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Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir
başlangıç”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST
2022’nin Samsun’da yapılacak olmasını değerlendirerek, “TEKNOFEST, Samsun için yeni bir
başlangıç olacak” dedi.
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Dört yıldan bu tarafa teknolojinin, yeniliğin,
buluşun, havacılığın ve özgüvenin adı olan
TEKNOFEST, gelecek yıl Samsun’da heyecan ve gurur yaşatacak. Bu büyük festivalin Samsun’da gerçekleştirilmesi için gayret gösteren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal,
TEKNOFEST’in sadece bir teknoloji festivali
olmadığını, kaybedilen özgüvenin geri kazanımının adı olduğunu ifade etti.

6

TEKNOFEST’in 2022’de Samsun’da yapılmasının çok değerli olduğunu söyleyerek bunun
şehir için yeni bir başlangıç olacağını vurgulayan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak
güçlü bir şekilde festivale hazırlanmaya başladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ünal,
“Bu yıl festivalde elde ettiğimiz başarılar,
festivalin Samsun’a verilmesi kararının ne
denli isabetli olduğunu göstermektedir. Bu
vesileyle Milli Teknoloji Hamlesi’ni başlatarak
Türkiye’nin dünya ligine girmesini sağlayan
ve festivalin Samsun’da yapılması konusunda
desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi sorumluluğu Samsun Valiliği,
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Tica-

ret ve Sanayi Odası, Samsun Üniversitesi ve diğer paydaşlarla güçlü bir iş birliği yaparak en
iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Üniversitemiz, Samsunumuz ve çevre iller için çok
büyük bir fırsat olan bu organizasyonu çabalarıyla ilimize kazandıran tüm kurum, kuruluş
ve yöneticilere teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.
TEKNOFEST 2021’de OMÜ’nün genç
beyinleri başarılarıyla göz doldurdu
Milli Teknoloji Hamlesinde umudumuzu güçlendiren projelere imza atan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin
TEKNOFEST’teki başarılarından da bahseden
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Roket takımının
hem ‘Orta irtifa’ hem de ‘En Özgün Tasarım’
kategorisinde birinci gelmesi, İHA takımlarımızın ikincilik ve üçüncülükleri, festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı’na
(ISIF’21) katılan 10 patentten 8’inin ödül alması,
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin projelerinin finalde yarışmaları bizlerin geleceğe umutla bakmamızı sağlarken
aynı zamanda da bizleri gururlandırdı. Emeği
geçen katkı veren tüm öğrenci ve akademisyenleri tebrik ediyorum. İşte sağına ve soluna
bakmadan ‘ben varım’ diyen bir gençlik görüyorum” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Samsun’un havacılık şehri olarak markalaşmasında önemli
bir katkısının olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Yavuz Ünal, “2010 yılında Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesinin kurulması ardından Sivil
Havacılık Yüksekokulu sektöre insan kaynağı sağlarken şehirde de heyecan oluşturdu
ve var olan havacılık tutkusunu ete kemiğe
büründürdü. Üniversitede yürütülen insansız
hava aracı çalışmaları (İHA), yerli uçak yapım

girişimi, kompozit atölyesi, pilotaj kursları, kabin görevlisi yetiştirme programları, havacılık
kulüpleri ile gençlere havacılık aşılanırken,
bugün dereceleriyle övündüğümüz gençlere ufuk kazandırıldı. Bugün şehrimizin yeni
üniversitesi Samsun Üniversitesi bünyesinde
eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini başarıyla sürdüren bu okullarımız ile
geninde havacılık olan OMÜ’nün Mühendislik
Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri bir
araya gelerek Türkiye çapında başarılara imza
attılar” şeklinde konuştu.

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

“Havacılık OMÜ’nün genlerinde var”
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Buluş fuarında 10 patentin 8’ine ödül

TEKNOFEST’21’de OMÜ’nün başarıları

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu yıl TEKNOFEST’21 etkinlikleri arasında bulunan İstanbul
Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’21), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Patent Portföyü’nde bulunan
8 patente 4 farklı alanda ödül verildiğini dile
getirdi. Bunlardan, 1’i altın madalya, 2’si gümüş
madalya, 4’ü bronz madalya alırken bir patent
Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA) özel ödülüne layık görüldü. Bu
ödüller, ARGE çalışmalarında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi, gelişen, üreten ve
topluma yarar sağlayan bir üniversite oluşturma çabalarımızın meyvesidir. Bundan sonraki
en büyük hedefimiz paydaşlarımızla ortak çalışarak daha büyük başarılar elde etmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın gururla ve heyecanla dile girdiği TEKNOFEST’21’de ödül alan ve
finalist olan projeler ise şöyle: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz,
“Atık Alüminyum Temelli Çok Katmanlı Hibrit ve
Fonksiyonel Dereceli Kompozit Köpük ve Bunun Üretim Yöntemi” adlı patenti ile IFIA Özel
Ödülü’ne layık görüldü. Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Canan Seren, Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gül Türk’ün “Yenidoğan Bebeklerde Beyin Felci Tespit Sistemi” adlı
patenti altın madalya almaya hak kazanırken
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mustafa Özbey ve Uğur Karakurt’un “Hafif
Köpük Beton Isı Yalıtım Plakası ve Blok Duvar
Malzemesi Üretim Yöntemi” ve Mühendislik

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bakay, Arş. Gör. Onur Yontar’ın Minimal
İnvaziv “Cerrahide Uterus Manipülatörü” adlı
patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Münir Anıl’ın “Çavdar Unundan Mayalı/Mayasız Unlu Mamül Yapımı için Hamur
Yoğurma Makinası” adlı patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar
Öztürk’ün “Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi” adlı patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahittin Topaloğlu ve Samsun Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Sungur’un
“Pelet Yakıtına Sıvı Yakıt Emilimini Sağlayan
Depo Tasarımı” adlı patenti ise bronz madalya
almaya hak kazandı.
Çifte şampiyon roket takımının yeni hedefi
yüksek irtifa
Mühendislik Fakültesi ve Samsun Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Çetin Kurnaz’ın danışmanlığını yaptığı Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli
Roket Takımı, geçen sene elde ettiği “Roket
Alçak İrtifa” şampiyonluğunun ardından bu
yılda “Roket Orta İrtifa” kategorisinde TEKNOFEST 2021’de Türkiye birincisi oldu. Ayrıca
“En Özgün Tasarım” alanında da Türkiye birinciliği kazandı.

OMÜ’nün İHA’ları ikinci ve üçüncü oldu
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında, Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar’ın danışmanlığında kurulan Mühendislik Fakültesi
öğrencilerinden oluşan “Huma Ar-Ge” döner
kanatlı İHA yerlilik kategorisinde 2’inciliği kazanırken Aphelion-42 Takımı da aynı kategoride 3’üncülük ödülünün sahibi oldu.
Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün
projesi finalde yarıştı
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin
kurduğu ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel
danışmanlığını yaptığı Mikronant Takımı “Mikrobiyal Endoglukanazın Rekombinant Olarak
İfadesi Karakterizasyonu ve Lignoselülozik
Hammadde Kaynaklarının Hidrolizi Üzerine
Etkisinin Araştırılması” başlıklı projeleri ile
TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon kategorisinde finalistler arasında yer aldı.
Turizmciler “Dijital Şikayet Cihazı” ile finalde
Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Janus Takımı da “Dijital Şikayet Cihazı” adlı
projeyle bu sene ilk defa düzenlenen Turizm
Teknolojileri alanında finale kalarak TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması’nın finalinde yarıştı. TEKNOFEST’e öğrencileri başarılarından dolayı duyduğu gururu dile getiren
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Arkadaşlarımızın
aldığı ödüllerin bizde oluşturduğu heyecanla,
2022’ye tüm imkanlarımızla hazırlanıyoruz”
diye konuştu.
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Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özcan
ve Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Abdülvahap Çakmak’ın “Dizel,
Biyodizel veya Dizel/Biyodizel Yakıtlar İçin Bir
Yakıt Katkısı” adlı patenti gümüş madalya almaya hak kazandı.
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YÖKAK’tan OMÜ’ye Kurumsal
Akreditasyon Belgesi
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamında OMü’nün kurumsal akreditasyon kararı onaylandı. Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal
katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını
amaçlanıyor.

