
“Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”
Rektör Prof. Dr. Ünal “Tasarruf etmek, zengin ya da
fakir fark etmeksizin toplumun her kesimi için bir
kültüre dönüşmesi gerekiyor... Kültürümüzün arka
planına ve dinimizin kurucu metinlerine baktığımızda bunlar, enerji ve kaynakların israf edilmesini engelliyor. Kısacası tasarruf, erdemden çok bir insanlık
duruşudur ve kaynakları kullanırken diğer insanları
da düşünmek artık bir zorunluluktur.” değerlendirmesinde bulundu.
“İklim krizi Covid 19’dan çok daha önemli ve kalıcı
bir küresel sorun”
Enerji tasarrufu ve verimliliğinin, geniş kapsamlı bir
kavram olduğunu ifade eden Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da “Şu an dünyayı tehdit eden
Covid 19, en önemli küresel sorun olarak görülse de
aşının bulunmasıyla yakın zamanda hayatımızdan çıkacak. Ama hayatımızdan çıkmayacak çok daha önemi bir küresel sorun olan iklim değişikliği, önemini
daha da arttırarak iklim krizine dönüşmüş durumda.
İnsan eliyle gerçekleşen bu sorunu çözmek için de
enerji tasarrufu ve verimliği ile ilgili tüm kavramları
ortaya koymak, Yavuz Ünal Hocamızın ifade ettiği

gibi insanlık duruşunu sergilemek zorundayız. Bu
konuda önceden çalışma yapmak ve önlem almak
oldukça önemli.” şeklinde konuştu.
Hükümetin enerji tasarrufu ve verimliliği hususunda
yaptığı çalışma ve projeler hakkında da bilgi veren
Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın “bağımsız enerji, güçlü Türkiye” stratejisiyle yola devam ettiklerini belirtti.
“Yenilenebilir enerji üretiminde Avrupa’da 6;
dünyada 13. sıradayız”

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Enerjinin; büyüme unsuru, ulusal güvenlik ve insan
kaynağı meselesi olduğunu söyleyen Karaaslan “Yenilenebilir ve değerli enerjinin kullanılmasıyla 2020
yılının ilk yarısında toplam elektrik üretiminin yarısından fazlasını, yenilenebilir enerjiden elde ettik. Bu
konuda Avrupa’da 6; dünyada ise 13. sıradayız. Bu başarıyı da çok kısa bir zamanda elde ettik. Yenilenebilir enerjiyi kullanırken de iki boyutlu düşünüyoruz.
Birincisi çevreye duyarlı olması, ikincisi de sürdürülebilir olması. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, çevre dostu sürdürülebilir stratejilerle toplum
tarafından tercih edilmesini ve toplumun bu konuda
bilinçlenmesini amaçladık. İki yıl önce paylaştığımız
ulusal enerji tasarrufu eylem planıyla da 2023 yılına
kadar yüzde 14 enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
“İklim krizi, iklim mültecileri krizini doğurabilir”
İklim krizinin sonucu olarak iklim mültecileri krizinin
de yaşanabileceğine dikkat çeken Çiğdem Karaaslan,
hükümetin kuraklıkla mücadele ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarını yakında kamuoyuyla paylaşacağını belirterek uluslararası camiaya da Türkiye’nin
iklim değişikliği modelini tanıtacaklarını açıkladı.
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünü yaptığı
sıfır atık projesine de değinen Karaaslan “Bu proje
kamuda ve özel kurumlarda hızla yayılıyor. Evsel
atıkların dönüşümü için de en kısa zamanda bir çalışma yapılacaktır. Çevre Ajansının kurulması da
atık yönetiminin kolaylaşması açısından oldukça
önemli.” dedi.
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Uluslararası Enerji Ajansının, enerji verimliliği konusunda yürüttüğü projeler hakkında da bilgi veren
Prof. Dr. Demir, kreatif sektörlerde yapılacak faaliyetlerin, ülkemizin verimlilik sürecine katkı sunacağını dile getirdi.
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Rektör Ünal, Devlet Övünç Madalyası Tevcih
Töreni’ne Katıldı
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, protokol üyeleriyle birlikte Devlet Övünç Madalyası Tevcih
Töreni’ne katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratları, şehit yakınlarına ve gazilere takdim etti.
Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal da katıldı.

Aziz şehitlerimizin bu cennet vatanı, her bir karışını
kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiklerini belirten Vali Dağlı, şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bağımsızlık ruhunun bizlere vatanımızı koruma noktasında ilham kaynağı olduğunu ifade etti.
Dağlı, “Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun gereği olarak gösterdiğimiz duyarlılığı, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da devlet ve millet
olarak göstermeye devam edeceğiz.” dedi.
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AFAD 2021 Yılı Tanıtım Toplantısı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 2021
yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlenerek
tüm illerde Afet Eğitim Seferberliği başlatılmıştı.
Bu amaçla Samsun’da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)
2021 Yılı Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun
AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı ve ilgili kamu kuruluşları katıldı.

Rektör Ünal, İl Afet Risk Azaltma Planı
Hazırlık Toplantısı’na Katıldı

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Valisi Doç. Dr.
Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen İl Afet Risk
Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısına katıldı.
Toplantıda AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı da yer aldı.
Valilikte düzenlenen toplantıda; karşılaşılacak olası
afetler için kurumlar arası iş birliği ve yapılacak faaliyetler hakkındaki konular ele alındı.
Toplantı sonrası katılımcılar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul İRAP Hazırlık Toplantısında
yaptığı konuşmaya uzaktan konferans yöntemiyle
katıldılar.

Bakan Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin bugün afet müdahale kapasitesi anlamında Batı’daki gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğunu belirtti.

Covid-19 Pandemi Sürecinde Kadın Olmak

Kadınlar günü etkinliği olarak öğrenciler dersin
sorumlu öğretim üyeleri Prof. Dr. İlknur Aydın Avci,
Doç. Dr. Birsen Altay, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu
ve Araştırma Görevlileri ile birlikte “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın” konusuyla ilgili makaleler tartışarak,
bu konuda farkındalık sahibi oldu.
Daha sonra her bir öğrenci çevresindeki bir kadın
ile “Covid-19 Pandemi Sürecinde Kadın Olmak” üzerine röportaj yaptılar. Bu görüşmelerde, öğrenciler

kadınlara pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları,
bu süreçte bu zorluklarla nasıl baş ettikleri, bu sürecin kadınlara kazandırdıkları ve kaybettirdikleri,
aile içindeki rol dağılımındaki değişiklikler ile pandemi sürecinde bir kadın olarak hayatlarında olan
değişimlere yönelik sorular sordular.
Öğrenciler yaptıkları bu görüşmelere ilişkin değerlendirmeleri birlikte tartışarak pandemi sürecinde
kadınların yaşamış olduklarına dair farkındalık kazandı. Öğrenciler bu görüşmelerden çıkardıkları en
önemli spot cümleleri ise slogan haline getirerek,
Covid-19 pandemi sürecinde kadınların yaşadıklarına dikkat çekmeye çalıştı.

OMÜBÜLTEN
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Sayı 83

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk
Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması Dersi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Sanatın
Işığında Kadın

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) TV kanalından canlı yayınlanan etkinliğe; Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Rektör yardımcısı Prof.
Dr. Cengiz Batuk ve OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice
Kumcağız, OKTAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Yakup Yılmaz, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şener Şentürk, OMÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan ve Arş. Gör. Senem
Gürkan’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları gönüllüleri katılım sağladı.

OMÜBÜLTEN
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OKTAM Müdürü Doç. Dr. Kumcağız
“Etkinliklerimizle bilhassa kırsalda yaşayan
kadınlarımıza ulaşmayı hedefledik”
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OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Merkez
olarak sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle yürüttükleri iş birlikleri ve gerçekleştirdikleri etkinliklerden bahsederek Kadınlar Günü mesajında “Ne
yazık ki kadınları hedef alan şiddet ve cinayetlerin
gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin
önlenebilmesinde; öfke kontrolünün sağlanmasının yanı sıra, kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve kadın
istihdamının çok önemli olduğunu düşünmekteyim.
Merkez olarak gerçekleştirdiğimiz her etkinlikte

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OKTAM) düzenlediği “Sanatın Işığında Kadın” başlıklı 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşti.

üniversite-toplum iş birliğini hep önceliğimize aldık.
Bu amaçla bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimizi Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Üniversitemiz iş birliğiyle düzenleyerek özellikle kırsalda
yaşayan kadınlarımıza ulaşmayı hedefledik. Bu etkinliklerimiz içerisinde; öncelikle Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Sena Sengir Hocamızın organize ettiği ve 21 ülkeden 88 sanatçının katıldığı ‘Pandemide
Kadın Olmak’ temalı Uluslararası Karma Sanal Sergi,
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bahar Güdek Hocamızın şefliğinde OKTAM Kadınlar Korosu Konseri ve
‘Pandemide Kadın Olmak’ temasıyla düzenlediğimiz
öykü yarışmasının ödül töreni yer almakta. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde öncelikle verdikleri desteklerden dolayı Rektörlüğümüze, eşsiz özverileri
ile hep yanımda hissettiğim akademisyen arkadaş-

larıma ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
çalışanlarına teşekkür ediyor, saygı ve şükranlarımı
sunuyorum.” sözlerine yer verdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise kadına yönelik şiddet haberlerine dikkat
çekerken, dinimizde ve kültürümüzde kadına yönelik şiddetin yer almadığını vurguladı. Kadınlar ve
annelerin bizlerin baş tacı olduklarını belirten Başkan Demir, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü
kutladı.
OKTAM Kadınlar Korosu sahnede
Serginin ardından OMÜ öğretim üyelerinden Doç.
Dr. Bahar Güdek’in şefliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen OKTAM Kadınlar Korosu Konseri, hem ekran
başındaki izleyicilere hem de davetli protokole güzel ve keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikler serisinin son aşamasında da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile OMÜ OKTAM’ın 8

Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği ve 286 kadın ile 54 erkek olmak üzere 340 yarışmacının katıldığı “Pandemide Kadın Olmak” temalı
öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

Öykü yarışmasında dereceye girenler
ödüllendirildi
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SBF’den Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı
Farkındalık Etkinliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarının
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
kapsamında düzenlediği “Kadına Yönelik
ve Aile İçi Şiddetin Hukuki Boyutu, Hemşirelerin Görev ve Sorumlulukları” konulu
söyleşi, Av. Sevgi Çetin’in katılımıyla online gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın yaptığı etkinlikte
Av. Sevgi Çetin, “Kadına Yönelik ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi Konusunda Temel Hukuki Düzenlemeler ile Sağlık Çalışanlarının Görev ve Sorumlulukları” başlıklı bir sunum yaptı.
“Şiddetin önlenmesinde ve şiddet durumunda
Hukukçuların ve sağlık çalışanlarının önemli
sorumlulukları var”

rı olduğunu belirterek şunları söyledi “Sizler kadına
yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesinde çok önemli
bir grupsunuz. Çünkü şiddetin en önemli ve ilk göze
çarpan boyutu fiziksel şiddet ve fiziksel şiddet durumuyla ilk karşılaşacak olan siz hemşirelersiniz. Bu
nedenle vaktinde ve doğru tepkiler verirseniz can
kurtarırsınız”

Sunumunda hukuk ve sağlığın diğer disiplinlerden
farklı olarak insan yaşamının her anına temas ettiğini kaydeden Av. Sevgi Çetin, bu nedenle şiddetin
önlenmesinde ve şiddet durumunda hukukçuların ve
sağlık çalışanlarının önemli görev ve sorumlulukla-

Hemşirelerin öncelikle hukuki olarak şiddeti bildirme
zorunluluğu bulunduğuna vurgu yapan Av. Sevgi Çetin, hemşirelerin şiddet mağduru ya da şiddete uğradığını düşündükleri bir kadınla ya da bireyle karşılaştıklarında neler yapabileceklerine yönelik bilgi verdi.

Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde
Mezun-Öğrenci Buluşması
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından 16 Mart “Dünya Sosyal Hizmet Günü”nde mezun-öğrenci buluşması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte 2021 yılı için belirlenen temaya dikkat
çekilerek sosyal hizmet mesleğinin temel felsefelerinden bahsedildi.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

OMÜ Sosyal Hizmet Bölümü’nden mezun olan sosyal hizmet uzmanları, Prof. Dr. Gülsüm Çamur moderatörlüğünde bir araya gelerek uzaktan konferans
yöntemiyle deneyimlerini öğrencilere aktardı.
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Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarından Adalet Bakanlığı Rize Personel İl Eğitim Merkezi’nde sosyal
hizmet uzmanı olarak görev yapan Burcu Tuzcu,
Amasya Sağlık Müdürlüğü’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Leman Ak ve Uluslararası Göç
Örgütü’nde (IOM) sosyal hizmet uzmanı olarak görev
yapan Rıfat Karabaş, öğrencilik dönemlerinde edindikleri tecrübelerden ve mesleki çalışmalarından
bahsederek öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde

bulundu. 16 Mart’ın Dünya Sosyal Hizmet Günü olması dolayısıyla etkinlikte bugünün anlam ve önemine
de değinildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını OMÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, gerçekleştirdi.
Konuşmasında; Dünya Sosyal Hizmet Gününe vurgu
yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend
Ersanlı OMÜ Sosyal Hizmet Bölümü’nün amaç ve hedeflerinden, gelecek planlarından bahsederek sosyal hizmet bölümü olarak yüksek lisans programının
açılacağını ve Eylül ayında ilk öğrencilerini alacağını
duyurdu.
Dünya Sosyal Hizmet günü; her yıl belirlenen tema
üzerinden kutlanmakta. 2021 yılının teması ise
‘Ubuntu’ olarak belirlendi. Ubuntu; Güney Afrika’nın
yerli halklarından gelmekte ve “tüm insanlığı birbirine bağlayan evrensel bir paylaşım bağına olan
inanç” anlamı taşımakta.

Hemşirelik Bölümü Huzurevleri ile Engelli
Bakım Merkezleri Çalışanlarının Yanında
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları, kurumlar arası iş birliği ve kaliteli
hizmet sunumunu arttırmak amacıyla huzurevleri
ile engelli bakım merkezlerine yönelik on-line (çevrim içi) hizmet içi eğitimler düzenleyecek.
Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevleri ve özel engelli bakım merkezlerinde görev yapan personele hitap edecek
hizmet içi eğitimler; 1 Mart – 31 Mayıs 2021 tarihleri
arasında 13 farklı konuda on-line (çevrim içi) olarak
gerçekleşecek.
Covid-19 (koronavirüs) pandemi tedbirleri dolayısıyla huzurevi ve engelli bakım merkezlerinde
kalan engelli ve yaşlı sakinler ile kuruluşta görevli personelin süreçten en az şekilde etkilenmeleri
ve psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla
söz konusu eğitim konularının içeriği de pandemi
şartlarına göre genişletildi. Eğitim planlaması kapsamında Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürü Tekin Balcı ve İl Müdür Yardımcısı Hamit
Gümüş ziyaret edildi.

Ziyarette; OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Ana
Bilim Dalında görevli Arş. Gör. Alaattin Altın ve Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde
görevli Uzm. Fizyoterapist Lütfi Arslan tarafından verilecek online eğitimler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

OMÜ Samsun İl Müftülüğü Görevlilerine
Eğitim Verecek
Samsun İl Müftülüğü tarafından yürütülen ve OMÜ)
ile işbirliği yaptığı Maddeden Manaya ‘‘Bağımlı Olma
Özgür Ol’’ projesi kapsamında Samsun’un tüm ilçelerinde görev yapan vaiz, vaize, din hizmetleri uzmanları ve Bağımlılık koordinatörlerine yönelik madde
bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili online
(çevrim içi) eğitimler düzenlenecek.
Eğitim planlaması kapsamında OMÜ Öğretim Üyeleri, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İl Müftü
Yardımcısı Abdullah Kılıç ve İl Müftülüğü Bağımlılık
koordinatörü Hikmet Ünal’ı ziyaret etti.

lek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan ve Arş. Gör. Alaattin Altın tarafından yapılacak olan online eğitimler
ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
OMÜBÜLTEN
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Ziyarette; Samsun’da madde bağımlılığı ile mücadelenin güçlü bir şekilde devam etmesi ve madde
bağımlılığı ile etkin mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı. OMÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur
Aydın Avci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Samsun Mes-
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Hayatını Kaybeden Sağlıkçılar Anısına
Atakum’da 150 Mimoza Fidanı Dikildi

Samsun’da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının
anısına 150 mimoza fidanı toprakla buluşturuldu.