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

Rektör Prof. Dr.
Ünal “Hedefe
kilitlenen ve
başarmanın
haklı
gururunu
yaşayan
çalışma
arkadaşlarımı
tebrik
ediyorum”
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, yaptığı açıklamada
“YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmeler
sonucunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı. Hedefe kilitlenen ve başarmanın haklı gururunu
yaşayan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu süreçte, tespit ve değerlendirme yanında, rehberliği önemseyen YÖKAK ekibine
teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.
Konuşmasının devamında OMÜ’nün 2019 yılında başvuru yapan 60 Üniversite arasından
programa seçilen 11 Üniversiteye dahil olduğunu söyleyen Rektör Ünal, “10 yılı aşkın süredir kalite çalışmalarını hız kesmeden devam
ettiren OMÜ, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin yanı sıra
program akreditasyonları ile süreci taçlandırmaktadır. Hassasiyetle yürütülen kalite çalışmalarımız sonucunda Üniversitemiz Kurumsal
Akreditasyon Programının da başarıyla tamamlanmasıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu
tarafından akredite edilmeye hak kazandı.”
ifadelerine yer verdi.

İlk etapta OMÜ’nün yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TED Üniversitesi de
kurumsal akreditasyon aldı.
Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?
Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze
ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde
üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim
ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22
ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK’ a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin
olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle tam akreditasyon ya da 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon veriliyor.
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TIMES HIGHER EDUCATION
Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarıyla / üniversitelerle ilgili araştırmalar yapan ve bu minvalde
raporlar hazırlayan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), merakla beklenen 2021 yılı dünya sıralama raporlarını farklı tarihlerde ve çeşitli kategorilerde açıkladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
gelenek olduğu üzere bu yıl da dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almayı sürdürdü.
Times Higher Education, dünya genelinde üniversitelerin etki sıralamasını belirleyen Impact Rankings (2021), 50 yaş altı üniversitelerin sırlandığı Genç İniversiteler Sıralaması 2021, tamamen bilimsel bir metodolojiyle ve çeşitli metrikler baz alınarak hazırlanan Dünyanın En ıyi üniversiteleri
Sıralaması raporlarında OMÜ’nün durumunu şöyle ifade edebibiliriz:

OMÜ, THE Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de Yer Aldı
ken bir öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm
alanlarındaki performansını değerlendirecek
13 performans göstergesini kullanmaktadır.
Sıralamada birinciliği Oxford Üniversitesi alırken Çin ilk defa ilk 20’de iki kurumla yer almayı
başardı. ABD 183 kurumla listede en fazla yer
bulan ülke olurken 57 kurumla ilk 200’de en
fazla yer alan ülke olmayı da başardı.
Harvard Üniversitesi, eğitim kategorisinde
zirvede yer alırken Oxford Üniversitesi araştırma ve Macau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ise uluslararası olma kategorilerinde zirvede
yer aldı.
Bu sene toplamda 1662 üniversite derecelendirildi. Başvuruda bulunan diğer 452 üniversite veri sağladıkları ancak derecelendirilmek
için gerekli kriterleri karşılayamadıkları için
“raportör” durumunda kaldı.
OMÜ Sanayi Gelirlerinde Dünyada
1083. Sırada
OMÜ, sanayi işbirliğine verdiği önemin sonucu
olarak Sanayi Gelirleri kategorisinde ise dünyada 1083. olmayı başardı.

THE 2022
sıralaması
için karekodu
telefonunuza
okutunuz
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, üniversitelere
ilişkin uluslararası sıralama kuruluşlarının
yaptığı sıralamalarda 2018 yılından bu yana
gösterdiği performans ve başarıları sürdürerek İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher
Education’ın (THE) 2022 Dünya Üniversite
Sıralamaları’nda 1201+ kategorisinde kendisine yer buldu.
THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması 2
Eylül Perşembe günü ilan edildi. OMÜ, 20162017 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren
araştırma-geliştirme ve proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversite-sanayi iş birliğine sistematik
biçimde yönlendirdiği yoğun emek, çaba ve
insan kaynağı neticesinde 1662 üniversitenin
derecelendirildiği THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda, 2018, 2019, 2020 ve 2021
baskılarında sergilediği performansını tekrar
yakalayarak, 1201+ grubunda yer aldı.
THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda
bu yıl 99 ülkeden 1600’ün üzerinde üniversite
derecelendirildi. OMÜ, dereceye giren 54 Türk
üniversitesi arasında da 20. sırada yer aldı.
THE, Dünya Üniversite Sıralamaları’nı yapar-
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Ayrıntılı bilgi
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

Fen Bilimleri
Sıralaması
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

OMÜ Sağlık, Fen ve Yaşam Bilimleri Alanında Dünya
Sıralamasında
OMÜ, dünyanın saygın üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education’ın 2022
Konulara Göre Dünya Derecelendirmelerinde 3
alanda sıralamaya girmeyi başardı. Açıklanan sıralamalarda OMÜ; Klinik ve Sağlık Alanında 601+,
Yaşam Bilimleri Alanında 801+, Fen Bilimleri Alanında 1001+ sıralamasında yer aldı.
İlk etapta listedeki Klinik ve Sağlık, Yaşam
Bilimleri, Fen Bilimleri, ve Psikoloji alanlarına
ait sonuçlar açıklanırken ilerleyen tarihlerde
Mühendislik, Bilgisayar Bilimi, Sosyal Bilimler,

İşletme ve Ekonomi, Eğitim, Hukuk, Sanat ve
Beşeri Bilimler kategorilerinin açıklanacağı
duyuruldu.
OMÜ geçtiğimiz yıllara göre; Klinik ve Sağlık
alanlarında 2019, 2020, 2021 senelerinde de
601+ kategorisinde yer almıştı. Yaşam Bilimleri
alanında 2019 ve 2020’de 601+, 2021’de ise 801+
kategorisinde yer aldı. Fen Bilimleri alanında
ise 2019 ve 2020’de 801+, 2021’de ise 1001+ kategorisinde yer buldu.

Yaşam Bilimleri
Sıralaması
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

Klinik ve Sağlık
Sıralaması
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

OMÜ, Times Higher Education Genç Üniversiteler
Sıralaması’nda
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OMÜ, Times Higher Education tarafından belli
kriterlere göre hazırlanan Genç Üniversiteler
Sıralaması 2021’de 401+ kategorisinde yer aldı.
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Kuruluş tarihi 50 yıl ve altında olan üniversiteler sıralamasına giren OMÜ, daha önce de
Times Higher Education sıralama listelerine
girmişti.
Bu listede THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’ndaki 13 performans göstergesi kulla-

nılmakta ancak saygınlık kategorisine daha
az ağırlık veriliyor. Üniversiteler, kapsamlı ve
dengeli kıyaslamaların yapılabilmesi adına
temel görevleri olan öğretim, araştırma, bilgi
transferi ve uluslararası görünüm alanlarında
değerlendiriliyor.
THE 2021 Genç Üniversiteler Sıralaması’nda
dünya genelinde 475 üniversite değerlendirilmeye hak kazanırken bu sayı 2020’de 414 idi.

THE 2021 Yılı Etki Sıralaması Sonuçları

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA AMAÇLARI
DEĞERLENDİRME RAPORU
Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan
ve 2019 yılına ait kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2021 Yılı Etki Sıralamasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi önemli
bir başarı gösterdi.

yor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 94 ülkeden/
bölgeden 1.115 üniversitenin bulunduğu ve
Üniversitelerin Etki Sıralaması (2021) / Impact
Rankings (2021) olarak adlandırılan ve bu yıl
üçüncüsü yayınlanan listenin müdavimleri
arasında yer alıyor.

THE, araştırma, yönetim, sosyal yardım ve
öğretim olmak üzere dört temel alanda geniş
kapsamlı ve dengeli kıyaslamalar yapabilmek
için özenle belirlenmiş göstergeler kullanı-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100 üzerinden
41.6 genel puanla genel sıralamada bin 115 üniversite arasında 801 - 1000 aralığında yer aldı.

1. Yoksulluğa Son: 79 ülke ve bölgeden
toplam 591 üniversitenin değerlendirildiği bu
kategoride 27.9 puanla 401+ segmentinde.

2. Açlığa Son: 72 ülke/bölgeden toplam 442
üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride
37.7 puanla 201-300 aralığında.
3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam: 88 ülke/bölgeden toplam 871 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 61,2 puanla 301-400 aralığında.
4. Nitelikli Eğitim: 95 ülke/bölgeden toplam 966 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 38,8 puanla 601. 800 aralığında.

Ayrıntılı bilgi
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: 74
ülke/bölgeden toplam 680 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 38.1 puanla 401600 aralığında.
10. Eşitsizliklerin Azaltılması: 82 ülke/
bölgeden toplam 669 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 35.9 puanla 401-600
aralığında.
11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: 85 ülke/bölgeden toplam 656 üniversite-

nin değerlendirildiği bu kategoride 33.6 puanla 401-600 aralığında.

2019

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: 87 ülke/ 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim: 75 ülke/

bölgeden toplam 776 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 25,7 puanla 601+ segmentinde.

6. Temiz Su ve Sanitasyon: 69 ülke/bölgeden toplam 520 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 13,3 puanla 401+ segmentinde.
7. Erişilebilir ve Temiz Enerji: 77 ülke/

bölgeden toplam 560 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 32.6 puanla 401+ segmentinde.

bölgeden toplam 503 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 29,3 puanla 301-400 aralığında.

13. İklim Eylemi: 81 ülke/bölgeden toplam

566 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 18.3 puanla 401+ segmentinde.

16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: 82

ülke/bölgeden toplam 653 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride 33.5 puanla 401600 aralığında.

sitenin değerlendirildiği bu kategoride 34.0
puanla 401-600 aralığında.

dirildiği bu kategoride Ondokuz Mayıs Üniversitesi 20.4 puanla 1001+ segmentinde yer aldı.
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8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Bü- 17. Amaçlar için Ortaklıklar: 96 ülke/
yüme: 86 ülke/bölgeden toplam 685 üniver- bölgeden toplam 1154 üniversitenin değerlen-
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
Anlatımıyla KKTC’nin Varlık
Mücadelesi
Samsun Valiliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğindeki çevrim içi söyleşiye konuk olan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin adadaki varoluş çabası ve buna dair stratejilerini farklı boyutlarla gözler önüne serdi.
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söyleşisinde;
KKTC’nin dünü, bugünü ve geleceği, uluslararası konjonktürdeki duruşu ve politikaları, Türkiye, Rumlar ve
Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, devlet olarak bu süreçte izleyecekleri rota gibi geniş bir yelpazeye yayılan konular
bütünü hakkındaki düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Gençlik Topluluğunun organizasyonuyla gerçekleştirilen “Bugün Günlerden Kıbrıs: Egemen Eşitlik Temelinde
İki Devletli Çözüm Vizyonu” adlı söyleşi, Zoom uygulaması üzerinden canlı yayımlandı.
Moderatörlüğünü Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan
Atasayar’ın üstlendiği söyleşiyi; Samsun Valisi Doç. Dr.
Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Gençlik Topluluğu
Akademik Danışmanı Doç. Dr. Tamer Aslan ile OMÜ’lü
akademisyen ve öğrenciler takip etti.
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Rektör Ünal “Yavru vatan kavramındaki
yavru kelimesinin bizim kültürümüzdeki
karşılığı anne ile yavrusu arasındaki ilişki
gibi”
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Programın açılış konuşmasında söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal; Kıbrıs’ın, öğrencilerin
zihninde ve bilincinde diri bir pozisyonda bulunması adına programın önemli ve değerli bir
yer tuttuğunu belirterek “Biz Kıbrıs’ı, kültürümüzde ‘yavru vatan’ olarak algıladık ve bu
kavramla büyüdük. Ama buradaki yavru kelimesi aslında küçüklükle alakalı değildi, çünkü

vatanın küçüğü ve büyüğü olmaz. Bu tabirin
bizim kültürümüzdeki karşılığı; anne ile yavrusu arasındaki ilişki gibi. Dolayısıyla Kıbrıs’taki
her olumlu gelişme, sizlerin liderliğinde Kıbrıs’taki kardeşlerimizin huzuru, geleceğe güvenle yürümeleri ve elde ettikleri kazanımlar;
bir annenin, çocuğundan duyduğu sevincin
ötesinde bizleri mutlu etmektedir. Türkiye ile
eş güdüm hâlinde çalışmanız ile bu noktadaki
irade ve kararlılığınızın; Kıbrıs için bütün insanlık adına çok farklı kazanımlar doğuracağına inanıyoruz, bundan eminiz. Bu hususta
size olan güvenimiz son derece güçlü.” dedi.

Üniversite olarak KKTC’deki kardeş üniversitelerle akademik iş birliği yapmalarının kendilerini son derece mutlu edeceğini vurgulayan
Rektör Ünal, bu hususta çok kararlı ve istekli
olduklarının altını çizdi.
Samsun Valisi Doç. Dr. Dağlı “Kardeş şehirler
olan Samsun ve İskele’nin gönül köprüsünü
bundan sonra çok daha güçlendireceğiz”
Davete icabetinden dolayı Cumhurbaşkanı
Tatar’a teşekkür eden Samsun Valisi Doç. Dr.
Zülkif Dağlı ise ilklerin, 19 Mayıs’ın ve ‘kurtuluşun şehri olarak Samsun’un Kıbrıs’la bazı benzerlikler gösterdiğine işaret ederek “KKTC’nin
İskele şehriyle Samsun kardeş şehirler, bu çok
güzel bir tevafuk olmuş. Bu manada inşallah
İskele’nin Samsun’la olan bu gönül köprüsünü bundan sonra çok daha güçlendireceğiz.
Cenevre ve diğer görüşmelerinizi takip etmek
suretiyle gözlerimiz hep sizde. Ben de uluslararası ilişkiler lisans mezunu olarak bu konulara yatkınım ve Kıbrıs’la çok yakından ilgileniyorum. Bizler bugün sizinle yeni bir pencere
açmış olduk, sağ olun, öğrencilerimize ve kentimize karşı çok büyük bir teveccüh gösterdiniz.” diye konuştu.
Vali Dağlı Cumhurbaşkanı Tatar’ı Samsun’a
davet etti
Cumhurbaşkanı Tatar’ı Samsun’da görmek istediklerini vurgulayan Vali Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı: “İnşallah bu gönül bağını bundan sonra fiilî bağlara dönüştürerek ilerletiriz.
Bizim de beklentimiz ve çabamız bu yönde
olacak, bu hususta sizden destek bekliyoruz.
Pandemiden dolayı bu buluşmalar, internette camdan yapılıyor ama aslında biz sizleri
candan görüyoruz, tüm Kıbrıslı kardeşlerimiz
gibi sizler bizim canımızdan bir cansınız. İnşallah bu birliktelik ilelebet devam edecek ve
KKTC’nin varlığıyla her zaman gurur duyacağız. Samsun ile KKTC arasındaki bağları ve ilişkileri derinleştirmek arzusundayız, dolayısıyla

sizi Samsun’da görmek istiyoruz.. Tabii bizler
gibi Samsunlu hemşerilerimiz de ziyadesiyle
mutlu olacak bu ziyaretten.”
Söyleşisinin başında, pandeminin sıkı koşullarının hafiflemesi durumunda Samsun’u ziyaret etmek istediğini belirten KKTC lideri Tatar, gösterilen yakınlık ve samimiyetten ötürü
başta Vali Dağlı, Rektör Ünal ile OMÜ ailesi ve
Samsunlulara teşekkürlerini iletti.
KKTC lideri Tatar “Kıbrıs stratejik, coğrafi
özellikleri ve enerji kaynaklarıyla fevkalade
değerli bir konumda”
Son dönemdeki gelişmelerden önce Kıbrıs’ın
tarihi, kültürel ve jeopolitik konumuna dair bilgiler aktaran Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs’ın,
Türk ulusal varlığının sürdürülmesi ve millî
çıkarların korunmasında ve geleceğe yönelik
atılacak adımlarda, gerek enerji kaynakları
gerekse de stratejik ve coğrafi özellikleriyle
fevkalade değerli bir konumda bulunduğunu
söyledi.
“Devlet sahibi olamazsak bizi burada
yaşatmazlar”
20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış
Harekâtı ile Kıbrıslı Türkler açısından en zor
dönemin geride kaldığını belirten ve dönemin
Başbakanı merhum Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ı
rahmet ve minnetle yâd eden KKTC lideri Tatar “Mehmetçik’in adaya çıkarma yapması sonucunda 1963’ten beri kurmakta olduğumuz
devletimizi daha da kökleştirdik. İlk önce geçici Türk devletini, ardından otonom ve federe devletimizi kurduk ve nihayetinde 1983’ten
sonra KKTC olarak yolumuza devam ediyoruz.
Çok önemli mücadeleleri yaşamış Kıbrıs Türk
halkı, devlet sahibi olmayı hak etmektedir.
Devlet sahibi olamazsak bizi burada yaşatmazlar. Benim siyasi duruşum ve seçimlerde
aldığım siyasi destek şunu göstermektedir ki
halkımız artık yavaş yavaş bu federasyonun
bir masal, bir hikâye olduğunu anlamıştır. Bizi
kurtaracak olan, Kıbrıs Türk devletinin devamıdır. Onun için biz bu mücadelemizi, uluslararası toplantılarda ne kadar insana, ne kadar
farklı ülke temsilcisine anlatabilirsek o derecede ileriye taşıyabiliriz diye düşünüyorum.”
şeklinde konuştu.