OMÜBÜLTEN
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Atakum ilçesinde yeni oluşturulan “Atakum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sağlık Çalışanları
Hatıra Ormanı”nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 150 mimoza fidanı, hayatını kaybeden
sağlıkçıların anısına dikildi. Atakum Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, hayatını kaybeden
sağlıkçılar için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlarken akabinde
kürsü konuşmalarına geçildi.
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İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Atakum Kent
Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç “Tıp
Bayramı vesilesiyle burada sizlerle buluşmak bizlerde güzel bir duygu oluşturdu. İçinde bulunduğumuz
pandemiden dolayı sizler gibi çok değerli 385 sağlık

çalışanımızı, değerli hocalarımızı yitirmenin üzüntüsüyle 14 Mart’ı bir bayram havasında kutlayamıyoruz. Hayatlarını kaybetmiş olan tüm hocalarımıza
ve sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz.” dedi.
“Sağlık çalışanlarına saygı ve vefa, borcumuzdur”
Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan
Furtun da benzeri görülmemiş zamanlar yaşandığını belirterek “Yüzyılın salgınını yaşadığımız bu
dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
sağlık çalışanları bir asker gibi fedakârca ve cansiperane mücadele ediyorlar. Hekimler ve sağlık
çalışanları hastalarına bakım sağlarken bilinçli bir
şekilde çok tehlikeli bir durumda mesleklerini uyguluyorlar. Üstelik bunları çoğu kez ideal sayılmayacak koşullarda yapıyorlar. Çocuklarını, eşlerini,

anne ve babalarını hatta hayatlarını bir kenara
bırakarak, hastalanma ve ölüm riskini göze alarak
yaşatmak için mücadele ediyorlar. Sağlık çalışanlarına saygı ve vefa, borcumuzdur. Bu park da bunun
sembolüdür.” şeklinde konuştu.
İl Sağlık Müdür Vekili olarak programa katılan Dr.
Mehmet Kılınç ise “Tüm meslektaşlarımın 14 Mart
Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Vefa ve saygı adına tüm
sağlık çalışanlarımıza yönelik böyle bir etkinliği
düzenlediklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarımızın geçmişte bir
destanı var. Sadece bugün destan yazmıyorlar;
Çanakkale’de yazdılar, İstanbul’un işgalinde yazdılar. Bunu pandemi sürecinde de devam ettiriyorlar.
Dünyanın başka bölgelerini takip ediyor, hastaneler ve hizmet alanındaki eğilimlerini izliyoruz. Sağlık çalışanlarımız günlerce, aylarca evine gitmiyor,
çocuğunu görmüyor, otelde yatıyorlar. Her gün
hastaneye gittiğinde virüs kapabileceğini ve peşinden ölebileceğini de biliyorlar ve buna rağmen
görevlerinin başındalar. Bunun adı şehitliktir. Burada anılarını yaşatacağımız kişiler, şehit olmuş sağlık çalışanlarımızdır. Onlar bizim kalbimizde destan
yazdılar. Virüsün bulaşabileceğini, öleceğini bile
bile çocuğundan, eşinden vazgeçerek koşa koşa
hizmete giden sağlık çalışanlarının bu mücadeledeki hakkı teslim edilmelidir. Şartlar böyle iken sağlık
çalışanına, doktora şiddet uygulamak ne demektir.
İnsanlık bunun neresinde. Şehit olan sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor; pandemi belasından bir an önce kurtulmayı ümit ediyoruz.”
“100 yılın kahramanlığını ortaya koydular”
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal, sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmalarına

vurgu yaptığı konuşmasında “14 Mart Tıp Bayramı
vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza başta şükranlarımızı, saygımızı, minnettarlığımızı arz ediyorum.
İnsanlığın karşı karşıya kaldığı salgınla mücadele
sürecinde kendi varlıklarını, sağlıklarını hiçe sayarak cephedeki asker gibi üzerlerindeki yükümlülüğü fazlasıyla yerine getiren sağlık çalışanlarımızın
artık bir destan yazdığına, yazılacak ve okunacak
bir destanlarının var olduğuna inanıyoruz. Bundan
sonraki süreçte de sağlık çalışanlarımızın bu emekleri ve canları pahasına verdikleri mücadelenin; bir
krizin nasıl yönetileceğini, kriz esnasında insanın
kendi kaygılarını bir kenara bırakarak insanlığı nasıl
düşündüğünü gösteren güzel bir örnek olarak ders
kitaplarına gireceğini düşünüyoruz. Ahirete giden
bütün sağlık çalışanlarımıza Rabbimden rahmet
diliyorum. Bu insanlarımız 100 yılın kahramanlığını
ortaya koydular. Bir an önce yüzümüzdeki maskeyi
çıkardığımız, birbirimize dokunabildiğimiz ve temas
edebildiğimiz yüz yüze günlere kavuşmayı temenni
ediyorum.” sözlerine yer verdi.
Konuşmalarının ardından fidan dikimine geçildi.
Protokol üyeleri mimoza fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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“Sağlıkçılar destan yazdılar”

63

Etkinlikler Sosyal

LÖSEV’den OMÜ’ye Teşekkür Sertifikası
OMÜ, geçmişten bugüne kadar Lösemili Çocuklar
Vakfına (LÖSEV) verdiği destek ve katkılar, teşekkür
sertifikasıyla taltif edildi.

OMÜBÜLTEN
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Verilen desteğin simgesi olan teşekkür sertifikasını, OMÜ Rektörlüğünü ziyaret eden LÖSEV Samsun
Şube Sorumlusu Aycan Seymen ve beraberindeki
Sosyal Hizmet Uzmanı Aslı Akyol, Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’a teslim etti.
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Rektörlük makamında konuklarını ağırlayan Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, LÖSEV’in gösterdiği teveccüh
ve alakadan dolayı teşekkür etti. Sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini ve sertifikanın bu
bağlamda OMÜ için gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Ünal, lösemili çocukların tedavisinde
ve seslerinin duyurulmasında Üniversitenin, gelecek süreçte de bütün imkânları ve motivasyonuyla hareket edeceğini vurgulayarak LÖSEV Samsun
Şubesi ile LÖSEV’e gönül ve destek veren herkese
şükranlarını iletti.

aileleri için umut kaynağı olduğuna dikkat çeken
LÖSEV Samsun Şube Sorumlusu Aycan Seymen de
OMÜ’nün bu süreçteki rolü ve desteği için Rektör
Ünal nezdinde OMÜ ailesine teşekkürlerini iletti.

Rektör Ünal, OMÜ olarak LÖSEV’in düzenleyeceği,
bireysel ve toplumsal farkındalığa hizmet edecek
proje ve çalışmaların içinde olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. LÖSEV’in, 23 yıldır lösemi ve
diğer kanser türleriyle mücadele eden hastalar ve

Görüşmede ayrıca, Samsun Şube Sorumlu Seymen,
OMÜ’lü öğrencileri sağlıklı yaşama yönlendirmek
ve onların bu yöndeki farkındalıklarını arttırmak
adına gerçekleştirmeyi düşündükleri proje ve faaliyetlerin detaylarını Rektör Ünal’la paylaştı.

OMÜ Öğrencileri Sosyal Sorumluluk
Projeleriyle Örnek Oldu
Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Şadiye Nur Güleç’in danışmanlığında gerçekleştirdikleri
iki farklı proje ile yardım ellerini uzattı. Öğrenciler
önce İzmir’de yaşanan deprem sonrası afetzedelere yardım etti. Ayrıca Samsun MYO öğrencileri
sokak hayvanlarını düşünerek ‘Kedi Park Projesi’ni
hayata geçirdi.
İzmir depremindeki afetzedelere yardım
30 Ekim’de meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İzmir depremi
sonrası öğrenciler “Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk” dersi kapsamında, bireysel olarak hazırladıkları 26 adet yardım kolisini Türkiye’nin farklı şehirlerinden depremzedelere ulaştırdı.

“Kedi Park” Projesi
“Dışarısı soğuk, kalbimiz değil” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk
dersi kapsamında “Kedi Park” projesi ile sokak hayvanlarına barınma ve mama desteğinde bulunurken aynı zamanda hayvanlara karşı daha duyarlı ve
hoşgörülü davranma konusunda örnek oldu.

12 kişilik öğrenci grubu gerçekleştirdikleri özverili
projede, hazırladıkları 10 adet kedi kulübesini Atakum Hacı Ahmet Akın parkına yerleştirirken, sokak
hayvanlarına yönelik şiddete de dikkat çekmek için
hazırladıkları özlü sözleri parkın çeşitli yerlerine
asarak çevre halkının konuya hassasiyetini artırmayı hedefledi.
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“Bir Olma”nın önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmasında öğrenciler kuru gıda, hijyen malzemeleri, giyecek,
battaniye ve oyuncaklardan oluşturdukları kolileri
kendi imkanlarıyla İzmir’deki afet merkezine ulaştırarak afetzedelerin acılarını paylaşırken aynı zamanda deprem gibi doğal afetlere karşı farkındalık
oluşturmak istediklerini belirtti.
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Etkinlikler Sosyal

Rektör Ünal, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı
Anma Programı’nın Moderatörlüğünü Yaptı
Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan,
vefatının 10. yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi
tarafından hazırlanan ‘İz Bırakanlar’ programıyla
anıldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren
programı binlerce kişi takip etti.
SBB TV YouTube kanalından canlı yayımlanan ve
moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın
yaptığı ’İz Bırakanlar’ programında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Prof. Dr. Cevat Akşit, İHH
İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ve AGD (Anadolu Gençlik Derneği) /MGV (Millî Gençlik Vakfı) Genel Başkanı
Salih Turhan canlı bağlantı ile Erbakan’ı anlattı.
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Yaklaşık 3 saat süren ve binlerce kişi tarafından takip edilen programda birbirinden değerli konuklar,
eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın siyasi
hayatını, yaptığı hizmetleri ve 28 Şubat Dönemi’ne
dair yaşananları paylaştı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk
siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Nec-

mettin Erbakan’ı saygı ile andıklarını belirterek
“Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir devlet
adamıydı. Vesayete, zulme karşı her zaman dik ve
kararlı durmuş, bu uğurda bedel ödemiş bir siyasetçi ve bilim adamıydı. Bu vesileyle 54. hükümetimizin
Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’mızı
rahmetle yâd ediyorum.” dedi.

Çok Yüksek Riskli İl Samsun’da OMÜ Tıp
Öğrencileri Sokağa İndi Halkı Uyardı
Türkiye’de nüfusa oranla en çok covıd-19 vaka sayısına sahip olan Samsun’da, OMÜ Tıp Fakültesi
Sağlık Topluluğu öğrencileri sokağa indi. Ellerinde
pankart ve megafonla halka seslenen OMÜ’lü öğrenciler, koronavirüse karşı uyarılarda bulundu.
Koronavirüs vakalarının tırmanış gösterdiği
Samsun’da zirveye çıkan vaka sayısı vatandaşları
tedirgin ediyor. OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ise
ellerinde pankartlar ve megafonla şehrin en kalabalık caddelerini dolaşarak vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Özellikle her gün binlerce insanın geçiş
güzergâhında bulunan ve Samsun’un en işlek merkezlerinden biri olan Mecidiye Caddesi’nde OMÜ
Tıp Fakültesi öğrencileri, ellerinde “Kırmızıya Savaş Açtık”, “Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz”, “Ayrı
Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu” yazılı dövizlerle
Samsun halkını daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.
OMÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay ise megafonla vatandaşlara seslenerek, “Bize
kırmızı hiç yakışmıyor. Önlem al. Sağlıkla kal” dedi.

Sağlık Bilimleri 18-24 Mart Yaşlılara Saygı
Haftası Kapsamında Etkinlik Düzenledi
Konferans açılışını; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat Terzi, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ercümend Ersanlı ve Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur yaptı.
Konferansta, uygulama dersi öğrencilerinin yaptığı
“Pandeminin Kahramanları: Yaşlılarımız Diyor Ki”
isimli etkinliğin afişi gösterilerek bu afiş üzerinden
pandemide yaşlı olmak konusuna değinildi. Daha
sonra etkinliğe konuk olarak katılan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Sağlık
Hizmetleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci,

“Demografik Dönüşüm” konulu sunum gerçekleştirerek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Dünya genelinde yaşanan eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, tıbbi alanda yaşanan yeni keşif ve
gelişmeler, gıda ve beslenme konularında artan
farkındalık, bulaşıcı hastalılara yönelik elde edilen
başarılar gibi faktörler insan ömrünün uzamasına
sebep oldu. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun artması; yaşlılık kavramının toplumsal bir
mesele olarak ele alınmasını gerektirdi. Dolayısıyla
küresel bir konu haline gelen yaşlılık döneminde,
yaşlı bireylere yönelik bir farkındalık oluşturulması
amacıyla 18-24 Mart tarihleri “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmaktadır.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında “Demografik Dönüşüm” konulu bir konferans gerçekleştirdi.
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Etkinlikler Öğrenci Topluluğu

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
Öğrencilerle Buluştu
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Öğrenci Topluluklarının
Temsilcileri ile OMÜ’de gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinin konuşulduğu video konferansa katıldı.
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Çevrim içi olarak 12 Ocak’ta gerçekleşen toplantıya
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı (SKS) Güngör Kural, Öğrenci Konseyi Temsilcisi
Enes Melih Aktürk ve Öğrenci Topluluklarının Temsilcileri katıldı.
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Pandemi döneminde evde karantinada kaldığımız
süreleri değerlendirebileceğimize değinen Rektör
Ünal, devamında “Bu süreçte kendinize yatırım yapmanız oldukça önemli. Bu her alanda olabilir. Sizlerin yarattığı her projeyi hayata geçirirken bizler de
öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. Burada bir
ideal ortaya koyup birlikte hareket ederek bu idealleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yolda sizlerin
bizi yönlendirmesini ve yönetmesini arzu ediyoruz.”
şeklinde konuştu.

“Pandemiyi fırsata çevirmek sizin elinizde”

“OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden
biri”

Pandemi döneminde toplulukların yaşadığı etkileşim sorunlarını, gerçekleştirmek istedikleri projeleri
dinleyen ve toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Yavuz Ünal “Şu an bu toplantıda
olan öğrenci arkadaşların tamamıyla gönül isterdi
ki yüz yüze olalım. Lakin pandemi şartları buna elvermiyor maalesef. Tabi bu bizim yan yana olamamamız, beraber çalışmalar yürütemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu noktada özellikle tüm öğrenci
arkadaşlarımızın hayal kurmasını istiyorum. Kurduğunuz bu hayaller hayata geçiş noktasında sizin
özgüveninizi, mesleki tecrübenizi arttırarak, topluma yararlı birer birey olmanıza katkı sağlayacaktır.
Pandemiyi fırsata çevirmek sizin elinizde.” dedi.

Görüşmede yeşil bir kampüs için öğrenci toplulukları ile Üniversitenin yapacağı çalışmalar üzerinde
duruldu. Birçok fakülteden öğrencilerin katıldığı
toplantıda; geçmişte yapılmış olan projeler ile gelecekte yapılacak olanlar hakkında genel bir değerlendirmede bulunulurken bu doğrultuda bir yol
haritası çizildi. Yol haritasında gerçekleştirilmek
istenen projelerden biri ise Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, pratisyen hekimlerin de yardımıyla bir köy okuluna giderek buradaki
öğrencilerin göz, ağız, diş ve genel sağlık kontrollerini yapacağı ve onları Covid-19’a karşı bilinçlendirmek için bir seminer düzenleyeceği proje oldu.

“Bu proje aynı zamanda, gelecek hayatınızda
hatırlayacağınız güzel bir anı olacak ve sizlere
mesleki açıdan tecrübe kazandıracaktır”
Böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için ellerinden gelen tüm yardımı yapacaklarını dile getiren
Rektör Ünal “Böyle bir projenin hayata geçirilmesi, hem o okulda okuyan öğrenciler için hem de
bu projeyi gerçekleştiren sizler için çok faydalı

olacaktır. Bu etkinlik aynı zamanda, gelecek hayatınızda hatırlayacağınız güzel bir anı olacak ve
sizlere mesleki açıdan tecrübe kazandıracaktır.
Yanı sıra da dâhil olduğunuz bu projeler; yaşadığı dünyayı okuyabilen, buradaki ihtiyaçları tespit
edebilen, sorunları görebilen ve çözümü konusunda da misyon üstlenebilen bireylere dönüşmeniz
noktasında katkı sağlayacaktır.” diyerek sözlerini
noktaladı.

Öğrenci Konseyi Pandemi Döneminde
Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

Yatay geçiş başvurularının kayıt dönemi, Kurupelit
Kampüsünde, 22-24 Şubat’ta gerçekleştirildi. OMÜ
Öğrenci Konseyi maske, mesafe ve hijyen kuralları-

na uyarak ve öğrencilere yardımcı olarak “Kampüse
hoş geldin” dedi.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin hem kayıtla ilgili
sorularına cevap olan hem de Üniversiteyi tanıtan
Öğrenci Konseyi, 1-2 Mart 2021 tarihlerinde yedekten kayıt hakkı kazanan öğrencileri de “Kampüse
hoş geldin” temasıyla karşıladı.
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Öğrenci Konseyi, 2020-2021 eğitim öğretim yılının
bahar yarıyılında Üniversiteye yatay geçiş yapan
öğrencilere, Covid-19 önlemlerine uyarak kayıt sürecinde yardımcı oldu.
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Etkinlikler Öğrenci Topluluğu

28 Şubat Postmodern Darbesi
e-Panelde Konuşuldu
OMÜ, Yeniler Kulübü ve Üniversiteli Akil Gençlik
Topluğu (ÜNİAK) iş birliğiyle 28 Şubat Postmodern
Darbesi’nin anlatıldığı e-panel gerçekleştirildi.
Panele; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal panelist olarak katıldı.
“Türkiye ilk defa yargı organının dâhil olduğu bir
darbe yaşadı”
Panelde ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim
Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe,
konuşma gerçekleştirdi. Karatepe “28 Şubat darbesi birden ortaya çıkan bir olgu değildi. 28 Şubat’ı
anlamak için asker ve siyaset ilişkisini, Türkiye’deki
siyasi rejimin gelişmesini, demokratikleşmesini ve
bunun önündeki engelleri bilmemiz gerekir.” dedi.
Karatepe, 28 Şubat’ta milletin iradesi iktidara gelirse
çıkarlarının zora düşeceğini düşünenlerin darbenin
temelini attığını belirterek “Türkiye’nin gelişmesini,
Türkiye’nin demokrasi ile uğraşıp kalkınmasını istemeyen dünya güçleri de onların yanında yer aldılar
ve onlara destek verdiler.” görüşünü dile getirdi.
Karatepe devamında “Bu darbenin diğer bir önemli
noktası ise darbeyi gerçekleştiren tarafın ‘silahsız
kuvvetler’ olması. Bunlar yargı organlarıydı. Bu şekilde Türkiye’de ilk defa yargı organının dâhil olduğu ve Türkiye’nin kaderini önemli noktada değiştiren bir darbe gerçekleştirildi.” şeklinde konuştu.
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“Geçmişimizi bilmeden gelecek hakkında fikir
sahibi olamayız”
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise konuşmasında “Biz var olduğumuz bu coğrafyada ülke olarak

uzun yıllardır birçok güçlükle karşılaştık. Bunların
en önemlileri de darbelerdir. Geçmişimizi bilmeden
gelecek hakkında fikir sahibi olamayız. Özellikle 28
Şubat Darbesi, bu ülkenin gördüğü en yıkıcı darbelerdendi. Bu darbenin en önemli noktası da manevi ve dinî görüşlere yapılan saldırılardı. Örneğin
o dönemde okuyan kadınların ve kız çocuklarının
başörtüsüne saldırılar gerçekleşti. Muhafazakâr ve
dinî kesimin, gelişimin önünde bir engel oluşturabileceği görüşü yaygındı. Bu da yapılan baskıların artmasına, Türkiye’de hiç görülmemiş bir yapılanmaya
neden oldu. Biz ülke olarak birçok darbe gördük.
Hatta bunun bir örneğini yakın zamanda 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadık. Darbeler hiçbir zaman
ülkeleri ileriye taşıyan yapılanmalar olmadı. Millet
iradesinin yok sayıldığı, birçok zayiatın verildiği ve
ülkeleri en az 10 yıl geriye götüren olaylar oldu. Bu
nedenle umarız gelecekte başka darbeler yaşamayız. Geçmişimizden ders alarak bunları iyi kavrayıp,
anlayarak geleceğimize yön verebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Ünal, Kişisel Gelişim Zirvesi’nde
Konuşma Gerçekleştirdi

“İyi bir girişimci ve lider olmak için önce bir
fikrinizin sonrada bilginizin olması gerekir”
Programda; Yönetim Danışmanı ve Yazar Devrim
Ersöz “Kriz ve Stres Yönetimi”, İAM İnovasyon ve ArGe Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Özdenal
ise “Girişimcilik ve Liderlik” üzerine birer sunum
gerçekleştirdi.

Özdenal, “Girişimcilik ve liderlik anlam olarak birbirinden farklı olan ama bütünlük bakımından birbirlerini destekleyen kavramlardır. Girişimcilik denildiğinde insanların aklına ilk maddiyat gelir ama
gerçek bir girişimcinin aklına fikir gelir. Bir fikriniz
ve vizyonunuz olmadan maddiyatla hiçbir şey yapmazsınız. Yapsanız bile bunun sürdürülebilirliği olmaz. Örneğin ben kendi şirketimi 35 TL’ye kurdum.
Yani iyi bir girişimci ve lider olmak için önce fikriniz olmalı sonra bilginiz, en son iş ise maddi güçtür. Sürdürülebilir inovasyon çalışmalarını AR-GE ile
desteklerseniz ancak başarılı olursunuz.” dedi.
Toplantının sonunda Sürdürülebilir Yaşam Topluğunun Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ergin Öztürk tüm
katılımcılara değerli bilgi ve birikimlerini paylaştıkları için teşekkürlerini sundu.
Mehmet Acat başkanlığındaki OMÜ Sürdürülebilir
Yaşam Topluluğu’nun amacı öğrencileri, akademik
ve idari personeli sürdürülebilir yaşama ve bilgi çağına en entelektüel şekilde hazırlamak, Üniversite
içi ve dışındaki eğitim çalışmaları neticesinde farklı
projeler geliştirmek ve sürdürülebilir düşünme tarzını bir yaşam biçimi haline getirmek. Kişisel Gelişim
Zirvesi de girişimcilik ve liderlik özelliklerinin tanımlarına, sektöre girecek öğrencilere merak ettikleri
konularda yeterli bilgi ve deneyimi aktarmak için
düzenlendi.
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OMÜ Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu tarafından düzenlenen Kişisel Gelişim Zirvesi’ne Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Uzaktan konferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren
Rektör Ünal, “Kişisel gelişim modern dünyada çok
fazla konuşulan ve tüketilen bir kavram haline gelmeye başladı. Özellikle meslek hayatına hazırlanma
noktasında mesleki yeterliliğini sağlayamayan kişiler bir zaman sonra başka tür yöntemlerle kendilerini tanımlamaya çalışıyorlar. Lakin siz, geleceğimiz
olan öğrenciler üniversite yıllarında kendi gelişiminizi sağlayarak, - bu illa yabancı dil olmak zorunda
değil tarih, felsefe, din, sinema vb. alanlarında da
çalışarak- doluluk kapasitenizi arttırabilirsiniz. Bu
eğitim sayesinde de üniversite öğrencilerinin benliklerini oluşturmaları noktasında ruhlarını ve akıllarını beslemelerinin de ne denli önemli olduğunu
gördük. Toplumdaki bazı süreçleri yönetmek için
farkındalığı arttırmak gerekir.” şeklinde konuştu.
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Etkinlikler Uluslararası Öğrenci

OMÜ YÖS’ün Tanıtım Faaliyetleri Hız
Kesmeden Sürüyor
OMÜ Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ YÖS)
2021, Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) ve Uzaktan
Eğitim Merkezi (UZEM) işbirliğiyle 22 Mayıs 2021
Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 13.00’ da
gerçekleştirilecek.
Bu yıl 40 ülke ve 70 merkezde yapılması planlanan
“OMÜ YÖS” sınavı ile ilgili sınav tanıtım ve
bilgilendirme toplantıları COVID-19 salgını koşulları
gereği çevrimiçi olarak yurtdışı merkezlerde hız
kesmeden sürüyor.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

Afganistan Sınav Merkezi için Kabil Kız Lisesi, Kandahar Kız Lisesi, Kabil Uluslararası Okul Kız Mezunları, Kabil Erkek Lisesi, Celalabad Erkek Lisesi, Kan-
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dahar Erkek Lisesi, Kabil Uluslararası Okul Erkek
Mezunları, Herat Erkek Lisesi, Mezar-ı Şerif Erkek
Lisesi, Şibirgan Erkek Lisesi, Mezar-ı Şerif Kız Lisesi, Herat Kız Lisesi, Akça Habibe Kadiri Kız Lisesi,
Şibirgan Kız Lisesi, Darul Ulum Lisesi ve “Nijer-Niamey” sınav merkezimiz içinse CSP Maarif, Ecoles de
l’amitié nigero-Turque, Franco Arabic ve Mevlana
Koleji’nde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleşti.
UİB Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu,
UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, Prof. Dr.
Rıfat Günday, Öğr. Gör. Tolga Arslan, Dr. Öğretim
Üyesi Mehmet Tütüncü, TÖMER Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Yahya Kurt, Doç. Dr. Recep Demir, Öğr. Gör.
Khaled Khalifa Abdelazim Khallaf ve diğer akademik ve idari personellerimizin katkısıyla düzenlenen
çevrimiçi toplantılarda “OMÜ YÖS” sınavına Üniversitenin yurtdışı merkezlerinden katılacak adaylara,
Samsun şehri, OMÜ kampüs içi barınma ve burs
imkânları, kayıt ve bölüm kontenjanları hakkında
İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilgi verildi.
Toplantılarda OMÜ’de öğrenim gören ya da
OMÜ’den mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler de
katkı sağladı. Yurtdışında okuyan yaklaşık 20 farklı
okulun öğrencileri, çevrimiçi toplantılar sayesinde
OMÜ hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiye ulaşma
imkânı buldu. OMÜ YÖS’e girecek adaylar başvuru
ve ödemelerini yos.omu.edu.tr adresinden 25 Ocak
- 16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapabilir.

OMÜ ile Sudan Holy Qurann and Taseel of
Sciences Üniversitesi Arasında İş Birliği
OMÜ, Sudan’daki Holy Qurann and Taseel of Sciences Üniversitesi bünyesinde tasarlanan Ziraat Fakültesinin kurulması ve geliştirilmesi aşamasında
aktif rol alacak. Bu kapsamda Rektörlüğü ziyaret
eden Holy Qurann and Taseel of Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abaker Abdelbant Adam, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Rektörlük
makamında ağırlandı.

Sudan’da kurulacak olan Ziraat Fakültesi hakkında
bilgi alan Rektör Ünal, konuklarla bu doğrultuda bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Görüşmeden sonra
iş birliği protokol metnini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Holy Qurann and Taseel of Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abaker Abdelbant Adam
imzaladı. İmzalanan protokolle; öğrenci ve öğretim
üyesi değişim programlarının geliştirilmesi, karşılıklı eğitim modeliyle öğrencilerin 2 yıl Sudan’da, 2
yıl da OMÜ’de eğitim alması öngörülüyor. Bunların
yanı sıra, araştırma geliştirme (AR-GE) projeleri ve

eğitim programlarının hazırlanması ile dünyadaki
teknolojik ve inovatif gelişmelere göre oluşturulacak ders programlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim verilmesi planlanıyor.
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Ziyarete ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, paydaş Üniversitenin Rektör Yardımcısı
Doktor Brair Saadeldin ile Türkiye Şube Müdürü Dr.
Majid Abdulrazzaq, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muharrem Özcan ve Uluslararası Birim Başkanı Doç.
Dr. Said Kurşunoğlu eşlik etti.
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OMÜ, Hitit Üniversitesi ile YÖS
Tecrübelerini Paylaştı
OMÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) tanıtım
ve bilgilendirme çalışmaları çevrimiçi toplantılarla
sürüyor. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi ile çevrimiçi
bir toplantı düzenlendi.

türlü desteğe açık olduklarının sözünü veren
Atsız, önümüzdeki dönemlerde bu desteğin daha
kapsamlı olarak hayata geçirilmesinin mümkün
olacağını dile getirdi.

Toplantıda YÖS sınav organizasyon aşamaları, başvuru-sınav otomasyonu, kullanılan teknolojik altyapı,
ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrenci tercih ve
kayıtlanma konuları soru-cevap şeklinde tartışıldı.

Üniversitelerarası iş birliklerine vurgu yapan OMÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, birçok konuda olması gerektiği gibi YÖS konusunda da üniversitelerin birlikte hareket etmesinin hayati önemi
haiz olduğunun altını çizdi. Batuk, konuşmasında
YÖS’ün salt öğrenci sayısını niceliksel anlamda artırmaya yönelik olmaması gerektiğini, üniversiteye
nitelik ve kalite tarafında katma değer sağlaması
gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi.

Toplantıya OMÜ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cengiz Batuk, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Doç.
Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, UZEM Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Hasan ATSIZ ve ilgili UZEM personeli katıldı.
Hitit Üniversitesi’nden de Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Halil İbrahim Şimşek, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz, Uluslararası Ofis
Sorumlu Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Toman,
HUZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dişlitaş
ile diğer yetkililer katıldı.
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“Üniversitelerarası iş birlikleri geliştirilmeli”
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Toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ UZEM
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, OMÜ YÖS sınav
çalışmaları, öğrenci tercih aşamaları ve sınavda
ortaya çıkabilecek riskler hakkında tecrübelerini
aktardı. Ortaklaşa bir sınav çalışmasının mümkün
olabileceğini dile getirerek, ileride yapılacak
bir iş birliği protokolünün sinyallerini verdi. Her

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de konu hakkındaki Üni-Dokap
tecrübelerinden bahsederek, “Üniversitelerarası
Ortak YÖS” uygulamasından ve önerilerinden bahsetti. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Şimşek,
bu konuda üniversitelerin çekimser davrandığını bu
sebeple de işbirlikleri tarafında fazla yol katedilmediğini dile getirdi.
Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, OMÜ ve Hitit Üniversitesi arasında gerçekleştirilmesi planlanan YÖS
ortak çalışma platformu isteğini dile getiren Hitit
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim
Şimşek, OMÜ YÖS çalışmalarının kendileri için bir
rehber olma niteliği taşıdığını belirtti.

Kültür Elçileri Projesi’nin Açılış Dersi
Rektör Ünal’dan
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal; Türk kültür,
sanat ve bilim dünyasının temsilcileri ile
OMÜ’lü uluslararası öğrencilerin buluşacağı Kültür Elçileri Projesi’nin (KEP) video
konferans yöntemiyle düzenlenen açılış
dersine katıldı.

Rektör Ünal “Birlikte hayal kurmaya
ve hayallerimizin peşinden koşmaya
başlayacağız”
Rektör Ünal, açılış konuşmasında yabancı öğrencilerle beraber olmaktan mutlu
olduklarını ifade ederek “Türkiye’de bulunmanızdan ve eğitim için OMÜ’yü tercih etmenizden son derece memnunuz.
Birlikte hayal kurmaya ve hayallerimizin
peşinden koşmaya başlayacağız.” dedi.

Prof. Dr. Yavuz Ünal

Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu

Shakhzoda Payzieva

Samiullah Azizi

Öğr. Gör. Yahya Kurt

Esma Kazak

Konuşmasında projenin amacına değinen Rektör
Ünal “Modern dünyada sömürünün en güçlü aracı
kültürdür. Kültürel kodlar yok edildiğinde milletler
kimliklerini kaybedecektir. Dünyadaki söz konusu
bu duruma karşı sizin kültürünüzü tanımak istiyoruz.” diye konuştu.
Gönül coğrafyası kavramından bahseden Prof. Dr.
Ünal, devamında “Ülkeniz neresi olursa olsun ortak
değerlerimiz, ortak çıkarlarımız var ve ortak tehlikeler nedeniyle bizi bir araya getiren bağlarımız
var.” değerlendirmesinde bulundu.
“Elde ettiğiniz birikimi, bilimsel bilgiyi ve
kişisel gelişim açısından kazandığınız liderlik
kabiliyetlerini ülkeniz adına kullanın”
Kültürü yaşam biçimi, düşünme biçimi ve elde edilmek istenen birikim olarak farklı anlamda düşünebileceğimizi belirten Rektör Ünal, öğrencilerin
kendi coğrafyalarına döndüklerinde elde ettikleri
birikimi, bilimsel bilgiyi ve kişisel gelişim açısından
kazandıkları liderlik kabiliyetlerini ülkeleri adına
kullanmalarını istedi.
Üniversitede öğrencilerin, vasıf ve nitelik kazanırlarsa rakiplerinin doğal olarak önüne geçeceklerini
vurgulayan Rektör Ünal “Bizim arzumuz, öğrenci-

lere elimizden gelen her türlü desteği vermek. En
üst niteliklerle lisansınızı ve devamında doktora
eğitiminizi burada tamamlamanızı sağlayarak ülkenize dönmenizi istiyoruz. Eğitimlerinizde kendinize
yatırım yapmak zorundasınız. Bunu başarmanın birinci ayağı, dünyayı yakından tanımak ve okumak
için bilgidir. İkinci ayağı ise ortaya çıkacak riskler
açısından kendinizi geliştirerek olumsuzluklardan
etkilenmeyeceğinizi sağlayacak olan karakter inşasıdır.” ifadelerini kullandı.
Projeyle yabancı öğrencilerin eğitimlerini daha verimli ve daha kolay bitirmeleri için alan bazlı destek
dersleri ekleyeceklerini belirten Rektör Ünal, bazı
alanlarda ise öğrenciler için özel sohbet programları düzenleneceğinin altını çizdi. Ayrıca Rektör Ünal
konuşmasında, dünyayı anlamak ve bilgiyi nasıl edineceğimizi öğrenmek adına tarih bilgisi ile yabancı
dilin de gerekliliğine dikkat çekti.
İlk ders, proje kapsamındaki öğrencilerin Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal’a sorular sormasının ardından
sona erdi.
Yürütücülüğünü yaklaşık 6 bin uluslararası öğrenciye sahip OMÜ’nün yapacağı, Uluslararası İlişkiler
Birimi, OMÜ Vakfı ile OMÜ-TÜRKÇE’nin de paydaş
olduğu projeyle OMÜ’de öğrenim gören yabancı
uyruklu öğrencilerin burslandırılması hedefleniyor.
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Türk kültürünün tanıtılması, yaygınlaştırılması, uluslararası diyalog ve iletişimin
güçlendirilmesini amaçlayan projenin
detaylarının aktarıldığı çevrim içi (online) dersin moderatörlüğünü Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu yaptı.
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OMÜ, 5 bin 176 Uluslararası Öğrenciyle
Türkiye’de Beşinci Sırada
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Üniversitelerdeki
uluslararası öğrenciler ile istihdam edilen yabancı
uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin verilerin ve
uluslararası fonlar ile desteklenen projelerin incelendiği “Uluslararasılaşma” kategorisinde 6 göstergeye ilişkin verileri açıkladı. Açıklamada, 2018-2019
eğitim ve öğretim yılında 186 üniversitede 153.662
“yabancı uyruklu öğrenci”nin öğrenim gördüğü belirtildi. Yabancı Öğrenci sayısının en fazla olduğu

OMÜ Tam Puanla
Erasmus Beyannamesi
Kalite Sertifikasıyla
Ödüllendirildi
OMÜ proje başlangıcından günümüze başarılı bir
şekilde yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) destekli Erasmus Değişim Programı deneyimi ile bir kez daha
Avrupa Birliği tarafından tam puan ile Erasmus Yükseköğrenim Beyannamesi (ECHE) 2021-2027 kalite
sertifikası almaya hak kazandı.
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Uluslararası İlişkiler Birimi ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün bugüne değin gerçekleştirdiği
hareketlilik ve organizasyon başarısı sayesinde 100
tam puan alan OMÜ 2021-2027 dönemi için faaliyetlerine başarılarla devam edecek.
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üniversitelere ilişkin bu tabloda, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ) 5 bin 176 öğrenciyle beşinci sırada yer aldı.
Tabloda ilk sırada Anadolu Üniversitesi 6 bin 661,
ikinci sırada İstanbul Üniversitesi 6 bin 648, üçüncü
sırada Karabük Üniversitesi 5 bin 782 ve dördüncü
sırada Bursa Uludağ Üniversitesi 5 bin 430 öğrenciyle yer aldı.

Yeşil Üniversite Etkinlikler

Her Fakülte için Bir Çınar Fidanı
Toprakla Buluştu
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kurupelit Kampüsü’nde
yer alan Kampüs Camii’nde, Üniversite bünyesinde
yer alan her fakülte için birer çınar fidanı dikti.