“Çok önemli
mücadeleleri
yaşamış Kıbrıs
Türk halkı, devlet
sahibi olmayı hak
etmektedir.
Devlet sahibi
olamazsak
bizi burada
yaşatmazlar.”

“Kıbrıs Meselesi’nin özünde Türklere karşı
adil olunmaması var”
Kıbrıs Türklerine adil yaklaşılmamasının, Kıbrıs Meselesi’nin özünü oluşturduğuna dikkat
çeken Tatar, devamında “Müslüman bir topluluk olarak o adaleti hiçbir zaman göremedik.
Dünya güçleri de maalesef bizim yanımızda
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“KKTC’deki kardeş üniversitelerle iş birliği
yapmak için çok kararlı ve istekliyiz”
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durmadı. Türkiye de bunları yeterince dünyaya
anlatamadı çünkü hepimiz dışlandık. Rumları,
adanın tek sahibi gibi kabul ettiler. Rum kesimi de dünyayı yalanlarla kandırmaya devam
etti. 2004’te Annan Planı’ndan sonra Kıbrıs’ın
tek taraflı olarak AB’ye alınması ve AB’de
Yunanistan’ın bulunması dolayısıyla Kıbrıs
Meselesi daha da karışık hâle geldi. Çünkü
hem Yunanlar hem de Rumlar, Türkiye’nin AB
ile ilişkilerini, veto etme tehdidiyle istismar etmişlerdir. Bizler bunu sürekli Avrupalı milletlere söylüyoruz. Kıbrıs’ın kuruluş anlaşmalarında şu hüküm vardır: ‘Türkiye ve Yunanistan’ın
birlikte üye olmadıkları bir uluslararası kuruluşa kesinkes Kıbrıs üye olamaz.’ Kıbrıs’ın
kuruluş anlaşmaları dizisinin ruhuna, emeline
aykırı olarak ve bize meydan okurcasına güney kesimini AB’ye aldılar ve dengeyi aleyhimize çevirdiler.” sözlerine yer verdi.
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‘Mavi Vatan’ vurgusu
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“Artık Kıbrıs ne eski Kıbrıs’tır ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz’dir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, mücadelelerini Kıbrıs’ta garantör
devlet olarak Türkiye ile beraber yürüttüklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
“İskenderun’dan Ege’ye kadar en az 2 bin kilometre kıyı şeridi olan Türkiye, ‘Mavi Vatan’da
söz sahibidir. Kıbrıs Türklerinin ana vatanı
olan ve bölge lideri konumundaki Türkiye’yi
dışlayarak, aleyhine kararlar alarak bu sorunu
çözemezsiniz. Mesela nüfus konusunu gündeme getiriyorlar. Ben her zaman kendilerine
şunu söylüyorum: KKTC’nin nüfusu 380 bin
civarında ancak zamanında İngiltere, Avustralya, Kanada gibi dünyanın farklı ülkelerine
göç etmiş Kıbrıs Türkleri var. Bu insanlarımızla
birlikte Kıbrıs Türkü’nün varlığı en az 1 milyonu buluyor. KKTC, güneydeki devlet kadar söz
sahibidir, onlar kadar egemen olup siyasi ve
hukuki altyapıya sahiptir.”

“Türkiye Kıbrıs’tan çekilirse adayı
Toroslar’dan izlemek durumunda kalırız”
Cumhurbaşkanı Tatar, söyleşisinde Gençlik
Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan’ın
Doğu Akdeniz’deki kaynaklar ve Kıbrıs
Sorunu’nun nereye evrileceği ile ilgili sorusunu ise “Gelişmelerin nasıl şekilleneceği, bizlerin dik duruşuna bağlı. Türkiye bu anlamda çok
sağlam durmakta, bunu görüyoruz. Biliyorsunuz, Doğu Akdeniz’de yetki alanları meselesi var ve karşı tarafın bütün niyeti Türkiye’yi
olabildiğinde Anadolu’ya kıstırmak. Bakın
Yunanistan’ı kastetmiyorum, sadece Güney
Kıbrıs’ın bu bölgede talep ettiği yetki alanı,
inanamayacaksınız ama Kıbrıs’ın 30 katı kadar.
Biz Kıbrıs Türkleri 9 bin küsur kilometrekare
alanda yaşıyoruz. Bu nasıl bir hesap kitap? Anlamak mümkün değil. Türkiye, Kıbrıs’ın onlarca
katı büyüklüğünde, yanı sıra Doğu Akdeniz’e 2
bin kilometre sahil şeridi var. Üstelik Türkiye,
deniz hukuku teamüllerine göre ana kıtadan
200 bin mil güneye kadar giden bir hak ve
hukuka sahip. Dolayısıyla orada çok çetin bir
mücadele söz konusu. Türkiye Kıbrıs’tan çekilirse adayı Toroslar’dan izlemek durumunda
kalırız. Bu bir güç meselesi ve Türkiye, Mısır’la
da görüşmelere başladı. Bu çerçevede, diğer
ülkelerle de ilişkilerimizi kuvvetlendirmek suretiyle lehimize makul sonuçların alınacağı kanaatindeyim.” şeklinde cevapladı.
“Cenevre’de federasyon defterinin
kapandığını bütün dünyaya bildirdik”
Cenevre görüşmeleri üzerinde duran KKTC
lideri, müzakere masasındaki atmosferi, tartışmaları ve diyalogları şu sözlerle anlattı:
“Ben Cenevre’de ilk kez iki devleti bir araya
getirdim. Şimdiye kadar oraya Rauf Denktaş
da dâhil, federasyon için gidildi çünkü süreç
o şekilde ilerliyordu. Rauf Bey zaman zaman

Referandumda bizlerin evet, Rum tarafının ise
hayır demesine rağmen Güney Kıbrıs AB’ye
alındı, Kıbrıs Türkleri için ne ambargo ne de
izolasyon kalktı. O yüzden bir kere daha kandırılmaya tahammülümüz yoktu. Seçim kampanyamızda da hep iki devleti savundum. Orada bütün dünyaya karşı bu talebimizi ilettik ve
bunu kayda geçirttik. Dışişleri Bakanı sayın
Mevlüt Çavuşoğlu da müthiş hitabetiyle bana
destek verdi. Rum lider Nikos Anastasiadis’in,
o tartışmalar içerisinde bana yönelik hakaretamiz konuşmaları oldu. Ben de kendisine bütün dünyanın önünde ‘Sen ne kadar egemensen, ben de o kadar egemenim; sen ne kadar
devletsen ben de o kadar devletim. Artı, benim arkamda 85 milyon Türkiye var.
Buradan sadece 40 mil uzaklıkta. Dolayısıyla
Türkiye’nin bize olan yakınlığını, bağlarımızı,
muhabbetimizi, garantör ülke ve ana vatan
olmasını hiçbir zaman unutmayız. Çünkü siz
AB’ye girmek suretiyle zaten bizlere en büyük yanlışı yaptınız. Bizim onayımız olmadan,
Türkiye Cumhuriyeti’nin onayı olmadan bir
bakıma kılıf uydurup AB’ye girmek suretiyle
ve de biz AB’yi arkamıza aldık, siz AB kanallarına tabisiniz, o bakımdan Türkiye buradan
gidecek, çekilecek, garantörlüğü de son bulacak çünkü garantörlüğün de modası geçti
gibi laflarla bizi öyle bir oyuna getiremezsiniz’
dedim. Anlaşmalar gönüllükle olur yani zorla
bir federasyon, zorla bir evlilik olmaz. Empoze
ederek, dayatarak bir sonuca ulaşamazsınız.
Bunun bir çatışma noktasına getirilmesini hiçbir akıllı insan istemez.”