OMÜBÜLTEN
Ocak-Mart 2021
Sayı 83

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yanı sıra;
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr.
Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy ile akademik ve idari
personel katıldı. Fidanların dikim aşamasında yer
alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, geleceğin çınarlarını dikerek toprakla buluşturdu. Programda kısa bir
konuşma yapan Rektör Ünal “Üniversite olarak çevreyi koruma bilincindeyiz, arzu ettiğimiz; doğanın ve
kampüsümüzün daha yeşil bir atmosfere bürünmesi.
Bu yöndeki planlamalarımızı ormanlarımızı koruyup
açık alanları yeşillendirerek yapıyoruz.” ifadelerini
kullandı. Çevre Düzenleme Müdürlüğü tarafından
organize edilen etkinlik, OMÜ Kampüs Camii bahçesine her fakülteyi temsil eden ‘Osmanlı çınarları’
dikilmesinin ardından sona erdi.
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Rektör Ünal, Öğrencilerle Daha Temiz Doğa
İçin Çöp Topladı
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ‘Haydi OMÜ’lü sen de
katıl’ sloganıyla yaşam merkezi çevresinde düzenlenen “Yaşanabilir Kampüs İçin Atıkları Sıfırlıyoruz”
etkinliğine katıldı. Rektör Ünal, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanı
Güngör Kural, Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Melih
Aktürk ile öğrenciler eşliğinde Kurupelit Kampüsü
içerisinde yer alan çöpleri topladı.
Çevre Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu, Yeniler
Topluluğu, Kobi ve Girişimcilik Topluluğu, Bir Avuç
Mutluluk Topluluğu, Ultraaslan Uni, Üni-Sam Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Hemşirelik Topluluğu,
Dağcılık Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu,
Sanat Tasarım Topluluğu, Siber Güvenlik Topluluğu
ile OMÜ Sağlık Topluluğu da destek verdi. Etkinlik
sonunda Rektör Ünal, katılım sağlayan öğrencilere
teşekkür belgesi verdi.
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“Amacımız kirletileni temizlemek değil
kirletilmeyi engellemek”
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Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Ünal,
öğrencilere teşekkür ederek kampüsün aslında ne

kadar temiz olduğunu gördüklerini, ufak çöplerden
başka görünürde kirlilik olmadığını söyledi. Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyleyen
Rektör Ünal, amaçlarının kirletileni temizlemek değil kirletilmeyi engellemek olduğunu belirtti.
Konuşmasında doğanın insana yakışmayan şekilde
kirletilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, “Üniversite olarak çevreyi koruma bilincindeyiz ve sıfır atık

projesini kampüsümüzde uygulayan öncü üniversite durumundayız. Ayrıca OMÜ kampüslerinin tamamının
yaşanabilir bir kampüs haline dönüştürülmesi için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Ağaçlandırma Faaliyetleri
Hızla Devam Ediyor

Şu ana kadar Rektörlük çevresi, tramvay durağı
üstü, cami arkası teraslı alan, Diş Hekimliği Fakültesi üst bölgesi, kütüphane önü ve Eğitim Fakültesi
çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.
Önümüzdeki günlerde ise yurt sapağı palye alanı,
OMÜ Vakfı Koleji alt bölgesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi karşısı, Ziraat Fakültesi karşısı, tramvay durağı

altı, Fen Edebiyat Fakültesi arka bölgesi, Mühendislik Fakültesi çevresi, gölet bölgesi, lojmanlar alt
bölgesi, KİTAM çevresi, Sağlık Meslek Yüksekokulu
çevresi, Teknopark çevresi, özel orman, cami altı
çevresi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çevresi
için ağaçlandırma faaliyetleri devam edecek.
Öğrenciler ve üniversitenin akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini
daha yeşil bir ortamda gerçekleştirmesi hedefleniyor. Ağaçlandırma faaliyetleriyle çevresel düzenlemelerin yapılması ve doğanın korunmasına katkı
sağlanması için kurumlarla iş birliğinin arttırılması
ve desteklenmesi amaçlanıyor.
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OMÜ’de daha temiz, daha estetik, daha yeşil ve
daha düzenli bir üniversite olma doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla üniversite kampüs alanı içinde kalan boş alanların uygun türlerle
ağaçlandırılması ve bakım çalışması yapılıyor.
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Minik Eller Fidanları Toprakla Buluşturdu
OMÜ’nün ağaçlandırma kampanyasına bir
destek de minik ellerden geldi. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Gündüz Bakımevinde eğitim alan çocuklar, neredeyse
kendileri ile aynı yaştaki meyve fidanlarını
katılımcıların refakatinde okulun bahçesine
dikti, can suyu verdi.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının
öğrencilerde küçük yaşta ağaç ve doğa
sevgisi oluşturmak amacıyla düzenlediği
etkinlik Merkez Kampüste yer alan Gündüz
Bakımevi bahçesinde gerçekleştirildi.
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Gündüz Bakımevi bahçesindeki etkinliğe;
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ile Yardımcısı Oktay Dinç, Sosyal
Hizmetler Birimi Şube Müdürü Ali Cengiz
Ciğerci, Gündüz Bakımevi öğretmenleri ile
öğrenciler katıldı.
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OMÜ’nün Kendi Tohumları
Kampüste Filizleniyor
Öğrencilerine ve kent sakinlerine daha ilham verici bir kampüs sunabilmek için doğa ve çevre dostu
altyapısına yatırım yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), ürettiği tohumlarla “yeşil üniversite”
misyonuna sahip çıkıyor.
80 bin mevsimlik fide mayıs ayında kampüsü
süsleyecek
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın teşvikiyle 2021
yılının ilk aylarında Kurupelit Kampüsü’ndeki 300
metrekarelik mevsimlik serada üretilen 80 bin tohumdan elde edilen mevsimlik fideler, mayıs ayında
Üniversitenin florasına karışacak.
Üniversitenin dışa bağımlılığını azaltmak adına fiziksel ve biyolojik standartlara uygun olarak üretilen tohumlar, Çevre Düzenleme Müdürlüğünün öncülüğünde mayıs ayında toprakla buluşacak.
Yeşil kimliğiyle nefes alan bir kampüs
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da Kurupelit
Kampüsü’ndeki mevsimlik serada incelemelerde
bulunarak yürütülen çalışmaları bizzat gözlemledi.
Kendisine eşlik eden Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy ve Çevre Düzenleme Müdürü Abdülaziz
Özmen’den, gelinen aşamayla ilgili bilgiler alan Rektör Ünal; florası (bitki örtüsü), bahçeleri ve yürüyüş
yollarıyla nefes alan bir kampüsün, OMÜ’nün yeşil
kimliğini sağlamlaştıracağına vurgu yaparak bu hususta seferberlik hâlinde olduklarına dikkat çekti.
Rektör Ünal “Sürdürülebilir yeşil kampüs ve
çevre farkındalığı Üniversitenin temel vizyonu
arasında”
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Ziyarette, üretim sahası serayı gezen ve Üniversitenin kendi yetiştirdiği fideleri viyollere yerleştiren
Rektör Ünal, sürdürülebilir yeşil kampüs ve çevre
farkındalığının OMÜ’nün temel vizyonu olduğunu
belirterek bu anlayışı yansıtan politikaları hayata
geçirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
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Etkinlikler Yeşil Üniversite

Kurupelit Yerleşkesi Ihlamurlarla
Daha da Yeşillenecek
Üniversite Üst Yönetiminin ‘yeşil ve doğa dostu bir
kampüs’ hedefiyle başlattığı çalışmalar, Kurupelit
Yerleşkesi’nde bütün yoğunluğuyla devam ediyor.
OMÜ’nün çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve
programları doğrultusunda kampüse kazandırılan
ve “Ihlamur Yolu” olarak adlandırılan alan, Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı etkinlikte ıhlamurlarla ağaçlandırıldı.

Kampüs, 166 ıhlamur fidanıyla daha zenginleşti
Rektörlük Çevre Düzenleme Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Mühendislik Fakültesi ile
yapımı devam eden yeni Veteriner Fakültesinin ön
tarafında bulunan ve Samsun Teknopark’a uzanan
yol üstündeki alana 166 adet ıhlamur fidanı dikildi.
‘Ihlamur Yolu’ adı verilen ve ıhlamur fidanlarıyla
süslenen alandaki ağaçlandırma faaliyetine Rektör
Ünal, kendisine eşlik eden Rektör Danışmanı Doç.
Dr. Yener Aksoy ile birlikte iştirak etti.
Rektör Ünal “Yeşilin farklı tonlarıyla örnek bir
kampüs oluşturmaya çalışıyoruz”
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Kurupelit Yerleşkesi’nin sürdürülebilir bir ekosisteme kavuşması adına doğa sevgisi ve bilincini
pekiştirmeyi ve ağaç dikimini teşvik etmeyi öncelediklerini belirten Rektör Ünal, doğal bitki örtüsü, biyolojik çeşitliliği ve yeşilin farklı tonlarıyla Kurupelit
Kampüsü’nü örnek bir yaşam alanına dönüştürmeyi
planladıklarını dile getirdi.
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Ardından Rektör Ünal; Rektör Danışmanı Doç. Dr.
Yener Aksoy, Çevre Düzenleme Müdürü Abdülaziz
Özmen ve diğer çalışanların eşliğinde ıhlamur fidanlarını toprakla buluşturdu.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Çevre Topluluğu Gerçekleştirdiği Projeyle
Kuş Evleri Yaptı
OMÜ Çevre Topluluğu tarafından gerçekleştirilen
“Kuşlar Yuvasız Kalmayacak” adlı projeyle kuşların
yaşamlarını daha kolay sürdürebilmesi için kuş
evleri yapıldı.

nan; kültürel ve tarihî değerlerimize sahip çıkmak,
değerlerimizi tanıtmak, biyolojik çeşitliliğin tehlikeye düşmesini engellemek ve çevremiz için bir farkındalık yaratmaktır.”

Çevre ve Düzenleme Müdürlüğünün uygulama
birimlerinde öğrencilerle birlikte yapılan kuş
evlerinin ilk örnekleri Kurupelit Yerleşkesinde
bulunan ormanlık alanlardaki ağaçlara asıldı. Doğa
ve çevre üzerine örnek çalışmalar yürüten OMÜ
Çevre Topluluğu, projeyle öğrencilere farkındalık
kazandırmayı amaçlıyor.

Son olarak Başkan Ateşli, yeşil üniversite sıralamasında öğrencilerin gerçekleştireceği ve OMÜ’yü
daha yukarılara çıkarmayı hedefleyen projelerde
her zaman onların yanlarında olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teşekkürlerini iletti.

“Çevreyi ve doğal varlıkları korumak herkesin
asli görevi”

Başkan Ateşli, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler
de bu bağlamda çevre topluluğu olarak kuş evleri
projesini hazırladık. Kuş evleri projemizde amaçla-
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Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan OMÜ Çevre
Topluluğu Başkanı Batuhan Ateşli, belirli bölgelerdeki nüfus yoğunlaşması sonucunda plansız sanayileşme ve çarpık kentleşmeyle birlikte doğanın kendini yenilemesinin her zaman mümkün olmadığını,
bu nedenle çevreyi ve doğal varlıkları korumanın
herkesin asli görevi olduğunu vurguladı.
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OMÜ Yönetimi Mimarlık Fakültesinde
İncelemelerde Bulundu
Mimarlık Fakültesini beraberindeki Üniversite üst
yönetimi ile birlikte ziyaret eden Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, Fakültede incelemelerde bulunarak Dekan Prof. Dr. Hakan Sağlam ve ekibiyle görüştü.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr.
Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep eşliğinde Mimarlık
Fakültesini ziyaret eden Rektör Ünal’ı; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam, Dekan Yardımcısı Dr.
Öğr. Üyesi Saim Can Beritan, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tamer
Aslan ve Fakülte Sekreteri Ali Zeki Gören karşıladı.
OMÜ Mimarlık Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği fuaye alanını ve
derslikleri inceleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve
beraberindekiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
ve Cam Bölümüne ait atölyeyi de gezerek Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan’dan bölüm ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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“Mimarlık Fakültesi olarak ülkenin geleceğine
kalıcı etki yapma şansına sahipsiniz”
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Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam
ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Saim Can Beritan
ile istişarede bulunan Rektör Ünal “Yönetim olarak

Fakültelerimizden ve birimlerimizden beklediğimiz
çok şey var. Bunlardan biri de kendi iç dinamiklerini
harekete geçirmeleri. Öncelikle kendinize, öne çıkacağınız bir alan belirleyebilirsiniz. Mimarlık ve sanat
alanında yaptığınız her çalışmanın bir görünürlüğü
var. Ülkenin geleceğine kalıcı etki yapma şansına
sahipsiniz. Fakültenizde yetiştireceğiniz bir mimar,
bir model ve tarz geliştirerek bir şehre etki edebilecek potansiyele sahip olmalı.” dedi.
“Mimarlıkta yeni bir ufuk açarak yaşama
ve çevreye duyarlı bir model oluşturmanızı
bekliyoruz”
Osmanlı mimarisi gibi zengin bir mimari geçmişe
sahip olduğumuzu hatırlatan Rektör Ünal “Böylesine zengin mimari geçmişe sahip bir millet olarak
bizim estetikten ve güvenlikten uzak kötü yapılar
yapmamamız lazım. Bu noktada Mimarlık Fakültesine büyük sorumluluk düşüyor. Sizden beklediğimiz,
mimarlıkta yeni bir ufuk açarak ileriye dönük yapılanmalarda, yaşama ve çevreye duyarlı bir model
oluşturabilmeniz. Bunun için de kenti çok iyi bilen,
gelecek perspektifi güçlü, proje üreten ve proje yönetebilen bir nesle ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.
Mimarlık Fakültesinin içinde bulunduğu Güzel Sanatlar Kampüsünün gelişmesinin önemine ve bu-

Dekan Sağlam’ın Fakültenin mevcut durumu, projeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdiği görüşmede,
lisans ve özellikle lisansüstü eğitimin niteliğinin

arttırılması ve Fakültenin belirlenen hedeflere ulaşması için yapılması planlan çalışmalar konuşuldu.
Görüşmede, Güzel Sanatlar Kampüsünün sanatsal
yönünü ortaya çıkaracak, doğal yaşam alanlarının
eklenmesiyle birlikte halkın yararlanabileceği bir
kampüse dönüşmesi için yapılması düşünülen proje
hakkında da fikir alış verişi yapıldı.
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nun getireceği avantajlara da dikkat çeken Rektör
Ünal, Fakültenin eğitimi ve müfredatı hususunda,
Üniversite yönetimi ve akademisyenlerin bir araya
gelerek bir çalışma yapması gerektiğinin altını çizdi.
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı’dan İİBF Ziyareti
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesini (İİBF) ziyaret ederek Fakülte yetkilileri ile bir araya geldi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk’un da eşlik
ettiği ziyarette Vali Dağlı; İİBF Dekanı Ebül Muhsin
Doğan, Bafra İşletme Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda İİBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray
Ertürk Keskin ile İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Özgür Özaydın tarafından ağırlandı.

Ziyarette İİBF Dekanı Ebül Muhsin Doğan, fakültenin akademik faaliyetleri ile misyonu hakkında Vali
Dağlı’ya bilgiler verdi. Pandemi koşullarının da ele
alındığı görüşmede Dekan Doğan ve diğer akademisyenler, internet üzerinden gerçekleştirilen
uzaktan eğitim yöntem ve teknolojilerine ilişkin değerlendirme ve öngörülerini Vali Dağlı ile paylaştı.
İktisadi ve idari bilimler alanında ihtiyaç duyulan
yetkin insan kaynağının ortaya çıkarılmasında her
iki fakültenin bölgede önemli bir konumda olduğunu ve donanımlı mezunlar yetiştireceğini belirten
Vali Dağlı, gösterilen konukseverlikten ötürü Rektör
Yardımcısı Batuk ve diğer yetkililere teşekkür etti.
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OMÜ, Online Üniversite Tanıtım
Fuarı’na Katıldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
EKET’in düzenlediği Online Üniversite Tanıtım Fuarı’na katıldı.
Oyun motorları ile tasarlanan
gerçekçi fuar atmosferiyle gerçekleştirilen etkinlikte; OMÜ
görevlileri üniversite adaylarına tercihte bulunmaları için
canlı destek verdi. Fiziki tercih
fuarlarımızla eş zamanlı olarak
Online Üniversite Tanıtım Fuarları Türkiye’nin 16 farklı bölgesi
hedeflenerek gerçekleştiriliyor

OMÜ Çalışanları ve Öğrencilerine Yönelik
Afet Eğitimi için Protokol İmzalandı

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim
Yılı” olarak belirlenmesinin ardından Samsun’da ‘Afet
Eğitim Seferberliği’ başladı. Bu kapsamda Samsun
Valiliği koordinasyonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)
arasında iş birliği protokolü imzalandı. Vali Doç. Dr.
Zülkif Dağlı’nın katıldığı törende, iş birliği protokol

metnini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile AFAD
İl Müdürü Levent Uçarlı imzaladı. İmzalanan protokolle; OMÜ personeli ve öğrencilerine yönelik “afet
farkındalık eğitimi” verilmesi ve AFAD Gönüllülük
Sistemi hakkında bilgi ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi amaçlanıyor. İmza töreninde, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından düzenlenen “251. Üniversitelerarası Kurul
Toplantısı”na katıldı. Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Başaran’ın moderatörlüğünde

internet üzerinden düzenlenen toplantıda; Kurul
yönetiminin yanı sıra üniversite rektörleri, rektör
yardımcıları ve akademisyenler yer aldı. Toplantıda
gündem maddeleri görüşüldü.
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Rektör Ünal 251. Üniversitelerarası Kurul
Toplantısına Katıldı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ile OMÜ
İş Birliği Protokolü İmzaladı
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ), stratejik planları doğrultusunda
bilim, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve ekonomik
gelişimine yönelik ortak projeler geliştirmeye ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında protokol metnini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, imzaladı.
Düzenlenen iş birliği ile protokolde yer alan çalışmalar, tarafların görev ve hizmet alanlarına göre
yapılacak planlamalar ve sağlanacak mutabakatlarla yürütülecek. 3 yıl geçerli olan protokol ile yapılacak olan faaliyetler, iki kurum temsilcilerinden
oluşan 5 kişilik Koordinasyon Kurulu tarafından
yürütülecek.
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“OMÜ’nün içinde bulunduğu kente değer
katmasını bir görev olarak görüyoruz”
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İmza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, protokol metninin imzalamasında emeği
geçen herkese teşekkür etti. Protokol metninin iyi
bir niyet göstergesi olduğunu ifade eden Rektör
Ünal, metnin tüm faaliyetlere çerçeve oluşturacağına dikkat çekti.

Protokol sayesinde maddi imkanları harcamaksızın tarafların elindeki imkanları kullanarak kısa
sürede üretime dönüştürecek faaliyetlerin gerçekleşeceğini söyleyen Rektör Ünal, bu sayede kentin
kültürüne, ekonomisine ve sosyal hayatına katkı
sağlanacağını söyledi. Rektör Ünal konuşmasına
şöyle devam etti: “Biz Üniversitenin mevcut imkanlarını kentin tanıtımı konusunda kullanmak istiyoruz. OMÜ, bu kentin değeridir, bu yüzden OMÜ’nün
içinde bulunduğu kente değer katmasını bir görev
olarak görüyoruz.”
“İki kurum arasındaki çalışmaların kalıcı olmasını
ve geliştirilmesini istiyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise konuşmasında iki kurum arasındaki çalışmaların kalıcı
olmasını ve geliştirilmesini istediklerini belirtti. Başkan Demir, “Özellikle hayatın her alanına dokunan,
çevreyi geliştiren, ekonomik ve sosyal çalışmalarda
OMÜ’nün sahip olduğu tüm imkan ve becerilerden
faydalanacak, iş birliği yapacak bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Yerel yönetim ile Türkiye’nin
köklü üniversiteleri arasında yer alan OMÜ olarak
imzaladığımız protokol metniyle kentimize katkı
sağlayacak vizyoner projeleri hayata geçireceğiz.”

§ Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar şöyle
sıralandı:
§ Kentin ekonomisi, tarihi ve sanat, kültür, edebiyat, bilim, çevre, sağlık, hayvan refahı, siyaset ve
sosyal sorumluluk bağlamında proje üretmek,
uygulamak.
§ Değişen çevre ve iklim şartlarına duyarlı, sürdürülebilir, doğal yaşam döngüsüne uygun kente
hatta bütün insanlığa katkı sağlayabilecek projeler üretmek ve uygulamak.
§ Kentin gelişimine katkı sağlayacak AR-GE ve bilgi
transferini planlamak ve desteklemek.
§ İlin kültür ve refah düzeyinin yükseltilmesi ve
ülke ekonomisine olan katkısını artırmaya dönük
projeler geliştirmek ve uygulamak.

§ İlin tarım ve hayvancılığı ile bunlara dayalı sanayisini geliştirmeye dönük projeler üretmek.
§ İlin bütün ilçe ve köyleriyle birlikte kalkınmasına
katkı sağlayacak vizyoner çalışmalar yapmak.
§ Gençlik ve marka oluşturacak sportif faaliyetlere katkı sağlayacak projeler üretmek ve desteklemek.
§ Bağımlılıkla mücadele bağlamında proje üretmek ve desteklemek.
§ İstismar, şiddet, dezevantajlı gruplar, kadın ve
aile vb. konularda sosyal sorumluluk projeleri
üretmek ve desteklemek.
§ Yerel üretim ve istihdamı güçlendirecek çalışmalar yapmak.
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Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar
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Rektör Yavuz Ünal, Çarşamba İlçesinde
Temaslarda Bulundu
İlçe ziyaretleri kapsamında Çarşamba’ya giden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet Çarşamba Kaymakamı Doç Dr. Şükrü Yıldırım ile Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret etti.
Ardından Çarşamba İlçesinde yer alan OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde incelemelerde
bulundu. Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep
Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı,
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza
Karagöz katıldı.
İlk olarak Çarşamba Kaymakamlığını ziyaret eden
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler, Kaymakam Yıldırım ve Belediye Başkanı Doğan ile OMÜ
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünün ihtiyaç
ve eksikliklerinin giderilerek öğrencilerin içinde huzurlu ve iyi vakit geçirebileceği bir yer haline gelebilmesi için el birliğiyle yapılması planlanan proje ve
faaliyetleri görüştü.
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“Çarşamba’nın kütüphane eksikliğini
gidereceğiz”
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Üniversite öğrencilerine staj ve barınma gibi her
türlü desteği verdiklerini ifade eden Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım “Öğrencilerimizden
bize intikal eden sorunlardan biri de ders çalışabilecekleri bir kütüphanenin eksikliği. İnşallah bu ek-

sikliği, alışveriş merkezi konseptinde planladığımız
kütüphanenin tamamlanmasıyla gidereceğiz. Sınav
dönemlerinde öğrencilerimize 24 saat açık olacak
kütüphanede, Çarşamba Belediyesi de çay ve çorba
ikramında bulunacak.” dedi.
“Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünü
canlandırmayı hedefliyoruz”
Öğrencinin kendini üniversiteye ait hissetmesinde
kampüs olanaklarının çok önemli olduğuna dikkat
çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da “Bunun ön
şartı da öğrencinin kampüste uzun süre iyi vakit
geçirebilmesidir. Öğrenci, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını kampüste giderebilmeli. Bunu gerçekleştirdikten sonra üniversitenin kültürü dışarıyı etkiler
ve Çarşamba’nın kent kültürüne katkı sağlar. En kısa
zamanda Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünün
eğitim, lojistik ve spesifik ihtiyaçlarını belirleyerek
burayı canlandırmayı ve buraya bir kampüs havası
kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için de idari mekanizma ve sivil toplum örgütleriyle yapacağımız iş
birliklerini çok önemsiyoruz. Kentin dinamikleriyle
el ele vererek hedeflerimizi gerçekleştirirsek hem
kampüsümüz hem de ilçemiz kazanır.” ifadelerini
kullandı.
Karşılıklı hediyelerin sunulduğu ziyaretin ardından
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsüne geçen
Rektör Ünal burada incelemelerde bulundu.

OMÜ’de Sağlık Çalışanları Aşılandı
Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının Covid-19 aşıları
tamamlandı. Aşı ünitesinde, aşı uygulama programı
sağlık çalışanlarına ve MHRS aracılığı ile randevularını alan çalışanlara uygulandı.
Tüm Türkiye genelinde koronavirüs pandemisine
yönelik başlatılan aşılama programını uygulamak
üzere Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesinin 6. katında
25 odalı “Aşı Ünitesi” oluşturuldu.
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.
Dr. Tekin Şimşek, aşılama faaliyetleri hakkında bilgi

verdi. Şimşek, “Bundan yaklaşık bir ay önce aşıların
ilk dozlarını vurduk. Sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın
belirlediği yaş aralıklarına aşıma faaliyetleri devam
etti. Şu ana kadar (10 Şubat) sağlık çalışanları ve vatandaşlar dâhil yaklaşık 4200 kişinin aşısı yapıldı.
Bugün için de 1000’e yakın aşı yapılacağını tahmin
ediyorum. Bu sayı ilerleyen günlerde artacak. Bu
süreçte başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak
üzere tüm sağlık personelimize teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı. Vatandaşlara yönelik aşı uygulaması Sağlık Bakanlığının programı çerçevesinde
devam ediyor.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
ve Türkiye Masa Tenisi Erkekler A Millî Takımı Teknik Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Erim’in çalıştırdığı
milli takım, 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak için
aralıksız çalışıyor.
İstanbul’da kampa giren Masa Tenisi Milli Takımının,
olimpiyat şampiyonaları için sıkı bir antrenman tem-

posuyla çalıştıklarına işaret eden Teknik Direktör
Erim, ülkemizi başarıyla temsil etmek ve masa tenisine olan ilgiyi arttırmak istediklerini belirtti. Türkiye
Masa Tenisi Erkekler A Millî Takımı’nın çalışmaları
hakkında da bilgiler paylaşan Vedat Erim, hedeflerinin, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak olan
2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılarak başarılı sonuçlar elde etmek olduğunu söyledi.
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Masa Tenisi Millî Takımı Olimpiyat Kampında
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İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

TV100’ün Programına Katılan Rektör Ünal
Üniversite Adaylarına OMÜ’yü Anlattı
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ulusal haber kanalı
TV100’de “Üniversite Yolunda” programına canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Bengü Kantekin’in sorularını yanıtlayan Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal, üniversite adaylarının OMÜ’yü tercih

etmeleri için Üniversitenin bölümleri, olanakları ve
kampüsü hakkında bilgilendirme yaptı. Üniversite
şehri olan Samsun’un avantajları ile Üniversitede
gerçekleştirilen projeler ve Üniversitenin hedeflerini izleyenlerle paylaşan Rektör Ünal, ulusal ölçekte
OMÜ’yü tanıttı.

TÜBİTAK Bilim Şenliği Protokol Serisi Atakum
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Devam Etti
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OMÜ ile Atakum İlçe Milli Eğitim arasında Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
4007 Bilim Şenliği organizasyonu düzenlenmesi
adına iş birliği protokolü imzalandı.
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TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından çağrı metninde belirtilen 4007 Bilim Şenliği
kapsamında hazırlanan söz konusu protokol; OMÜ
ile Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlardaki iş birliğini gözetiyor.
Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve

Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik
protokole imza attılar.
İmzalanan protokolle hayata geçirilmesi planlanan
“Atakum Atakta Bilim Şenliği” adlı projenin desteklenmesi durumunda OMÜ ile Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, uygun yer ve zamanlarda kullanıma
sunulmak üzere personel görevlendirilmesi, yazışmaların takibi gibi imkânlardan karşılıklı olarak yararlanılabilecek.
Protokol çerçevesinde; öğrenci toplulukları faaliyetleri, tanıtım çalışmaları ve öğretim üyelerince
verilecek akademik destek de OMÜ’nün yükümlülükleri arasında yer alıyor.

Diş Hekimliği Fakültesinin Yeni Dekanı
Prof. Dr. Nilüfer Özkan
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı makamında düzenlenen devir teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk,
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı ve Prof.
Dr. Nilüfer Özkan katıldı.
Törende, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dekan vekili olarak atanan Prof. Dr. Nilüfer Özkan’a görevi teslim etti.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını 2 dönemdir sürdüren Prof. Dr. Selim Arıcı, törende yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini aktararak yeni dekana görevinde başarılar diledi.”
Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Nilüfer Özkan
“Bu göreve layık görüldüğüm için teşekkür ederim,

yeni görevimizde iyi hizmetlerde bulunacağımız konusunda şüpheniz olmasın. Fakültemiz açısından
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
“Devraldığımız bu görevlerden güzel günler
ve güzel hizmetlerle ayrılmak, çok kıymetli bir
tecrübedir”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da her iki akademisyene
şükranlarını sunarak “Selim Hocama Diş Hekimliği
Fakültemize verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendisinin desteğinin devam edeceğini umuyoruz. Devraldığımız
bu görevlerden güzel günler ve güzel hizmetlerle
ayrılmak, çok kıymetli bir tecrübedir. Selim Hocama
bundan sonraki görevinde ve hayatında başarılar
diliyorum. Görevi yeni teslim alan Nilüfer Hocamın
da Fakülteye önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden eminim.” şeklinde konuştu.
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Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı,
görevini Prof. Dr. Nilüfer Özkan’a törenle teslim etti.
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OMÜ’lü Hazırlık Öğrencileri Yabancı Dil
Eğitimi Kalitesinden Memnun
Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan (YDYO) 2020
– 2021 ara dönem Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na yüz
yüze katılarak performanslarını gösteren OMÜ’lü
hazırlık öğrencileri, eğitim-öğretim kalitesinden
duydukları memnuniyeti Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cengiz Batuk ile paylaştı.
OMÜ YDYO Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan’ın rehberliğinde Rektörlüğü ziyaret eden İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü hazırlık
öğrencileri Arifcan Karakaya ve Müberra Kabaklı’yı
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, makamında
konuk etti.
Sınava bizzat katılıp yetkinliklerini test eden İngilizce İktisat Bölümü öğrencileri Arifcan Karakaya ile
Müberra Kabaklı, ilk dönem boyunca on-line (çevrim
içi) eğitim süresince aldıkları yabancı dil eğitiminin

kalitesinden memnun olduklarını vurgularken mesleki anlamda da kendilerini gerçekleştirebilecekleri
bir ortamın içinde bulunmaktan gurur duyduklarını
dile getirdiler.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ise öğrencilere nazik ziyaretleri ve övgüleri için teşekkür ederek, yabancı dildeki eğitimin işlevselliğini arttırıp,
akademik kaliteyi yakalamanın başarının anahtarı
olduğuna işaret ederek günümüzdeki rekabetçi atmosferde OMÜ olarak bu hedefe odaklandıklarını
kaydetti.
İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlıkta
378 öğrenci mevcut
YDYO; İngilizce (243 öğrenci) Almanca (69 öğrenci)
ve Fransızca (66 öğrenci) hazırlık sınıflarında 378
öğrenci yabancı dil eğitimlerine devam ediyor.

Sosyal Hizmet Bölümünün Kariyer Günleri
İlgi Gördü
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Sosyal Hizmet
Bölümü Kariyer Günleri” etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirildi.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3.
ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Samsun
Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü Lideri Çiğdem Çakır
Beyhan; online mülakat teknikleri, etkili özgeçmiş
hazırlama teknikleri, kariyer planlama, iş arama becerileri, işgücü piyasası, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri konularında bilgiler verdi.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere, konu başlıkları çerçevesinde uygulamalar yaptırılarak doğru teknikler, yaklaşımlar ve beceriler konusunda bilgi verildi. Çalışma hayatı konusunda merak
edilenlere de değinilen etkinlikte Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı, 2021 yılından
başlayarak kariyer planlama eğitimlerinin 2. sınıf düzeyinde verileceğini, böylece öğrencilerin mezuniyet
sürecine daha bilinçli hazırlanabileceğini belirtti.
Eğitim sonunda etkinliğe katılan öğrencilere İŞKURİş Kulübü katılım belgesi verildi.

Gazeteciliğin Dijitalleşmesiyle Oyun
Yeniden Kuruldu

Söyleşide günümüzde değişen ve dönüşen gazetecilik kavramına değinen Mehmet Çalışkan, teknolojinin muhabirlik mesleğini de değişime zorladığını
örneklerle anlattı. Tecrübeli gazeteci, birçok alanda
olduğu gibi gazetecilikte de dijitalleşmenin oyunu
yeniden kurduğunu söyledi.
“Sektörde yer edinmenin yolu çok çalışmak”
Günümüzde sektörde yer edinmenin ve aranan bir
isim olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğine
değinen Çalışkan, “Neredeyse 30 yılı bulan kariyerimde şunu gördüm, çeşitli sebeplerle birçok gazeteci arkadaşım mesleği bırakmak zorunda kaldı. Bu
nedenlerin başında dijitalleşme geliyor... Günümüz-

de hayat şartları dışında sektörde tutunmanın yolu
çok çalışmaktan geçiyor. Siz ne kadar donanımlı ve
işlevsel olursanız ilerlemeniz o kadar kolay oluyor.”
ifadelerini kullandı.
Her konudan anlayacaksınız dedikten sonra kültür sanat, magazin, spor, ekonomi, yaşam alanında
yaptığı kimi özel haberleri paylaşan Çalışkan, haberlerin öyküsünü de öğrencilerle paylaştı. Kültür
Sanat haberlerini yaparken en dikkat ettiği unsurun
gündemi takip etmek ve araştırmak olduğunu dile
getiren Mehmet Çalışkan, merak unsurunun bu sürecin en önemli yapı taşı olduğuna değindi.

Meet uygulaması üzerinden gerçekleştirilen söyleşiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
akademisyenleri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerin yanı sıra Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ile öğrencileri de geniş
katılım gösterdi.
İki saati aşan Mehmet Çalışkan söyleşisi, İstanbul ve Samsun’da yüz yüze buluşma sözü alınarak
sona erdi.
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İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü medya sektörünün başarılı temsilcilerini öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. Pandemi döneminde
online devam eden söyleşilerin konuklardan biri de
tecrübeli gazeteci Mehmet Çalışkan oldu. “Basının
Güncel Sorunları” dersi kapsamında Öğr. Gör. Mürsel Kan’ın konuğu olan haber portalı Habertürk’ün
Kültür Sanat Editörü Mehmet Çalışkan, 1990 sonrası
gazetecilikteki gelişmeleri ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği dönüşümü kendi tecrübelerinden
yola çıkarak anlattı. Çalışkan, gazeteci adayları için
oldukça cazip, ancak mensuplarından en yoğun fiziksel ve ruhsal özverilerin talep edildiği medyanın
arka planındaki olumlu ve olumsuz konulara değindi. Meslek yaşamına 1995 yılında Sabah gazetesinin
magazin servisinde başlayan Çalışkan, İletişim Fakültesi mezunu bir gazeteci olarak mesleğe başlama öyküsü ile magazin ve sanat dünyasının renkli
dünyasına muhabir gözü ile baktı.
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Samsun Teknopark’ın Yeni Üyesi Helimore
Havacılık Şirketi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösteren Samsun Teknopark’ın firmaları arasına
Helimore Havacılık Limited Şirketi de açılış töreniyle katıldı.
Açılış törenine; Samsun Cinovasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çakar, Kadın ve Demokrasi
Derneği (KADEM) temsilcisi Avukat Tuba Rana Türkmen ve Teknopark yetkilileri katıldı. Helimore Havacılık Limited Şirketi, Başak Demir kuruculuğunda
OMÜ’de eğitim gören öğrenciler Muhammet Emin
İnce, Abdulkadir Çavdar, Aytaç Ağuş, Bünyamin Keleş ile Grafik Tasarımcı Gülcan Erdoğan ortaklığında
kuruldu.
“Bu süreçte ekip üyeleri değişti, projeleri evrildi
ve olgunlaştı”
Cavit Çakar, ‘İlk başladıkları günden itibaren Helimore ekibi projeleri için büyük bir emek harcadı. Bu
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Başak Demir
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süreçte ekip üyeleri değişti, projeleri evrildi, olgunlaştı ve sonunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-Ge ve İnovasyon Destek programı kapsamında projeleri desteklendi. Bu süreçte girişimci
ekibe destek veren herkese çok teşekkür ederiz.
Helimore ekibine çıktıkları bu zorlu girişimcilik serüveninin hayırlı ve başarılı olmasını temenni ediyorum.’ diyerek sözlerini noktaladı.
Açılış töreninde konuşan Helimore Havacılık Limited Şirketinin kurucusu Başak Demir, “İlk başta bu
projeye başlamak bizim için bir hayaldi ama artık
gerçek oldu. Tüm bu proje süreci boyunca Üniversitemizin ve Teknopark’ın olanaklarını sunan, yetkililere ve KOSGEB İl Müdürlüğüne, KADEM Samsun İl
Temsilcisine, proje danışmanlığımızı yapmayı kabul
eden Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Çetin Kurnaz’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Cavit Çakar

Prof. Dr. Erkan Yüksel Hemşirelikte İletişim
Becerilerin Önemini Anlattı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Lisansüstü Eğitim Programı kapsamında,
Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi
Basın ve Yayın Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan
Yüksel, Evde Sağlık Eğitimi İletişim ve Danışmanlık
İlkeleri dersine konuk oldu.
Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Figen
Çavuşoğlu’nun yürüttüğü çevrimiçi konferansta
Prof. Dr. Erkan Yüksel “İletişim Becerileri” konulu
sunumunu hemşirelik lisans ve lisansüstü öğrencilerine yaptı. Sunum, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.

“İletişimde anlamanın yolu anlaşmak ve
anlaşılmaktan geçer”
Prof. Dr. Yüksel sunumu sırasında iletişimin 5N1K’sı
bağlamında, “Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman,
kim soruları anlamak, anlaşmak ve anlaşılmak üzerinde önemli, bunları yönetebiliyorsak iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz.” ifadelerine yer verdi.
Yüksel, konuşmasında iletişim temellerinin “güler
yüz, tatlı dil, anlayış, sabır, yumuşak üslup, yavaş,
sakin ve anlaşılır bir anlatım, zaman ayırma, soru
sorma, geri bildirim” gibi unsurlarla ilişkili olduğuna
değindi.

Hemşirelikte İnovasyon ve Türkiye
Örnekleri Paneli

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde
Hemşirelik Bölümü Dr. Arş. Gör. Gamze Tunçer Ünver tarafından yürütülen Girişimcilik ve Yenilikçilik
dersi kapsamında “Hemşirelikte İnovasyon ve Türkiye Örnekleri” konulu panele İnovatif Hemşirelik
Derneği Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı’nda (TÜSEB) görevli Dr. Öğr. Üyesi Yeliz
Doğan Merih konuşmacı olarak katıldı. Hemşirelikte İnovasyonun önemi üzerinde durulan programda
Türkiye’deki hemşirelikte inovasyon örnekleri sunul-

du, hemşirelikte inovasyonun hemşirelik bakımına
katkıları tartışıldı. Programa, öğretim üyeleri ve öğrenciler olmak üzere farklı kliniklerde görev yapan
birçok hemşire de katılım sağladı. Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, uzaktan
eğitim sürecinde online derslerde hemşirelik öğrencilerini alanında uzman katılımcılarla buluşturmaya
devam ediyor.