“Rum Cumhuriyeti’ne yama mı olalım?”
Kıbrıs’ta Türkiye ile sürdürdükleri müşterek
mücadelenin ve bu davaya vefanın önemine
atıfta bulunan KKTC lideri “Meclis’te de zaten
konuşma yapacağım. Tabii bin bir laf da duyacağım çünkü bizden çok farklı düşünenler var.
Bir yanda buralarda doğup büyüyen, bu mahallelerde yetişen ve bizim gibi düşünen Kıbrıslı Türkler; öte tarafta ‘Tatar yanlış yoldadır’,
‘Tatar bizi felakete götürüyor’, ‘Tatar bizi dünyadan kopartıyor’, ‘Biz ne yapıp, edip bu Rumlarla anlaşmak durumundayız’, ‘Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin adını değiştirelim’, ‘Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olsun’, ‘AB’ye girelim
ve paşa paşa yaşayalım.’ diyenler. Yani Rum
Cumhuriyeti’ne yama mı olalım? Böyle yaparsak en sonunda burası Yunan adası olur. Zaten
Kıbrıs ENOSİS’cilerin, EOKA’cı kahramanların
ana yurdudur’ iddiasındalar. ‘Birer birer Türkiye buradan çekilecek, ‘Türk askeri gidecek’
diyorlar.” ifadelerini kullandı.
“Soykırım iddiası tamamen ABD iç
politikasıyla alakalı”
Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın
1915’te yaşanan olayları sözümona soykırım
olarak tanımlaması ve İstanbul’u Konstantinopolis olarak adlandırmasına ilişkin sorusunu ise “Biden tıpkı Trump gibi kendisini seçenleri memnun ediyor. Bunlar tamamen ABD iç
politikasına dönük ifadeler. Neyin ne olduğunu, gerçekleri herkes biliyor. Osmanlı, 1571’de
Kıbrıs’ı Venediklilerden aldığında, Kıbrıs’ın
Rumca konuşan yerlileri, zulümden kurtulduklarını belirterek Osmanlı’ya teşekkür etmişti.
Osmanlı, Kıbrıs’ı yıllarca hoşgörüyle yönetti, dolayısıyla Ermenilerin soykırım iddiasına
kimse inanmaz.” sözleriyle değerlendirdi.
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iki devlet fikrini dile getirse de o dönemki
konjonktür, federal yapı yönündeydi. Ben
Cenevre’de ‘federasyon defteri kapanmıştır’ dedim.
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OMÜ Bu Yıl YÖS için Dünyayı
Dolaşan Tek Üniversite
OMÜ, pandemi süreci, darbe ve savaş şartlarını aşarak 2021’de YÖS sınavını 19 ülke ve 32 merkezde 7079 aday ile yüz yüze kusursuz bir şekilde gerçekleştirdi.
Her şey bundan tam 2 yıl önce başladı. 2019’un son
aylarında Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran, ülke ekonomilerini allak bullak eden, seyahatleri
durduran, kültür sanat faaliyetlerini, eğitim ve öğretimi evlere hapseden, Kovid-19 pandemisi üniversitelerin uluslararası öğrencilerin hareketliliğini de
olumsuz yönde etkiledi. Kovid-19 pandemisi etkilerini
hafifletmesiyle birlikte normale dönme çabaları hız

kazandı. Bu süreçte pandemi koşullarına ve kimi ülkelerde yaşanan darbe ve savaş şartlarına rağmen
güçlü bir organizasyonla Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan Eğitim Merkezi iş birliğiyle OMÜ Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı
(OMÜ-YÖS) 19 ülke, 26’sı yurt dışı olmak kaydıyla toplam 32 merkezde başarıyla gerçekleştirildi.
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OMÜ, pandemi süreci, darbe ve savaş şartlarını aşarak 2021’de YÖS sınavını 19 ülke ve 32
merkezde 7079 aday ile yüz yüze kusursuz bir
şekilde gerçekleştirdi.
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Her şey bundan tam 2 yıl önce başladı.
2019’un son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve
dünyayı kasıp kavuran, ülke ekonomilerini allak bullak eden, seyahatleri durduran, kültür
sanat faaliyetlerini, eğitim ve öğretimi evlere
hapseden, Kovid -19 pandemisi üniversitelerin uluslararası öğrencilerin hareketliliğini de
olumsuz yönde etkiledi. Kovid-19 pandemisi etkilerini hafifletmesiyle birlikte normale
dönme çabaları hız kazandı. Bu süreçte pandemi koşullarına ve kimi ülkelerde yaşanan
darbe ve savaş şartlarına rağmen güçlü bir
organizasyonla Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan
Eğitim Merkezi iş birliğiyle OMÜ Uluslararası
Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) 19 ülke, 26’sı
yurt dışı olmak kaydıyla toplam 32 merkezde
başarıyla gerçekleştirildi.
2021 OMÜ-YÖS Sınavı 2012 yılından bu yana
Üniversitemiz tarafından düzenlenen YÖS sınavlarının en zor koşullarda gerçekleşeni ola-

rak kayıtlara girdi. Pandemi koşullarının kısıtlamalarına, dünya genelindeki farklı karantina
uygulamalarına, uçak seferlerinin iptal ya da
tehirine, politik karmaşa, terör ve askeri darbe
gibi ani gelişen pek çok olumsuz olguya rağmen son 10 yılın istisnai özellikleri ile kayda
geçen OMÜ-YÖS Sınavı başarı ile tamamlandı. Artık Afrika’dan Orta Asya’ya, Avrupa’dan
Orta Doğu’ya değin geniş bir coğrafyadan
uluslararası öğrenci ülkemize kazandırıldı.
6 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Farsça) yapılan sınava 7 bin 646 başvuru oldu. Büyük bir özveri ile gerçekleştirilen
sınavlar aynı zamanda Türkiye Üniversiteleri
arasında tek olma özelliği taşıyor. 2021-2022
eğitim – öğretim yılı için yurt dışında bu denli
kapsamlı sınav yapan başka bir Türk üniversitesi olmadı. OMÜ zaten güçlü olduğu bu alanda farkını bir kez daha göstermiş oldu.
Gidilen ülkelerde üniversite adaylarıyla hem
yüz yüze ve hem de çevrimiçi yapılan toplantılarda Üniversitemiz ve fakülteleri, Samsun
ve öğrenim imkânları tanıtılarak karşılıklı soru
cevaplar eşliğinde yabancı uyruklu öğrenci sınavı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afganistan’da 6 sınav merkezinde düzenlenecek sınavın hemen öncesinde okulların önünde patlayan bombaların katlettiği yüzlerce
çocuğun üzücü haberi gelirken, diğer taraftan
Afrika’dan Çad ve Mali Sınav Merkezlerimizden
devlet başkanının öldürülmesi ve askeri darbe
haberleri geliyordu. Bu noktada kaydetmemiz
gereken en önemli hususlardan biri de Üniversitemizin sınav görevlisi olarak belirlediği
öğretim üyelerinin herhangi bir tereddüdün
imasında bile bulunmayan cesur duruşlarıydı.
Hususi pasaportlara da vize isteyen ülkelerin
çıkardığı zorlukları takiben pandemi nedeni ile
sürekli iptal edilen uçak güzergâhları takip etti.

PAKİSTAN-Jamshoro

AFGANİSTAN-Şibirgan

Ülkemizin yurt dışı temsilcililerinden büyük
destek
Sınavdan bir hafta önce Avrupa genelinde
ilan edilen 14 günlük karantinalar Almanya ve
Belçika sınav merkezlerinde büyük bir sorun
oluşturmuştu. Bu ülkelerdeki Eğitim Müşaviri
ve Ateşelerimizin aynı zamanda birer akademisyen oluşu ile gösterdikleri derin duyarlılık
sorunun üstesinden gelinmesini kolaylaştırdı. Brüksel Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Neslihan
Karataş Durmuş, Münih Eğitim Ateşemiz Prof.
Dr. Mustafa Çakır, Essen Eğitim Ateşemiz Doç.
Dr. Mehmet Fikret Arargüç’e OMÜ-YÖS’ün tüm
olumsuz koşullara rağmen Avrupa’da gerçekleştirilmesinde üstlendikleri özverili görev anlayışlarından dolayı üniversitemiz adına özellikle teşekkür ediyoruz.
Malezya, Tayvan ve Endonezya ekseninde ise
gelen haberler pandemi karantinasının yanı
sıra her türlü etkinliğin yasaklandığı haberi
ulaştı. Öte yandan Suudi Arabistan’daki Türk
Okullarının politik bir kararla tam da sınav
öncesinde kapatılması bir diğer sürpriz gelişmeyi ifade ediyordu. Böylece sınav tarihinin
hemen öncesinde yurt dışı sınav merkezlerimizden gelen pandemi kısıtlamaları nedeni ile
her türlü sınav etkinliklerini yasaklayan tüm
bu gelişmelere rağmen 19 ülkede ve 33 merkezde sınavın yapılacağı kesinleşmiş oldu.