97

OMÜ’den

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Eğitimi Verildi
Kişisel verilerin güvenliği konusunda hassasiyet
gösteren OMÜ; düzenlediği hizmet içi eğitimle 6998
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, mevzuatı ve hukuki sebepleri, bunların iletilmesi vb. noktalarda çalışanlarını bilgilendirdi.
Üniversitenin Personel Daire Başkanlığınca organize
edilen hizmet içi eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cengiz Batuk’la birlikte yaklaşık 80 çalışan katıldı.
Google Meet üzerinden on-line (çevrim içi) yayımlanan hizmet içi eğitim, Kişisel Verileri Koruma Kurumu uzmanı Mert Akçasoy tarafından verildi.
Akçasoy, sunumunun 6698 sayılı “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na Uyumluluk” adlı birinci bölümünde; “6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu”,
“Kişisel Veri İşleme Şartları”, “Veri Sorumlusu Yükümlülükleri”, “Kanunun Temel İlkeleri”, Silme, Yok
Etme, Anonim Hâle Getirme”, Aydınlatma Yükümlülüğü”, “Veri Güvenliğini Sağlama”, “Veri Sorumluları
Siciline Kayıt”, “İlgili kişi Hakları” hakkında çalışanları aydınlattı.
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Uzman Akçasoy, ikinci bölümde ise “Kişisel Veri İşlemede Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Veri Sorumluları
Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)” ile ilgili bilgiler aktardı.
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Onlarca kişinin verilerinin toplandığı eğitim kurumlarının, önemli bir pozisyonda olduğuna işaret
eden Uzman Mert Akçasoy, bu anlamda Üniversitenin ilgili personeline dikkatli ve özenli olmaları
çağrısında bulundu. Akçasoy, kişisel verilerin kayda

geçmesinde şahısların temel hak ve özgürlüklerini
korumanın, bu verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların en önemli yükümlülüklerinden biri olduğunu dile getirdi.
Üniversitenin akademik ve idari insan kaynağının
bilinçlenmesi ve gelişimini gözeten bu eğitimi fazlasıyla önemsediklerini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk da katılımı ve katkısından
dolayı Uzman Mete Akçasoy’a teşekkür belgesini
takdim etti.

OMÜ’de Hizmet İçi Eğitimle
Bilgiler Güncelleniyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin farklı birimlerinde görevli çalışanlar, düzenlenen “Taşınır Kayıt ve
Yönetim Sistemi Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında eğitimler aldı.
Personel Daire Başkanlığınca organize edilen hizmet içi eğitim programında; kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması açısından
önemli bir fonksiyonu olan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi”ne dair konular, başlangıç seviyesi ve
orta düzey olmak üzere 4 gün boyunca teorik ve
uygulamalı bir biçimde işlendi.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı’ndaki hizmet içi eğitim programına; şef, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, büro görevlisi, sürekli işçi vb. kadrolarda hizmet
veren toplam 42 personel katıldı. Programın eğiticiliğini ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından
Ümit Şenoğlu ile Veteriner Fakültesi çalışanı Şenay
Yılmaz üstlendi.
Dört günlük “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Hizmet İçi Eğitim Programı”, katılımcı çalışanlara, sertifikalarının takdim edilmesiyle tamamlandı.

OMÜ Kariyer Merkezinin, mezun ve öğrencilere yönelik düzenlediği “İş Yaşamında Başarıya Götüren
Yetkinlikler” konulu kariyer semineri, Merkez Müdürü Doç. Dr. Nursel Topkaya’nın moderatörlüğünde internet üzerinden gerçekleşti. Çukurova Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan
Kırdök’ün de katıldığı semineri, lisans ve lisansüstü
eğitim gören öğrencilerin yanı sıra OMÜ mezunları
da ilgiyle takip etti. Seminerde başarı, yetkinlikler,
iş yaşamı, 21. yüzyıl yetkinlikleri, duygusal zekâ ve
öz-yönetim becerileri gibi konular ele alınarak bu
becerilerin iş yaşamında önemi ve gereği üzerinde
duruldu. Öğrenciler ve mezunlardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından etkinlik sona erdi.
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İş Yaşamında Başarıya Götüren Yetkinlikler
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OMÜ Medya Sohbetleri’nin Konuğu AA Foto
Muhabiri Abdullah Coşkun
Güz döneminde basın sektöründen birçok deneyimli simayı konuk eden İletişim Fakültesi OMÜ
Medya Sohbetleri’nin bahar dönemindeki ilk konuğu Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Abdullah
Coşkun oldu.

bölgelerinde değil, aslında her yerde birtakım zorluklara göğüs geren bir meslek.” değerlendirmesinde bulundu.
“Foto muhabiri imzanın peşinden koşar”
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Basın sektöründe herkesin, yaptığı işte imzasının
yer almasını istediğini belirten AA Foto Muhabiri
Abdullah Coşkun “Bu sektörde her ne kadar emeğin
karşılığı maddi olarak mükâfatlandırılsa da aslında
her gazeteci işine imzasını atmak ister. Fakat bu
durum özellikle fotoğrafçılıkta bayağı zordur. Çektiğiniz fotoğrafta kendi tarzınızı yansıtmanız lazım.
Hâliyle foto muhabiri imzanın peşinden koşar.” dedi.

100

Google Meet uygulaması üzerinden on-line (çevrim
içi) gerçekleştirilen söyleşinin danışmanlığını Dr.
Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Çeçen yaparken; moderatörlüğünü ise OMÜ Medya Sohbetleri ekibinden
Gazetecilik Bölümü öğrencisi Aslıhan Çağla Kılıçlı
üstlendi. İlgiyle takip edilen programda Abdullah
Coşkun ile fotoğraf editörlüğü ve foto muhabirliği
üzerine konuşuldu. AA Foto Muhabiri Coşkun, ilk
olarak katılımcıların sorusu üzerine savaş muhabirliğine dair “Bir savaş bölgesinde savaş muhabiri
ya da foto muhabiri olarak görev aldıysanız öncelikle bunun eğitimini alıyorsunuz. Size orada nasıl
davranmanız gerektiği ve soğukkanlılığınızı nasıl
koruyacağınız anlatılıyor. Gazetecilik, sadece savaş

Ajansta ve gazetede çalışmanın farklılıklarına değinen Coşkun, konuşmasının devamında “Gazetede belirli bir zaman aralığınız vardır. Mesela bir sonraki gün
çıkacak gazete için haberi yetiştirmeniz gerekir ama
ajansta daha hızlı olmalısınız.” sözlerine yer verdi.
“Fotoğraf editörleri sahadan olmalı”
Türkiye’de fotoğraf editörlüğünün pekiyi durumda
olmadığını öne süren Coşkun, fotoğraf editörlerinin, sahada fotoğrafçılık yapmış uzman kişiler olması gerektiğine dikkat çekerek “Fotoğraf editörü,
fotoğrafçının çektiği fotoğraflardan sorumludur.
Bunun için fotoğrafı okumak gerekir ve bunu yapmak bambaşka bir sanattır. Ülkemizde pek çok gazetede haberle fazla alakası olmayan fotoğraflar
servis ediliyor. Bu da doğal olarak kaliteyi düşürüyor.” diye konuştu.

Staj Seferbirliği Programına OMÜ
Öğrencilerinden Yoğun İlgi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar ve bakanlıklara
bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğinde “Senin için SeferBiriz” temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan “Staj Seferbirliği” programı OMÜ Kariyer
Merkezi Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütüldü.
Adaylar, 22 Şubat-22 Mart tarihleri arasında “kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresinden başvuru yaptı.
Geçen yıl başarıyla uygulanan Staj Seferbirliği programının pilot uygulamasında OMÜ’den 300’e yakın
öğrenci başvuru yaptı. Bu yıl ise programa; ön lisans
2. sınıf, lisans 3. ve 4. sınıflardan OMÜ’nün çeşitli fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören yaklaşık
bin 600 öğrenci başvuruda bulundu.
OMÜ Kariyer Merkezi Müdürlüğünün koordinesi
altında öğrencilerin bilgileri gerekli kontrol işlemlerinin ardınan staj havuzuna aktarılarak. Stajyer
havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere
kimlik bilgilerini görmeden yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

Adaylar, aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecekler.

İstiklal Marşımızın Kabulünün 100’üncü
Yılında Üniversitelerden Anlamlı Etkinlik
İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılında ülkemiz üniversiteleri birlik oldu ve bağımsızlık mücadelemizin simgesi “İstiklal Marşı”mızı etkileşimli
olarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

(ÇOMÜ) aldığı dizini “Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.” diyerek Akdeniz Üniversitesine devretti.
Üniversitelerarası bu işbirliğinin ilerleyen zamanda
da farklı etkinliklerle devam ettirilmesi planlanıyor.

42 üniversitenin Kurumsal İletişim ve Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler birimlerinin katılımıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin ilk tweetini
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi “Korkma”
mısrası ile attı. Daha sonra üniversiteler sırasıyla
Marşımızın 10 kıtasını resmî hesaplarından paylaşarak birlik ve beraberlik mesajını verdi. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi de etkileşimli paylaşıma (Challange)
destek vererek Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden
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İstiklal ve istikbal mücadelemizin en zorlu yıllarında Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ve Türk
milletinin hissiyatını yansıtan “İstiklal Marşı”mızın
100’üncü yılı kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi öncülüğünde bir etkinlik başlatıldı.
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Gençler için Girişimcilik ve Kariyer
Rehberliği Semineri Verildi
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OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK) ve OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu iş
birliği ile Üniversite öğrencilerine yönelik olarak dokuz başlıkta, dokuz gün süren “Gençler İçin Girişimcilik ve Kariyer Rehberliği” seminerleri düzenlendi.

için çok bedel ödüyoruz. Bu bedellerin en büyüğü
kendimiz, mutluluğumuz oluyor. Başarıyla iş hayatında mutluluğu bir arada götürmek çok büyük bir
maharet. Olaya işin psikolojik boyutuyla girmek çok
önemli. Dolayısıyla bugün gerçekleştirilen seminer,
konusu itibariyle oldukça anlamı bir başlangıç.” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine; OMÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esat
Şanlı, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Koordinatörü ve aynı zamanda
OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Canan Kazak ile OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu Başkanı Damla Önle katıldı.

Kurumlar arası iş birliği ve sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen program; BCC Turkey ortağı olan

Programın açılış konuşmasını yapan TOBB Samsun
KGK Başkanı Mihriban Akyüz: “Bugün sadece üniversiteden diploma almış olmak yeterli değil. Kariyer şekillendirmede üniversite son durak da değil.
Fark yaratmış olmanız, duygusal zekâya, iletişim
kabiliyetinize, networkünüze yatırım yapmış olmanız; sahip olduğunuz diplomanızı anlamlı kılacak ve
güçlendirecek olan unsurlardır.” dedi.

Program kapsamında; Doç. Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu “21.
Yüzyıl Yetkinlikleri” ve “Değişen Dünyada Etki Yaratmak”, Öğr. Gör. Esra Derle “Ulusal ve Uluslararası Değişim
Programları”, Yelda Tavlan “Etkili CV Hazırlama, Mülakat

OMÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şanlı da “Çoğu zaman başarılı olmayı arzu ediyoruz, başarılı olmak

Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan tarafından
“İş Yaşamında Mutlu ve Başarılı Olmanın Yapı Taşı, Kendinle ve Diğerleriyle İletişim Kurmak” sunumuyla başladı.
İnteraktif olarak gerçekleştirilen sunum, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yaklaşımları ve Başarılı Mülakat için İpuçları”, Yekta Özcan Özözer “Girişimcilik ve İnovasyon”, Öğr.
Gör. Osman Özkoç “Değişen Dünyada Teknoloji”,
Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz “Kişisel Marka ve İmaj
Oluşturma”, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ise
“Kariyer Planı Hazırlama” konu başlıklarıyla online
platformda gençleri aydınlatıyor.

Ziraat Fakültesinin Doğal Ürünleri
Yoğun İlgi Görüyor
İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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Ziraat Fakültesinin ‘iyi tarım uygulamaları’ kapsamında üreterek satışını gerçekleştirdiği doğal
ürünler yoğun ilgi görüyor. Ziraat Fakültesi peynir,
yoğurt, yumurta gibi pek çok hayvansal ürün üretiyor. Ürünler fakültenin kantininde satışa sunuluyor.
Ürünler hem üniversite içinden hem de dışarıdan
büyük rağbet görüyor. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Sami Yamak, iyi tarım uygulamalarına dikkat etmeye çalıştıklarını, amaçlarının
para kazanmak olmadığını, sağlıklı ürün üretmek
olduğunu söyledi. Üretilen ürünler hakkında bilgi
veren Doç. Dr. Umut Sami Yamak, “Fakültemizde devamlılığı olan ürünler arasında tavuk yumurtası ve
bıldırcın yumurtası var. Aynı zamanda işletmemizde
bulunan ineklerden elde ettiğimiz süt ürünleri kantinlerimizde bulunuyor. Bazı zamanlarda yürütülen
çalışmalar ve öğrencilerin uygulama alanlarında
yapılan araştırmalar sonucunda mevsimsel ürünlerimiz de kantinlerimizde bulunuyor” dedi. Tarım
ve Orman Bakanlığı onaylı olduklarını ve iyi tarım
uygulamalarına dikkat ettiklerini belirten Doç. Dr.
Yamak, “Ziraat Fakültesi olarak ürettiğimiz ürünleri
Tarım Bakanlığımızdan onaylı işletmelerde üretiyoruz.” şeklinde konuştu.
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ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığı
Giresun Üniversitesinde
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Üst ve
Stratejik Kurul Toplantısı, Birliğe mensup üniversitelerin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının katılımıyla çevrim içi (on-line) video konferans üzerinden gerçekleştirildi.
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Üst ve Stratejik Kurul Toplantısı’nda 2020 yılının genel değerlendirilmesi yapılırken ÜNİ-DOKAP dönem
başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden
(RTEÜ) Giresun Üniversitesine geçti.
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RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman başkanlığındaki Üst ve Stratejik Kurul Toplantısına; DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Artvin Çoruh
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can,
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Samsun
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sinop
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Emin Aşıkkutlu ile bu üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları katıldı.

ÜNİ-DOKAP
Konuşmaların sonrasında yapılan törenle ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden (RTEÜ) Giresun Üniversitesine geçti.
Devir teslim imza töreninde RTEÜ Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Karaman, dönem başkanlığı görevini Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’a
teslim etti.
OMÜ Rektörü Ünal “Amacımız; ilişkileri ve
koordinasyonu diri tutup daha ileri taşımak”
Toplantıda söz alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ÜNİ-DOKAP’ın; eğitimöğretim, teknoloji, inovasyon, araştırma geliştirme
(AR-GE), kültür, sanat, toplumsal hizmet ve fayda ile
bölgesel kalkınma temaları çerçevesinde bölgedeki üniversiteler arasındaki iş ve güç birliğini esas
aldığına vurgu yaparak amaçlarının, bu ilişkileri ve
koordinasyonu diri tutup daha da ileriye taşımak olduğunu dile getirdi. Rektör Ünal, Birlik üyesi üniversitelerin; insan kaynakları ile bilimsel ve ekonomik
potansiyelini birleştirmesi ve ortak yarar için kullanmasının kritik ve çok önemli bir misyonu yerine
getirdiğini kaydetti.

OMÜ’de Kızılırmak Deltası ve İklim
Değişikliği Toplantısı Düzenlendi
OMÜ, Kızılırmak Deltası ve İklim Değişikliği konulu
bir toplantı gerçekleştirdi. Samsun’un iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve Kızılırmak Deltasına olası
etkileri konularında; mevcut durumun analizi ve yapılması gereken bilimsel çalışmaların belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Samsun Valisi
Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Yusuf Demir, Prof. Dr. Hakan Arslan, Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler ve
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat katıldı.

Geniş katılımla icra edilen toplantıda yaşanan küresel iklim değişiminin etkisiyle yağış rejimindeki
değişimin bölgede ve Kızılırmak Deltası’ndaki sulak
alanların beslenme kaynaklarında oluşturabileceği
etkiler hakkında detaylı bilgi alışverişi yapıldı.

Fotoğraf: Alihan AKTÜRK

Vali Dağlı: “Kızılırmak Deltası’nın gelecek
nesillere aktarılması son derece önemli”

Fotoğraf: Elif YAVUZ

Kızılırmak Deltası’nın önemi
Dünya ekolojisi açısından önemi kabul edilen ve korunması gerekli alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesindeki en büyük
sulak alanına sahip… Bünyesinde 359 kuş türünü
barındıran, bitki florası, hayvan faunası ve biyolojik
çeşitlilik yönünden zengin delta, yöresel reaksiyon
açısından doğal bir yerleşim ortamı oluşturuyor. Kızılırmak Deltası’nın doğal dengesinin ve dokusunun
bozulmaması, bütüncül bir şekilde korunması, alanın barındırdığı eşsiz değerdeki habitat çeşitliliği,
flora ve fauna özelliklerinin gelecek nesillere aktarılması büyük önem arz ediyor.
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İcra edilen toplantı hakkında açıklama yapan Doç.
Dr. Zülkif Dağlı, “Uluslararası öneme sahip çevre
koruma alanlarından biri olan Kızılırmak Deltasının
şehrimizde yaşanan iklim değişikliğine adaptasyon
süreci ve olası etkilerinden bilimsel öneriler ve yöntemlerle korunarak gelecek nesillere aktarılması
son derece önemlidir” dedi.
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14 Mart Tıp Bayramı törenlerle kutlandı.
Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen kutlama programı, ilk olarak OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve öğretim üyelerinin, kent merkezindeki Atatürk Anıtı’na
çelenk sunumuyla başladı.
OMÜ Tıp Fakültesi Pembe Salondaki törene ise OMÜ
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Dekanı Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.
Tıp Fakültesi Pembe Salondaki tören öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.
“Sağlık çalışanları bu zor zamanda bir
kahramanlık destanı yazdı
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, doktorlar başta olmak
üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını
kutladı. Rektör Ünal, daha sonra Covid-19 pandemisi
nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen
sağlık çalışanlarına şifalar, hayatını kaybeden sağlık
çalışanlarının ailelerine de başsağlığı ve sabır diledi.
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Sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisinde zor bir
süreç geçirdiklerini ifade eden Rektör Ünal, bu süreçte onları anladıklarını ve her konuda yanında
olduklarını belirtti. Hekimliğin toplum içinde saygın
bir meslek olduğunun altını çizen Rektör Ünal, konuşmasına şöyle devam etti: “Kahramanlıklar zor
zamanda ortaya çıkar, içerisinde yaşadığımız dönem
belki yüz yılda bir görülen bir dönem. Öteden beri
hekimliğe duyulan bir güven var, bu güvenin yersiz
olmadığını, bunun haklı bir güven olduğunu özellikle
de sağlık çalışanlarımız bu zor zamanda bir kahramanlık destanı yazarak bizlere gösterdi. Tüm sağlık
çalışanları gayret ve fedakarlık ortaya koydu, bu çabaları nedeniyle kendilerini takdirle anacağız.”
Son bir yıl içerisinde OMÜ Tıp Fakültesinin pandemi
nedeniyle karşılaşılan sıkıntıların çözümü konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyleyen Rektör Ünal, bu süreçte Fakültenin önemli bir misyon
üstlendiğini de sözlerine ekledi.
Törenin sonunda katılımcılara, doğayı koruma ve
ağaçlandırmaya özendirmek için fidan sertifikası
verildi.