KAMEUN-Yaounde

PAKİSTAN

22 Mayıs da Türkiye saati 13:00 itibariyle tüm
merkezlerde başlayan sınav 120 dakika sonunda sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Sınav görevlilerimiz bulundukları ülkelerdeki
büyükelçilerimiz ve uygun görülen üniversiteleri bu vesile ile ziyaret ettiler. Uzak coğrafyalarda ülkemize karşı gösterilen yakın ve sıcak
ilgiyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadılar.
Hiç şüphesiz bu istisnai süreçte kararlı gayretleri ile sınavın düzenlenmesinde büyük emek
sahibi bulunan Maarif Vakfı ve personeli her
türlü teşekkürü hak ediyorlar. Bulundukları

ülkelerde aynı zamanda kamu diplomasisi faaliyetleri de yürüten Maarif Vakfı Okullarının
kurmuş oldukları ilişkilerin sınavın yanı sıra diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesinde ve karşılaşılan beklenmedik sorunların üstesinden
gelinmesinde büyük katkısı oldu. Bu noktada
sürecin başından beri Uzaktan Eğitim Merkezi
ve Uluslararası İlişkiler Biriminin çalışanlarının
katkıları her türlü övgüyü hak ediyor.

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

Uzaklar ülkelerdeki Türkiye sevgisi işleri
kolaylaştırdı
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GABON-Libreville

ce eğitimleri ile değil, aynı zamanda kültürel
beslenmeleri ile de güçlü ve özgün bir duruş
sergilemelerini arzu ediyoruz.” dedi.
Dünyanın farklı ülke ve kültürlerinden gelen
öğrencileri Samsun’da buluşturan OMÜ, 47
yıllık tecrübesini güçlü akademik kadrosuyla
zengin ve köklü geleneğiyle birleştirerek, önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı
uluslararası öğrencilere sunuyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2022-2023 eğitim
ve öğretim yılında çok daha güçlü bir kadro
ve planlama ile yeni uluslararası öğrencileri
Üniversiteye kazandırmak için yoğun şekilde
çalışıyor.
Sıra Dışı Öyküsüyle OMÜ-YÖS 2021

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

OMÜ-YÖS Sınavı 2012’den bu yana 46 ülke ve
81 merkezde 45 bin 845 öğrenci ile 9 farklı dilde gerçekleştirildi. 2021 YÖS Sınavı ise 7 bin
646 adayın katılımı ile gerçekleşti. 2021 OMÜYÖS Sınavı 2012 yılından bu yana üniversitemiz
tarafından düzenlenen YÖS sınavlarının en
zor koşullarda gerçekleşeni olarak kayıtlara
geçti. Kovid 19 Pandemisinin dünya genelinde meydana getirdiği tüm endüstriyel, ticari,
sosyo-kültürel alanlardaki radikal durgunluk
nedeni ile 2020 YÖS Sınavı yalnızca yurt içinde gerçekleştirilmişti. 2021’de artarak devam
eden pandemi koşulları ülkemizi de bütünüyle
etkisi altına aldı ve Samsun pandemi koşullarında birinci sıraya oturan bir görünüm almıştı.
Ülkemizin her alanda ortaya koyduğu dinamizmini de uluslararası camiada onurla temsil
eden üniversitemizin YÖS sınavının ve buna
bağlı etkinliklerinin pandemi koşullarının tüm
olumsuz karşıtlığına rağmen devam ettirilmesi çok merkezde sınavların yapılması kararı
rektörlük tarafından alındı.
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Batı Afrika ve Uzak Asya’da ilk kez
Rektörlük Maarif Vakfı ile işbirliğine giderek
daha önce sınav yapmadığı Batı Afrika ve

Uzak Asya bölgelerine de gitmeye karar verdi.
Öncelikle 30 ülke ve 60 merkezle yapılan görüşmelerde yurt dışı sınav merkezleri temsilcilerinin ana kaygıları başta pandemi koşulları
nedeni ile sınavın düzenlenebileceğine yönelik kuşkular ve OMÜ-YÖS Sınavının ilk defa düzenleneceği bölgelerdeki tanıtım faaliyetleri
ekseninde yoğunlaştı.
Uzaktan Eğitim Merkezi ve Uluslararası İlişkiler
Biriminin yürüttüğü çalımalar sonrasında üniversite yönetimi sınavın güvenirliği açısından
yüz yüze yapılmasını tercih etti. Yurtdışındaki
sınav merkezleri temsilcileri de ülkelerindeki
pandemi koşullarına rağmen üniversitemizin
göstermiş olduğu kararlılığı paylaşarak, sınava girecek öğrencileri bilgilendirme ve teşvik
etmeye yöneldiler. Böylece yoğun bir biçimde bir yandan çevrimiçi tanıtım toplantılarına
ağırlık verilirken, diğer taraftan sınav için gerekli düzenlemeler, soruların hazırlanması ve
basılması süreçleri titizlikle devam ettirildi.
Mayıs ayının ilk haftası ile birlikte bir yandan
Samsun ve Türkiye’deki pandemi yasakları
ağırlaşmış, öte yandan yurt dışı merkezlerimizden de artan pandemi sınırlamalarına
yönelik haberler gelmeye başlamıştı. Yurtiçi
sınırlamalarına yönelik olarak gerekli izinler
alınmakta ancak yurt dışından gelen olumsuz
haberler endişelerin artmasına neden oluyordu. Bu noktada UZEM ve Uluslararası İlişkiler
Biriminin yoğun çabaları ve cesur gayretlerinin arkasında duran üniversite yönetimi güçlü
bir birliktelik oluşturdu. Sınav görevlilerinin
belirlenmesi aşaması ile birlikte somutlaşan
YÖS süreci artık geri dönülemez bir noktaya
gelmişti.
Patlayan bombalar, iptal olan uçaklar, vize
sorunları, darbe ve savaş şartları OMÜ’yü
yıldırmadı
Sınav günü yaklaştıkça pandemi koşullarına eşlik eden güvenlik sorunları birbiri ardına gelmeye başlamıştı. Bir yandan ilk defa

Afganistan’da 6 sınav merkezinde düzenlenecek sınavın hemen öncesinde okulların önünde patlayan bombaların katlettiği yüzlerce
çocuğun üzücü haberi gelirken, diğer taraftan
Afrika’dan Çad ve Mali Sınav Merkezlerimizden
devlet başkanının öldürülmesi ve askeri darbe
haberleri geliyordu. Bu noktada kaydetmemiz
gereken en önemli hususlardan biri de Üniversitemizin sınav görevlisi olarak belirlediği
öğretim üyelerinin herhangi bir tereddüdün
imasında bile bulunmayan cesur duruşlarıydı.
Hususi pasaportlara da vize isteyen ülkelerin
çıkardığı zorlukları takiben pandemi nedeni ile
sürekli iptal edilen uçak güzergâhları takip etti.

PAKİSTAN-Jamshoro

AFGANİSTAN-Şibirgan

Ülkemizin yurt dışı temsilcililerinden büyük
destek
Sınavdan bir hafta önce Avrupa genelinde
ilan edilen 14 günlük karantinalar Almanya ve
Belçika sınav merkezlerinde büyük bir sorun
oluşturmuştu. Bu ülkelerdeki Eğitim Müşaviri
ve Ateşelerimizin aynı zamanda birer akademisyen oluşu ile gösterdikleri derin duyarlılık
sorunun üstesinden gelinmesini kolaylaştırdı. Brüksel Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Neslihan
Karataş Durmuş, Münih Eğitim Ateşemiz Prof.
Dr. Mustafa Çakır, Essen Eğitim Ateşemiz Doç.
Dr. Mehmet Fikret Arargüç’e OMÜ-YÖS’ün tüm
olumsuz koşullara rağmen Avrupa’da gerçekleştirilmesinde üstlendikleri özverili görev anlayışlarından dolayı üniversitemiz adına özellikle teşekkür ediyoruz.
Malezya, Tayvan ve Endonezya ekseninde ise
gelen haberler pandemi karantinasının yanı
sıra her türlü etkinliğin yasaklandığı haberi
ulaştı. Öte yandan Suudi Arabistan’daki Türk
Okullarının politik bir kararla tam da sınav
öncesinde kapatılması bir diğer sürpriz gelişmeyi ifade ediyordu. Böylece sınav tarihinin
hemen öncesinde yurt dışı sınav merkezlerimizden gelen pandemi kısıtlamaları nedeni ile
her türlü sınav etkinliklerini yasaklayan tüm
bu gelişmelere rağmen 19 ülkede ve 33 merkezde sınavın yapılacağı kesinleşmiş oldu.