OMÜ Üst Yönetimi Öğrenci İşleri Otomasyon
Sistemi’ne Odaklandı

Senato Salonu’nda düzenlenen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk,
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep’in katıldığı toplantıda fakültelerde
görevli öğrenci işleri çalışanları da hazır bulundu.
Toplantıda gündemin ana temasını; mevcut Otomasyon Sistemi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
yeni alternatif yazılımlar, kayıt ve ders açma dönemlerinde yaşanan sistemsel yavaşlıklar, önceki sistemden kaynaklanan sorunlar, hâlihazırdaki
sisteme dair mobil versiyonun uygulanabilirliği,
sistemsel yetkilerin dengeli olarak dağıtılması vb.
başlıklar oluşturdu.
Rektör Ünal “Planlamamızda sistem değişikliği
olacak”
Sistemde yaşanan sorunlara ilişkin yönetim olarak
bir analiz yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, bu toplantı doğrultusunda iş başında
olan ve sorunlarla bizzat karşılaşan çalışanlarla bir
araya gelip çözüm yollarını aramayı amaçladıklarını söyledi. Yapılan analiz ve çalışanlarla istişareden sonra önlerindeki sürecin nasıl yönetileceğini
planlamak istediklerini belirten Rektör Ünal “Bu

planlamanın içinde sistem değişikliği de var ve dolayısıyla bu süreçte yapısal değişiklik de kaçınılmaz
olacaktır. Üniversitemiz hakkındaki algının belirleyici faktörü, şu anda kullandığımız sistem olan öğrenci otomasyonu. Bu noktada sorunların bir kısmı
bizden kaynaklanırken bir kısmı da sistemin kendisiyle alakalı ve bizler de bunların farkındayız. Bundan sonraki süreçte bu sorunları tekrar yaşamamak
adına nasıl bir yapılanma içerisine gireceğimizi tahlil etmek ve tartışmak zorundayız. Bunun için de çok
fazla zamanımız yok, bir an önce bu yapısal problemleri çözmemiz gerekiyor. Zira sistemsel sıkıntılardan dolayı bu durumun yansımalarını görüyoruz.
Bütün bu etkenleri dikkate almak suretiyle çözüm
yolları arayacağız.” diye konuştu.
“Sistemin OMÜ’nün ihtiyaçlarını eksiksiz
karşılaması gerekiyor”
Hayata geçirmeyi tasarladıkları sistemin, OMÜ’nün
ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olması gerektiğine işaret eden Rektör Ünal, devamında “OMÜ
büyük bir üniversite, dün kurulan bir üniversite değil. Bir hikâyesi ve tarihi var. Bundan ötürü, bir sistem değişikliğine gideceksek bu sistemin, OMÜ’nün
ihtiyaçlarını eksiksiz karşılaması gerekiyor. Bu sistemde önemli olan; modüllerin mümkün olduğu
kadar birbiri arasında konuşması, irtibat kurması
ve verilerin raporlanması. Yani bahsettiğimiz konu,
sadece bir sistem değişikliği değil, bir daha başka
bir sistemi aratmayacak bir yapılanmadan söz ediyoruz.” dedi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üst Yönetimi; Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal başkanlığında Öğrenci İşleri
Otomasyon Sistemi’nde yaşanan sorunlar, aksaklıklar ve iyileştirilmesi gereken hususları mercek
altına aldı.
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OMÜ’den

OMÜ; Keten, Kenevir, Isırgan Bitkilerinin
Ürünlerini Sergiledi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığının Samsun’da düzenlediği Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açılışını yaptığı “Tarım
ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı”na
stant açarak keten, kenevir, ısırgan bitkilerinin çeşitli sektörlerde kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar ve buna yönelik elde edilen ürünleri sergiledi.
Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı
Salon’da gerçekleştirilen “Tarım ve Orman Sektörü
Değerlendirme Toplantısı”na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun Milletvekili Çiğdem
Karaaslan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, merkez ilçeleri
belediye başkanları ve kaymakamları başta olmak
üzere geniş bir katılım gerçekleşti. Toplantı sonrası düzenlenen sergide Bakan Bekir Pakdemirli’nin
de ziyaret ettiği OMÜ’nün standı en çok ilgi gören
stantlardan biriydi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal’ın katıldığı toplantı ve sergide OMÜ’yü; Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim
Aytaç ile Bafra Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi
Prof. Dr. Ali Kemal Ayan temsil etti.
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Keten, kenevir, ısırgan bitkilerinin kullanımıyla
ilgili çalışmalar yer aldı
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Prof. Dr. Ali Kemal Ayan açtıkları stantla; keten, kenevir, ısırgan bitkilerinin tekstil sektöründe kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar ve buna yönelik elde
edilen ürünler hakkında katılımcılara bilgiler verdiklerini söyledi. Ayrıca keten, kenevir, ısırgan ve lif bit-

kilerinden elde edilen iplikleri ve kumaşları sergilediklerini belirten Prof. Dr. Ayan, Üniversite olarak
bu bitkilerle ilgili yazılan “Isırgan” ile “Karadeniz Lif
Bitkileri” kitaplarını da katılımcılarla paylaştıklarını
vurguladı.
OMÜ’nün standını ziyaret eden katılımcılara kenevirden elde edilen kenevir sütü, kenevir krokanı ve
kenevir poğaçası ikram edildi.

Rektörlükten

Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’dan
Nezaket Ziyareti
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’la buluşan Samsun
Milletvekili Bedri Yaşar, Üniversitede bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine ve
ekibine başarılar diledi. Nazik ziyareti ve iyi temen-

nileri için konuğuna teşekkür eden Rektör Ünal da
yeni bir vizyon ve anlayışla harekete geçtiklerini ve
bu yolda kişi, kurum-kuruluş ve yetkililerle diyalog
ve istişareye önem verdiklerini dile getirdi. Rektör
Ünal yanı sıra, Üniversitedeki çalışmalar ve projeler
hakkında konuğuna bilgi verdi.

Samsun Milletvekili Erhan Usta’dan
Nezaket Ziyareti

Görüşmede, Samsun’un en önemli dinamiklerinden
biri olan OMÜ’nün, şehrin ve bölgenin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ve nitelikli iş gücünün ülkemize kazandırılmasında kritik bir misyon üstlendiği
vurgulayan Milletvekili Usta bu sürecin; örnek, öz-

gün çalışmalar ve başarılı hamlelerle Rektör Yavuz
Ünal ve ekibi sayesinde devam edeceğine inandığını dile getirdi. Erhan Usta, Rektör Ünal nezdinde
OMÜ ailesine muvaffakiyet dileklerini iletti.
Nazik ziyareti ve iyi temennileri için konuğuna teşekkür eden Rektör Ünal da yeni bir vizyon ve anlayışla harekete geçtiklerini ve bu yolda kişi, kurumkuruluş ve yetkililerle diyalog ve istişareye önem
verdiklerini dile getirdi. Rektör Ünal yanı sıra, Üniversitedeki çalışmalar ve projeler hakkında konuklarına bilgi verdi.
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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Kendisine eşlik
eden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy’la
birlikte Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal’la buluşan Milletvekili Erhan Usta, Üniversitede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Rektörlükten

Samsun Valisi Dağlı, Rektör Ünal’ı Makamında
Ziyaret Etti
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’u ve Ondokuz Mayıs Üniversitesini ileriye taşıyacak plan,
proje ve iş birliklerini konuşmak ve mevcut durumu
değerlendirmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz

Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Genel Sekreter
Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de hazır bulundu. Karşılıklı fikir ve görüşlerin sunulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Ünal, üniversite-şehir iş birliklerinin önemine dikkat çekti.
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DOKAP Başkanı Gültekin’den
Rektör Ünal’a Ziyaret
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin’i makamında ağırladı. Rektörlük
makamında gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Ünal,
DOKAP’ın bölge için çok değerli olduğunu belirterek
iki kurum arasında yapılması planlanan işbirliği ve
çalışmaların önemini vurguladı.
DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise Rektör Ünal ve

ekibini tebrik ederek başarı temennisinde bulundu.
Gültekin, ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için bölge kurumlarının bir araya gelmesinin önemine işaret
ederek Üniversite ile yapılan projelerin geliştirilmesi
gerektiğini söyledi.
Rektör Ünal, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Hakan
Gültekin’e teşekkür etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Recep Sancak da eşlik etti.

Rektör Ünal Ordu ve Giresun’dan Gelen
Mevkidaşlarını Ağırladı

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’a gelen Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı misafir etti.
Rektörlük makamındaki buluşmada, görevinde 5 ayı
geride bırakan Rektör Ünal’ın, önemli ve iz bırakan
çalışmalar gerçekleştireceğine inandıklarını belirten
Prof. Dr. Akdoğan ve Prof. Dr. Can, gösterilen nezaket
ve konukseverlik adına şükranlarını sundu.
Ziyarette Üniversite genelinde başlatılan yenilikçi
eğitim revizyonunun karşılık bulması adına sıkı bir
mesaiyle yola koyulduklarını vurgulayan Rektör
Ünal; bilim, teknoloji ve üretim alanlarında yeni fikir ve projeler sayesinde öncü olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuk rektörler, Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibine başarılar dileyerek hem OMÜ hem de Samsun için güzel ve verimli çalışmalara imza atılacak bir dönem
temennisinde bulundular. Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, hediye takdimiyle tamamlandı.
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Görüşmede üniversiteler arası paydaşlık ve dayanışmanın önemi üzerinde durulurken, her üç üniversitenin bilimsel altyapısı ve teknik olanakları da dikkate
alınarak araştırma geliştirme süreçlerinde iş birliği
alanlarına ve ortak çalışmaya dair değerlendirmeler
paylaşıldı. Rektörler bunların yanı sıra, üyesi oldukları Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP), ülkemiz ve bölgenin gelişimine yönelik sürdürdüğü projeler hakkında da fikir ve görüşlerini dile getirdiler.
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Rektörlükten

Amasya Üniversitesi Rektörü Elmacı’dan
Rektör Ünal’a Nezaket Ziyareti
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Ziyarete Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Abdullah Yalçın Tabak da eşlik etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Amasya Üniversitesi Rektörü Elmacı ve Tıp Fakültesi

Dekanı Tabak, Rektör Ünal ile iki kurum arasında
gerçekleştirilecek plan ve projeler hakkında bilgi
alışverişinde bulundular. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için konuklarına
teşekkür etti. Ziyaret, Amasya Üniversitesi Rektörü
Elmacı’nın Rektör Ünal’a Amasya yöresine ait bakır
semaver hediye etmesiyle son buldu.
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Samsun Baro Başkanı’na İade-i Ziyaret
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal Samsun Baro Başkanı
Avukat Pınar Gürsel’e iade-i ziyarette bulundu.
Adliye binasında gerçekleşen görüşmede Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Baro Başkanı Avukat Pınar

Gürsel, Üniversite ile Baro arasında yapılması planlanan işbirliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Samsun Baro Başkanı Avukat Pınar Gürsel nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör
Ünal’a teşekkür etti.

Rektör Ünal’dan Samsun İl Jandarma
Komutanlığına İade-i Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven’e iade-i
ziyarette bulundu. Samsun İl Jandarma Komutanlığı
makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal ve Jandarma Albay İbrahim Güven, yapılabilecek iş birlikleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, İl Jandarma Özel Defteri’ni imzaladı. Jandarma
Albay İbrahim Güven, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a
nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’a iade-i ziyarette bulundu.

cileri özelinde alınan güvenlik önemleri başta olmak üzere gençlere yönelik birçok konuyu ele aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite öğren-

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür
etti.
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Samsun İl Emniyet Müdürüne İade-i Ziyaret
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Rektörlükten

Rektör Ünal’dan 19 Mayıs İlçe Belediye
Başkanına İade-i Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, rektörlük görevine
başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı
olsun dileklerini ileten Samsun 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na iadeiziyarette
bulundu. Ziyarette, iki kurum arasında yapılması
planlanan çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir
ve değerlendirmeler paylaşıldı. OMÜ’nün şehirle
olan iletişim ve iş birliğinde, kamu kuruluşlarının
rolü ve önemine işaret eden Rektör Ünal, bu bağ-

lamda Üniversite ve Belediyenin birlikte geliştireceği projelerle kurumların işlevselliğini arttıracağını dile getirdi.
19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu
da ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade ederek OMÜ’nün bilgi ve birikiminden faydalanarak
Samsun’u daha ileri taşımak için birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.
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Rektör Ünal’dan İlkadım Kaymakamı İbrahim
Keklik’e İade-i Ziyaret
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede Rektör
Prof. Dr. Ünal, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk
vererek Samsun’a ve bölgeye katkı sunmayı amaçla-

dıklarını belirterek Kaymakam Keklik’in desteklerinin
oldukça değerli olduğunu dile getirildi. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibine başarılar diledi.

Rektör Ünal’dan Tekkeköy Belediye Başkanı
Togar’a İade-i Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, iade-i ziyaretleri kapsamında Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’la
bir araya geldi. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Togar, Rektör
Ünal ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Gö-

rüşmede karşılıklı yapılması planlanan çalışmalar ile
iş birliklerine yönelik fikirler ve öneriler paylaşıldı.
Başkan Hasan Togar, nazik ziyareti ve iyi dilekleri
için Rektör Ünal’a teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun
Temsilcisi emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakçı,
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret
etti. Konukseverliği adına Rektör Prof. Dr. Ünal’a
teşekkür eden emekli Albay Kabakçı, Mehmetçik
Vakfının özveriyle faaliyetlerde bulunduğunu, şehit,
malul ve gazi yakınları ile büyük ve köklü bir aile olduklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Ünal da şehit ve gazilerimizi her daim şükran ve
minnetle andıklarını vurgularken şehit yakınları ve
gazilere kol kanat geren Mehmetçik Vakfının faaliyetlerini takdir ettiklerini söyledi. OMÜ olarak Mehmetçik Vakfının yanında olduklarını bildiren Rektör
Ünal, şehit ve gazi çocuklarının eğitim ve öğrenimlerinde aynı duyarlılığı gösterdiklerinin altını çizdi.
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Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinden
Rektörlük Ziyareti
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Rektörlükten

Tarımsal Eğitimin 175. Yılında Ziraat Fakültesi
Yönetimi Rektör Ünal’ı Ziyaret Etti

Tarımsal eğitime başlamanın 175. Yıl dönümü nedeniyle, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem
Özcan ve beraberindekiler Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal’ı makamında ziyaret etti.
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Anlamlı gün vesilesiyle gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ünal,
“Ülkemiz, bitki ve hayvan çeşitliliğinin en yüksek
olduğu ülkelerden biri. Aynı anda, aynı coğrafyada
birbirinden farklı tatları ve özellikleri bulabilme zenginliğine sahibiz. Samsun ve dolayısıyla OMÜ’nün
de tarım bakımından stratejik bir önemi var. Ürün
çeşitliliği ve ürün ıslahı açısından üreticinin sonuç
alabileceği ikincil, üçüncül ürünler üreterek ürün
kültürünü geliştirmek gerekiyor. Bu noktada Ziraat
Fakültesine büyük sorumluluk düşüyor.” dedi.
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Ünal “Deneme alanlarında üretilen ürünlerin, üretiminden tezgâha kadar süreçlerinin takip edilmesi
gerekiyor. OMÜ Ziraat Fakültesinde buna benzer
uygulamalar olsa da iyi organize edilerek sistemleştirilmesi şart. Sonuçta Fakültemizin müthiş bir
potansiyeli, bölgeyi ve sahayı domine edebileceği
bir gücü var ve bunu değerlendirmemiz lazım. Bunun için de yapılması gereken, Ziraat Fakültesinin
proje ve politikalarında sonuç almaya odaklanmasıdır. Yürütülen projelerle birçok kıymetli ürün çeşidi yetiştirildi ancak doğru yatırımcıyla bu ürünlerin
sanayiye ve ekonomiye kazandırılması lazım. Bu
noktada yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya
hazırız.” ifadelerini kullandı.

“Ziraat Fakültesinin potansiyelini ve gücünü
değerlendirmemiz lazım”

Çitçilerden gelen talepleri geri çevirmediklerini
kaydeden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan da ülkemizin ve bölgemizin sorunlarına
yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

OMÜ’nün mevcut kampüslerinin Ziraat Fakültesinin kullanımına uygun yerlerinde deneme alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Rektör

Ziyaretin sonunda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muharrem Özcan, Rektör Prof. Yavuz Ünal’a çiçek
takdim etti.

Rektör Ünal, Doktorasını Tamamlayan Çad
Uyruklu Navbandiguim’i Ağırladı
Ziraat Fakültesi Zooktekni Bölümünde doktorasını tamamlayan Çad uyruklu Moise Navbandiguim,
ülkesine dönmeden önce doktora danışmanı Prof.
Dr. Musa Sarıca birlikte Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı
ziyaret ederek Çad ile Türkiye arasında yapılması planlanan bilimsel proje ve çalışmalar hakkında
Rektör Ünal’la görüştü.
Ülkeler arasında kültürel ve bilimsel iş birliklerinin
elçisi olmaları açısından uluslararası öğrencilerle
iletişimin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ziyaretin sonunda Moise Navbandiguim’a
OMÜ’yü temsilen hediye takdim etti.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri
Federasyonu Başkanından Anlamlı Ziyaret

UDEF’in kurumsal ziyaretler dizisindeki durağı OMÜ
olurken UDEF Başkanı ve kendisine eşlik eden heyet
Rektör Yavuz Ünal’la bir araya geldi. Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy da ziyarette yer aldı.
Ziyarette Başkan Bolat OMÜ’nün, Türkiye’deki üniversiteler arasında uluslararası öğrenci sayısıyla
önemli bir çıkış yakaladığını vurgulayarak bu gelişmeden dolayı Rektör Ünal nezdinde OMÜ ailesine
şükranlarını sundu. UDEF’in uluslararası öğrencilere
dönük yürüttüğü proje ve faaliyetlerden bahsederek Rektör Ünal’a bu hususlarda bilgi verdi.