KAMEUN-Yaounde

PARKİSTAN

22 Mayıs da Türkiye saati 13:00 itibariyle tüm
merkezlerde başlayan sınav 120 dakika sonunda sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Sınav görevlilerimiz bulundukları ülkelerdeki
büyükelçilerimiz ve uygun görülen üniversiteleri bu vesile ile ziyaret ettiler. Uzak coğrafyalarda ülkemize karşı gösterilen yakın ve sıcak
ilgiyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadılar.
Hiç şüphesiz bu istisnai süreçte kararlı gayretleri ile sınavın düzenlenmesinde büyük emek
sahibi bulunan Maarif Vakfı ve personeli her
türlü teşekkürü hak ediyorlar. Bulundukları

ülkelerde aynı zamanda kamu diplomasisi faaliyetleri de yürüten Maarif Vakfı Okullarının
kurmuş oldukları ilişkilerin sınavın yanı sıra diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesinde ve karşılaşılan beklenmedik sorunların üstesinden
gelinmesinde büyük katkısı oldu. Bu noktada
sürecin başından beri Uzaktan Eğitim Merkezi
ve Uluslararası İlişkiler Biriminin çalışanlarının
katkıları her türlü övgüyü hak ediyor.
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Uzaklar ülkelerdeki Türkiye sevgisi işleri
kolaylaştırdı
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Üniversite Danışma Kurulunun
Dokuzuncu Toplantısı Geniş
Katılımla Düzenlendi

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin; üniversite, şehir ve sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya getirdiği
“Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı”nın
dokuzuncusu, OMÜ Sahil Tesisleri’nde geniş
katılımla gerçekleşti.
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Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın ev
sahipliğinde Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Demir, Emekli Danıştay Üyesi Osman Tural, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Doğu
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
(DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Emekli Sivil
Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Samsun Ticaret Odası Başkanı Sinan Çakır, ASTAŞ Holding YKB Yrd. Kaya Aşçı,
Borsan YKB Adnan Ölmez, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. AŞ YKB Zafer Aral, SAMPA
YKÜ Bülent Üstündağ, OKA Genel Sekreteri
İbrahim Ethem Şahin, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, iş insanları Ali Kuloğlu, Şuayip Sevgi’nin de aralarında bulunduğu

Samsun’un önde gelen kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, rektör yardımcıları, ilgili fakülte dekanları ve akademisyenler ile Öğrenci
Konseyi temsilcisinden oluşan 34 Danışma
Kurulu Üyesi katıldı.
Toplantıda, OMÜ’deki gelişmeler ve mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra
OMÜ’nün Eğitim Revizyonu, Ar-Ge çalışmaları,
Covid-19 sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Belirli bir gündeme bağlı kalmadan beyin fırtınası şeklinde
devam eden toplantıda yeni fikirler alındı,
üniversite ile sanayinin iş birliği alanları tartışmaya açıldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın
başkanlık ettiği toplantı oldukça verimli geçti.
OMÜ Sahil Tesislerinde kahvaltılı olarak düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, mevcut durum hakkında genel değerlendirmeler
yaptı. Rektör Prof. Dr. Ünal, Üniversite’nin bölgeye bir değer katması ve bunun da topluma
yansımasını istediklerini söyledi.

“Gerçekleştirilebilir hedefler
oluşturulmasında bu ekibin fikirleri son
derece önemli”

“Öncelikli olarak 6 hedefi hayata geçirmek
istiyoruz”
Üniversite hedeflerini paylaşan Rektör Ünal,
öncelikli olarak 6 hedefi hayata geçirmek istediklerini vurguladı. Prof. Dr. Ünal bu hedefleri Üniversiteler arasında ilk 10’da yer almak;
gelişmelere göre Üniversite’nin kendini yenilemesi; eğitimle Ar-Ge faaliyetlerini doğrudan
ilişkilendirip uygulamalarını sahaya yansıtmak; diploması aranan bir kurum; gelişmelere
yön verebilecek, stratejik bilgi üreten, raporlayan ve kendi pozisyonuna uygun girişimlerde bulunan bir üniversite ve Samsun’u bölgenin araştırma merkezine dönüştürmek olarak
sıraladı.
“Tıp, Diş ve Veteriner Fakültesi hastaneleri
bölgemiz için önemli kuruluşlar”
OMÜ’nün toplam 51 bin öğrencisi, 118 farklı ülkeden 5 bin 200 uluslararası öğrencisiyle ve 2
bin 600 akademik personelle önemli bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz Ünal,
eğitim revizyonu, lisans öğrencisini araştır-

maya yönlendirmek ve kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını
söyledi. Sağlık alanında ise Tıp, Diş, Veteriner
Fakültesi hastaneleri ile rehabilitasyon merkezinin bölge için önemli kuruluşlar olduğunu
belirten Prof. Dr. Ünal, buralarda daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını artıracaklarını
söyledi.

“Hedefimiz
üniversiteler
arasında
ilk 10’da yer
almak”

“Üniversite-sanayi kaynaşması için “US
Social Yazılımı” geliştiriyoruz”
Sunumunda AR-GE çalışmalarına da odaklanan Rektör Ünal, üretime dönüşebilecek,
bilime katkı sağlayacak, sosyal sorumluluk
kapsamında misyon üstlenecek çalışmalarını
önceleyen bir perspektif uygulayacaklarını
söyledi. Araştırma merkezlerinin yapılandırarak destek ofisleri kuracaklarını anlatan Rektör Ünal, üniversite-sanayi kaynaşması için
“US Social Yazılımı” geliştirdiklerini sözlerine
ekledi. Ayrıca Ünal, Teknopark/TTO, sektörle işbirliği alanlarını genişleterek kenevir ve
manda üzerine daha çok yoğunlaşmak istediklerini söyledi.
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Toplantıya katılan üyelerin önerilerinin önemli olduğunun altını çizen Rektör Ünal, “Burada daha çok sizden gelen öneriler, eleştiriler
ve yapılması gerekenler üzerine konuşmak
istiyorum. Asıl olarak farklı sektörlerin temsilcilerinin iş birliği çerçevesinde bize katkı
sağlamasını arzuluyoruz. Biz destek vereceğini ümit ettiğimiz gerçekleştirilebilir hedefler
oluşturulmasında bu ekibin fikirleri son derece önemli” ifadelerini kullandı.
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SBB Demir “Bu toplantılardan çıkan
fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum”
Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir
ise Samsun adına bu oluşuma katkı sağlayan
herkese teşekkür ederek Üniversite-Sanayi işbirliği kavramının yapılan iş birlikleriyle doldurulması gereken bir kavram olduğunu söyledi.
Başkan Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliğini, OMÜ ile
birlikte yaptığımız gerek projelerle olsun gerek anlaşmalarla olsun her platformda hayata
geçiyoruz. Çünkü yapılan bu toplantılardan çıkan fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum
ve yaşadığımız şehrin gelişmesine çok ciddi
katkı sağlayacak.”
Başkan Demir, OMÜ Vakfı’na üniversite-sanayi
iş birliğinde önemli görevler düştüğünü ifade
ederek vakfın ekonomik olarak güçlendirilmesi için iş dünyasının yardımının şart olduğunu
dile getirdi.
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Burhan Ersoy
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Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, yeni dönem
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni
hukuk dersleri olmalı
Toplantıda söz alarak fikirlerini paylaşan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, kurucu
Rektör Prof. Dr. Tahsin Tuncalı’dan günümüze
kadar 11 rektörünün yönetiminde güçlü akademik kadrosu ile ülkenin gençliğine, eğitimine ve geleceğine katkı sunan Üniversitenin iş
ve eğitim dünyasını paydaş alarak oluşturduğu kurulla daha çok büyüyeceğine inandığını
ifade etti.
Samsun’un coğrafi özelliği ve sahip olduğu jeopolitik konum gereği tarih boyunca yolların
ve kültürlerin kesiştiği bir merkez konumunda bulunduğunu anlatan Ersoy “Kara, hava,
deniz ve demir yolları açısından bakıldığında
Samsun’un bir lojistik üssü olduğu söylenebilir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak yapılacak
çalışmalar ve araştırmalar Samsun’un bu lojistik merkez oluşuna katkıda bulunacaktır.” dedi.
Yeni dönem ihtiyaçlarından bilişim hukuku,
deniz hukuku, havacılık hukuku ve soykırım
hukuku derslerinin ilgili fakültelerde okutulmasının önemli olduğunu vurgulayarak bu
alanlarda uzmanların yetiştirilmesinin önem
taşıdığını söyledi.
Ersoy, “Kuruluşundan bu yana Samsun özelinde tüm Karadeniz Bölgesi’nin öncelikle şehirleşmesine, eğitimine, sanayisine, tarımına katkı sunan üniversitemiz ile paydaş olmaktan
memnuniyet duyuyorum. Yeni oluşturulmuş
danışma kurulunun özellikle geleceğimiz olan
gençlerimizin eğitimine, gelişimine katkı sun-

masını temenni ediyorum.” diyerek sözlerini
tamamladı.
DOKAB Başkanı Hakan Gültekin de İdare olarak bölgeye yaptıkları katkılara kısaca değindi ve mezun olduğu üniversite olan OMÜ’de
Danışma Kurulu üyesi olarak bulunmaktan
onur duyduğunu ifade etti. Başkan Gültekin,
üniversitenin şehrin tüm katmanlarıyla birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaparak Üniversite’nin sivil toplum kuruluşları
ile bütünleşmesinin sağlanması gerektiğini
dile getirdi.