Uluslararasılaşmayı daima öncelediklerini vurgulayan Rektör Ünal ise Türkiye’nin yükseköğretimdeki
potansiyel ve yetkinliğini daha da arttırmak amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını Samsun’un uluslararası sahada tanınırlığına katkı sunacak ve kenti
bir çekim merkezi hâline getirecek faaliyetlerin içinde olmayı arzuladıklarını dile getirdi.
Rektör Ünal Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları için çaba sarf
eden, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan UDEF
ve Başkan Bolat’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret sonunda Başkan Bolat, günün anısı olarak
Rektör Ünal’a UDEF’ın son bir yıllık çalışmalarını barındıran kataloğu takdim ederken, Rektör Ünal da
konuğuna Üniversitenin hediyesini sundu.
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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu
(UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında
ziyaret etti.
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Prof. Dr. Yavuz Ünal Tüm Kesimlerden
Misafirlerini Ağırladı
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KURUM

UNVAN

Doç. Dr. Zülkif Dağlı

Samsun Valiliği

Samsun Valisi

Bedri Yaşar

İyi Parti

Samsun Milletvekili

Erhan Usta

İyi Parti

Samsun Milletvekili

Hasan Aksoy

İyi Parti

Samsun İl Başkanı

Prof. Dr. Ali Akdoğan

Ordu Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Yılmaz Can

Giresun Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Süleyman Elmacı

Amasya Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Abdullah Yalçın Tabak

Amasya Üniversitesi

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı

Avukat Pınar Gürsel

Samsun Barosu

Samsun Baro Başkanı

İbrahim Güven

Samsun İl Jandarma Komutanlığı

Jandarma Albay

Dr. Ömer Urhal

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü

Samsun İl Emniyet Müdürü

Hakan Gültekin

DOKAP

DOKAP Başkanı

İbrahim Keklik

İlkadım Kaymakamlığı

İlkadım Kaymakamı

Hasan Togar

Tekkeköy Belediyesi

Tekkeköy Belediye Başkanı

Hüseyin Rahmi Kabakçı

Türk Silahlı K. Mehmetçik Vakfı Samsun
Temsilcisi

Emekli Albay

Prod. Dr. Muarrem Özcan

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Ziraat Fakültesi Dekanı

Moise Navbandiguim

OMÜ Ziraat Fakültesi Zooktekni Bölümü

Zooktekni Bölümünde Doktara
Öğrencisi

Metin Öz

Akademik Düşünce Enstitüsü Derneği

Dernek Başkanı

Adnan Ölmez

BORSAN

Yönetim Kurulu Başkanı

KURUM

UNVAN

Saniye Şen

Çarşamba Ev Hanımları Derneği

Dernek Başkanı

Ahmet Yılmaz

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı

Özlem Temiz

Uluslararası Down Sendromu
Federasyonu Karadeniz Bölge Temsilcisi

Karadeniz Bölge Sorumlusu

Ayşenur Akça

Uluslararası Down Sendromu Samsun
Temsilciliği

Samsun Temsilciliği

Arzu Topaloğlu

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanlığı

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı

Adem Vural

Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği

Dernek Başkanı

Muhammed Ali Sofi

MÜSİAD

Samsun Şube Başkanı

Bayram Sertkaya

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

İsmail Aydın

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü

Samsun Veteriner Kontrol
Enstitüsü Müdürü

Gül Turan

HAYTAP Samsun İl Temsilciliği

Samsun İl Temsilcisi

Prof. Dr. Murat Fındık

OMÜ Veteriner Fakültesi

OMÜ Veteriner Fakültesi
Öğretim Üyesi

Burak Şener

Mimarlar Odası Samsun Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri Karaca

Samsun Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel
Müdürlüğü

PTT Baş Müdürü

Ertan Kılınç

Samsun Posta ve Telgraf Teşkilatı Atakum
Şube Müdürü
Şube Müdürlüğü

Salih Meriç

Karadeniz Rumeli Dernekleri
Federasyonu

KARDEF Başkanı

Pervin Gündüz

Rusça Konuşanlar Eğitim, Kültür ve
Dostluk Derneğini

Dernek Başkanı

Baba Osmanov

Rusça Konuşanlar Eğitim, Kültür ve
Dostluk Derneğini

Yönetim Kurulu Üyesi

Rasim Kaplan

Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği

Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği
Başkanı

Tarık Tarhan

Samsun Elektrik Mühendisleri Odası

Samsun Elektrik Mühendisleri
Odası Başkanı

Caner Keleş

Samsun Kule ve Tramplen Atlama Spor
Kulübü

Kulüp Antrenörü

Gülser Övet

Samsun Sinoplular ve İlçeleri
Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği

Dernek Başkanı

Ahmet Seven

Samsun Yazarlar Derneği

DerneK Başkanı

Ahmet Muştu

Samsun Yıldız Gençlik Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

Cemil Bilici

Samsunlu Almanyalılar Yabancı İş
Adamları Derneği

Dernek Başkanı

Dr. Mehmet Ali Bolat

Uluslararası Öğrenci Dernekleri
Federasyonu

UDEF Başkanı

Mehmet Yılmaz

Üniversite Minibüsçüler Derneği

Dernek Başkanı

Osman Çetinkaya

Yeni Dünya Vakfı İl Başkanlığı

İl Başkanı

Uğur Karadeniz

Ziraat Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürü

Doç. Dr. Hasan Önder

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

Samsun Şube Başkanı

Hatice Öz

Samsun Yeşilay

Başkan Yardımcısı
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Mezundan

GSF Başarılı Mezunlarını Konuk Etti
Geleneksel hâle gelen mezun buluşmaları, pandemi sürecinde çevrim içi (on-line) olarak devam ediyor. Çevrim içi buluşmalarda OMÜ mezunları, tecrübelerini öğrencilerle paylaşıp başarı basamaklarını
öğrencilere aktarıyor.
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF); “Online Öğrenci-Mezun Buluşmaları” ile “Yansı”, Kültür, Bilim
ve Sanat Söyleşileri kapsamında Google Meet uygulaması üzerinden Ordu Büyükşehir Belediyesinde Cam Eğitmeni olarak görev yapan Yasemin Kurt,
GSF Resim Bölümü mezunu olan ve şimdi aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan Kemal Aydın ile söyleşi gerçekleştirdi.
“Öğrenciler için basit görünen işler bu alandaki
çalışmaların temelini oluşturuyor”
İlk olarak GSF Seramik ve Cam Bölümü mezunu Cam
Eğitmeni Yasemin Kurt, Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerine seramik ve cam alanındaki çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi ve soruları yanıtladı.
Kurt, söyleşisinde ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Cam Atölyesi’nde işe başlama süreci, atölye
imkânları ve eğitim koşullarından bahsetti.
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Kemal Aydın, lisans eğitimi ve mezuniyet
süreciyle ilgili telkinlerde bulundu
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İkinci söyleşide ise Arş. Gör. Kemal Aydın, Resim
Bölümü öğrencileriyle çevrim içi söyleşide buluştu.
Söyleşisinde öğrencilere resim alanıyla ilgili ayrıntı-

lı bilgiler veren Kemal Aydın, öğrenciler ve öğretim
elemanlarının yönelttiği soruları yanıtladı.
Aydın, farklı üretim biçimleri ile çalışmalarını geliştirdiği gelecekçi bakış açıları ve yaklaşımların akademik hayatına sağladığı katkıları bireysel çalışmalarla örneklendirdi.
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 bilgi verdi.
Aydın, mezuniyet sonrasında ise formasyon ve
oryantasyon belgeleri ile devlet kurumlarında öğretmen olarak görev yapmanın bir alternatif teşkil
ettiğini söylerken kendi deneyimleri ile birlikte akademik kariyer hedefinin ilk adımı olan araştırma görevlisi pozisyonu için belirlenen koşulları, üniversiteler özelinde aranan şartları ve iş tanımını aktardı.

OMÜ Mezunu Uzman Hemşireler
Tecrübelerini Paylaştı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mezun Takip ve Değerlendirme Komisyonunun düzenlediği “3. Öğrenci–Mezun Buluşması” etkinliği on-line (çevrim içi) olarak gerçekleşti.
Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunlarından Öğr. Gör. Merve
Koyun ve Uzman Hemşire Gonca Akbaş, öğrenci
hemşirelerle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi ve
katılım gösterdiği etkinlikte mezun hemşireler,
eğitim ve meslek hayatları boyunca edindikleri
tecrübe ve kazanımları paylaşarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
Ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Merve Koyun; eğitim
hayatını, Erasmus kapsamında gittiği Finlandiya’daki eğitim deneyimlerini, mesleki yaşamını ve çalışma
sürecini görseller eşliğinde öğrencilerle paylaştı.
Öğr. Gör. Koyun, öğrencilere uygulamalarda öğrenmeye istekli olmaları, mesleğe katkı sağlamaları ve
yaptıkları işin en iyisini yapmaları konusunda önerilerde bulundu.
“Hemşireliğe gerçekten gönül verdim”
Mesleğine yönelik moral ve motivasyonunu ise
Öğr. Gör. Koyun şu sözlerle özetledi: “Özellikle klinik uygulamalarımda hocalarım sayesinde ve bakım
verdiğim bireylere yardımım dokunduğunu gördüğümde ‘Evet Merve. Sen bunu yapmalısın, elinden
gelenin en iyisini yapmalısın’ diyerek hemşireliğe
gerçekten gönül verdim.”

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birim Sorumlusu olarak görev yapan Uzman Hemşire Gonca
Akbaş da öğrencilik yıllarındaki anılarını ve öğretim
elemanlarının katkılarını anlattı.
“Hayallerinizin peşinden koşun”
Üniversite yıllarında öğrenci temsilcisi olduğunu
belirten Uzm. Hemşire Akbaş, öğrencilik sürecinde
aktif olmanın mesleki ilerlemesinde büyük katkılar
sunduğunu belirterek öğrencilere sosyal anlamda
da kendilerini geliştirmeleri konusunda tavsiyede
bulundu. Öğrencilik yıllarında öğretim elemanlarının destekleriyle ilk defa bir kongreye katıldığına
ve bu tecrübelerin mesleki yaşamına çok fazla yarar
sağladığına dikkat çeken Akbaş, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmalarını öneririm.” dedi.

Turizm Fakültesi Mezunlarıyla Buluştu

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar’ın
üstlendiği mezun buluşmasına; Turizm Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun ve fakülte öğretim
üyeleri ile mezunlar Gülşah Taflan, Leyla Mesci ve
Mohamed Nur katıldı.
Etkinlikte konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali Uzun, “Pandemi süreci eğitim-öğretim hayatını
büyük düzeyde etkiledi. Bu süreçte öğrencilerin ve
mezunların sürece uyumla alakalı problem yaşadığı
dönemler oldu. Ama önemli olan bu süreçte dahi sıkı

çalışmayı ve çabalamayı bırakmamak. Bizi başarıya
ulaştıracak olan azmimizdir.” ifadelerini kullandı.
Mezun konuşmacı Gülşah Taflan, Leyla Mesci ve
Mohamed Nur da lisans öğrenimleri boyunca OMÜ
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün
onlara kattığı değerleri ve şu an yaşanılan pandemi
döneminin eğitim hayatlarında hangi noktalara
etki ettiğini değerlendirerek, tüm öğrenim süreci
boyunca kendilerine kazandırılan yetkinliklerden ötürü
bölüm öğretim elemanlarına teşekkürlerini sundu.
Çevrim içi görüşme karşılıklı fikir alışverişi ve
teşekkürlerin ardından son buldu.
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Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
öğrencileri ve akademisyenleri mezunlarıyla çevrim
içi ortamda bir araya geldi.
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Sektör Profesyonelleriyle
Hemşirelikte Kariyer Turu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, organize ettiği ‘‘Hemşirelikte Kariyer Geliştirme Sempozyumu’’ ile öğrencileri sektör profesyonelleriyle buluşturdu.
Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi’nin açılışını yaptığı ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi
gösterdiği sempozyumda lisansüstü eğitim olanakları, yeni atama sonrasındaki süreç, özel hastanede
hemşire olmak, profesyonel kimlik ve mesleki imaj
ile iş arama becerileri hakkında sunumlar yapıldı.
337 kişinin katıldığı seminer başarıyla tamamlandı.
Hemşirelikte lisansüstü eğitimin önemi
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci,
‘‘Hemşirelikte Lisansüstü Eğitim Olanakları” başlıklı
sunumunda lisansüstü eğitime başvuru süreçlerinden, hemşirelik alanında mevcut lisansüstü programlardan, kendi kariyer geçmişinden ve mesleki
deneyimlerinden bahsetti.
Hastanelerde hemşirelik
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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü Şepnem Kayan “Yeni Atama Sonrası Süreç”
adlı sunumuyla yeni atanan hemşireleri hastanede
bekleyen şartlar ve karşılaşacakları süreç ile ilgili
bilgilendirmeler yaparak “Biz OMÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesinden mezun olan arkadaşlarla gayet güzel
ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Biz buradayız, merak etmesinler.” dedi.
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Sempozyumun ikinci gününde ise LİV Hospital Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Deniz Atmaca “Özel
Hastanede Hemşire Olmak” başlığını taşıyan sunumunda; özel hastanelerin çalışma ortamı ve şartları
ile ilgili bilgiler verdi ve çalışmaya başlayan hemşirelere yönelik birimlere göre yapılan oryantasyon
programları üzerinde durdu.
Hemşirelik nasıl algılanıyor?
Sempozyumun sonraki etabında ‘‘Profesyonel Kimlik ve Mesleki İmaj’’ konulu sunumuyla söz alan
Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörü İlkay Mavili
Yılmaz, hemşirelikte profesyonellik süreci ve mesleğin sahip olduğu imaja ilişkin gözlem, izlenim ve
tecrübelerini aktardı.
Sempozyumun birinci ve ikinci günü öğleden sonra
da İŞKUR Samsun Meslek Danışmanı Çiğdem Çakır
Beyhan, öğrencilere; hemşirelikte beden dilinin
doğru kullanılması, etkili telefon görüşmesinin püf
noktaları, öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesi konularını kapsayan ve video ile interaktif uygulamalarla
da desteklenen “Uygulamalı ve Sertifikalı İş Arama
Becerileri Eğitimi”ni verdi.
Çevrim içi sempozyumun başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi
Figen Çavuşoğlu üstlenirken, Düzenleme Kurulunda ise Arş. Gör. Alaattin Altın, Arş. Gör. Dilek Çelik
Eren, Arş. Gör. Mesiya Aydın ve Arş. Gör. Güven Soner yer aldı.

Zootekni Bölümü Mezunu İş İnsanları
Tecrübelerini Paylaştı

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olan
ve iş dünyasının yakından tanıdığı Akif Coşkun ve
Ayhan Coşar, farklı tarihlerde çevrim içi (on-line) ortamda genç ziraat mühendisi adaylarıyla buluşarak
tecrübelerini paylaştı, sorularını yanıtladı. .
1994 yılda mezun olan Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Güven
Yem Genel Müdürü olan Zooteknist Akif Coşkun,
sektöre dair mesleki bilgi, birikim ve tecrübelerini
toplantıya katılan öğrencilerle paylaştı, sektörle ilgili soruları cevaplandırdı.

DOYA Hayvan Beslenme Hizmetleri YKB Ayhan
Coşar
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1996 mezunlarından biri olan iş insanı Ayhan Coşar, mart ayı “Me-

zun-Öğrenci Buluşması” etkinliğinde çevrim içi (online) ziraat mühendisi adaylarıyla buluştu.
DOYA Hayvan Beslenme Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetim
Kurulu Başkanı olan Coşar, düzenlenen etkinlikte
sektöre dair mesleki bilgi birikimini toplantıya katılan
öğrencilerle paylaşarak, onların sorularını cevaplandırdı.
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OMÜ mensubu olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Zooteknist Coşkun, mezunu olduğu üniversiteyi layıkıyla temsil etmeye çalıştığını dile getirerek
buluşmada emeği geçenlere şükranlarını sundu.
Konuşmasında lisans dönemindeki hatıralarından
da bahseden Coşkun, kariyer ve gelişim hedeflerinde öğrencilere yol ve yön gösterecek unsurlara
ilişkin de açıklamalarda bulundu. OMÜ mezunlarının Üniversiteye olan bağlarının canlı kalmasını
sağlamak adına bu buluşmaların çok değerli olduğunu kaydeden Akif Coşkun, mezunların başarısının, OMÜ’nün başarısı ve bilinirliğine büyük katkılar
sunacağına dikkat çekerek öğrencilere, çalışkan ve
üretken olmaları yönündeki tavsiyelerini iletti.
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Kurum İçi Yükselme (Ocak - Mart 2021)
Latif DURAN

Kamil YILDIRIM

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi
Acil Tıp

Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerahi

Müge LÜTFİOĞLU

Mehmet TÜTÜNCÜ

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji

Ziraat Fakültesi
Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Nihat ALTINIŞIK

Murat DEREBEY

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Matematik

Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi

Rıza KORKMAZGÖZ
Doçent
İlahiyat Fakültesi
Kelam
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Şenay ARLI

Numan KARAÇAY

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Ziraat Fakültesi
Hayvan Yetiştirme

Bircan YÜCEKAYA

Rüveyda Hicran ÇEBİ

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Eğitim Fakültesi
Alman Dili Eğitimi

Hakkı Göker ÖNEN

Sema SAL

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

İkt.ve İd.Bil.Fak.
Siyaset ve Sosyal Bilimler

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi

Nazlı MURZİOĞLU

Sinan MARAŞ

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Mühendislik Fakültesi
Makine Teo. ve Dinamiği

Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz Ocak –
Mart 2021 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel
Çetin ÇELENK

Recep ÜNAL

Profesör

Profesör

Tıp Fakültesi
Radyoloji

Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Erdem KOÇ

Remzi ATEŞYÜREK

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Konstrüksiyon ve İmalat

İlahiyat Fakültesi
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

İdari Personel
Ali KUMBASAR

Hatice COŞKUN

Teknisyen

İşçi

Tıp Fakültesi
HATİCE COŞKUN
EMEKLİ TARİHİ:12.03.2021

Elif KESKİN

Huriye KAYA

İşçi

İşçi
HATİCE COŞKUN
EMEKLİ TARİHİ:12.03.2021

Fatma KURT

İhsan ARSLANOĞLU

İşçi

İşçi
HURİYE KAYA
EMEKLİ TARİHİ:12.03.2021

Hadi ACAR

Murat AKTAŞ

Şef

İşçi

HURİYE KAYA
EMEKLİ TARİHİ:12.03.2021
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Emeklilerimiz / Atama / Yükselme
İdari Personel
Mustafa ÇETİN

Yaşar YALÇINKAYA

Bilgi İşlem Daire Başkanı

İşçi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Naci MADEN

Yıldız ER

Kor.ve Güv.Görv.

Bilgisayar İşletmeni

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Hastaneler Başmüdürlüğü

Tufan ŞENER
Bilgisayar İşletmeni
Personel Daire Başkanlığı

Kaybettiklerimiz
“Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
Uğur AYHAN
Bilgisayar İşletmeni
Eğitim Fakültesi
01.01.2021

Özgül YAŞAR
Sağlık Teknisyeni-Radyoloji
Hastaneler Başmüdürlüğü
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