Danışma Kurulu’nda birbirinden değerli
fikirler sunuldu
Toplantıda sırayla söz alan Danışma Kurulu
üyeleri üniversite ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi özelinde birçok fikir ortaya koydu.
Katılımcılar tarafından, uluslararası öğrenci
sayısıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan OMÜ’nün bu insan kaynağını
hem sanayi, hem Samsun hem de ülke tanıtımı
konusunda çok daha verimli kullanabileceğini, yabancı öğrencilerin bir ticari ateşe olarak
katkı sunabilecekleri fikri ortaya atıldı. Ayrıca
bu öğrencilerle başarılı Türk öğrencilere uluslararası tecrübe kazandıracak faaliyetler üzerinde duruldu. Toplantıda bir diğer üzerinde
durulan konu ise öğrencilerin iş yeri eğitimi
oldu. Öğrencilerin son sınıfta çok daha uzun
süre sahada olması gerektiği konusunda uzlaşılırken bu konuda yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Ar-Ge konusunun uzun uzadıya
konuşulduğu toplantıda tarım ve hayvancılıkta üretimin artırılması, katma değeri yüksek
ürünlerin tespiti konusunda üniversitenin yol
gösterici olabileceği ve bu konuda sanayinin
iş birliğinin daha yukarılara taşınmasının zaruret olduğu dillendirildi.
Gündem konularının genel bir değerlendirmesi, yeni fikirlerin sunulması ve görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.
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Hakan Gültekin
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15 Temmuz Özel
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“Bir Kimlik Kargaşası Olarak
15 Temmuz” Çalıştayı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
kapsamında 2 oturum olarak düzenlediği “Bir Kimlik Kargaşası Olarak 15 Temmuz”
konulu çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Dr. Necdet Subaşı’nın verdiği açılış
konferansıyla başladı, ardından kapalı oturumlarla devam etti. Çalıştayda sunulan
görüşler ışığında bir rapor oluşturuldu. Online olarak gerçekleştirilen çalıştayın açılış
konferansına; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, akademisyenler
ve davetliler katıldı.

Programın başında söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal “Darbelere alışkın bir
milletin, topyekûn sokağa çıkarak hain darbe
teşebbüsünü ortadan kaldırması, Türk tarihinde yeni bir evre olarak gözüküyor. Milletimiz
o gün; tanklara, F-16’lara elinde hiçbir şey olmadan karşı durarak büyük bir cüret gösterdi.
15 Temmuz’u darbeleri tarihe gömen bir eylem
olarak da görebiliriz. O gün halkımızın yaptığı
kahramanlık işin bir boyutu. Bizim konuşmak
istediğimiz, kendi ülkesine, milletine, dinine
darbe yapmaya teşebbüs edebilecek kadar
zihinlerin evrilmiş olması. Bir daha 15 Temmuz’ların yaşanmaması için, ülkemizin enerjisini bu durumlarla harcamamak için bu zihniyet sorunun analiz edilmesi ve bu de analizin
metinleştirilmesi gerekiyor.” dedi.
“15 Temmuz’da darbeye kalkışan yapı
kimliksiz ve kişiliksiz bir nesil üretti”

“15 Temmuz, istismar konusunda yeteneği
ve araçları bol ve çeşitlenmiş bir grubun
gerçekleştirdiği bir kalkışmadır”
15 Temmuz darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), dinle kurduğu
yapay ve sahte ilişkinin altını çizen Dr. Subaşı
“1960’lı yıllardan beri topluma ve devlete sızmaya çalışan bu yapının; memleketteki tüm
grup ve yönelimlere, tüm ideolojik söylemlere
açık bir strateji geliştirdiklerini öğrendik. Kısacası 15 Temmuz, istismar konusunda yeteneği
ve araçları oldukça bol ve çeşitlenmiş bir grubun gerçekleştirdiği bir kalkışmadır. Daha çok
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü ve nüfus
alanını kullanarak, aynı zamanda sivil toplumdan devşirdiği gençlerle süreci tamamlayarak
memleketin sonunu getirmeye yönelik bir çabası olduğunu biliyoruz.” şeklinde konuştu.
“Kimlik kargaşası, insanın ben neyim
sorusuna cevap verememesidir“

15 Temmuz darbe teşebbüsüne kalkışan yapının, kendi içinde kimliksiz ve kişiliksiz bir
nesil ürettiğine dikkat çeken SAMÜ Rektörü
Prof. Mahmut Aydın da “Bu nesilleri de zamanı geldiğinde istedikleri ölçüde kullandıklarını görüyoruz. Dolaysıyla bu yapıları üreten
her türlü yapılara karşı durmak zorundayız.
Türkiye’nin din konusundaki referansı Diyanet
İşleri Başkanlığı’dır. Bunun dışında alternatif
tarih koyanlar, alternatif kutsal günleri kutlayan paralel yapılara karşı toplum ve devlet olarak dikkatli olmamız gerekiyor.” diye
konuştu. 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini
minnetle anarak açılış konferansına başlayan
Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Dr. Necdet
Subaşı ise Türkiye’de 19. yy’dan beri yaşanan
kimlik kargaşasını tüm boyutlarıyla ele alarak
15 Temmuz darbesine kalkışan yapının bu kargaşadan faydalandığını belirtti.

Yaşanan kimlik kargaşasının, insanın ‘ben neyim’ sorusuna cevabı vermekte zorlanmasından kaynaklandığını ifade eden Dr. Necdet Subaşı şöyle devam etti “Bu durum iç içe geçmiş
katmanların, onun kimliğini alaşağı edecek
düzeyde birbirinin üzerine binmesinden kaynaklanıyor. Kabul etmek gerekir ki Türkiye’de
19. yy.’dan itibaren bir kimlik arayışı içinde.
Modernleşmenin ve batılılaşmanın yanında
Doğuya karşı hissedilen duygusal bağla beraber nerede olduğumuz konusunda ciddi bir
problem var. Kimiz sorusunun ve kimlik konusunun muğlaklığı, toplumu istismara açık hale
getirdi. Maalesef böylece FETÖ’nün çok ciddi
yatırım yaptığı bir alan ortaya çıktı. FETÖ organize olarak aynı gramere mensup binlerce
insanı seferber ederek zihinlerini bulandırdı.”

15 Temmuz’daki kurtuluşumuzun, tehlikeyi
herkesten önce öngörerek sokağa çıkan sıradan halk sayesinde olduğunu ifade eden Dr.
Necdet Subaşı, “Bu süreci analiz ederken toplumun hangi duyarlılık ve reflekslerle meydana indiğini bilmek gerekiyor. Toplum kendine
düşen görevi fark ettiğinde, çok yüksek bir
sorumlulukla bu görevi üstleniyor. “ dedi.

Din, eğitim ve devletin Türk toplumu için en
değerli üç kavram olduğuna da işaret eden Dr.
Necdet Subaşı, konuşmasının sonunda etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek çalıştayın başarıyla tamamlanmasını temenni etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
da Dr. Necdet Subaşı’na verdiği değerli bilgiler
için teşekkür etti.

“Bir daha 15
Temmuz’ların
yaşanmaması
için bu zihniyet
sorunun
analiz edilmesi
gerekiyor.”

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

“15 Temmuz’u darbeleri tarihe gömen bir
eylem olarak da görebiliriz”
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15 Temmuz Özel

Bir Darbe Teşebbüsü Olarak
15 Temmuz’un Karakteristiği
OMÜ Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 5. yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin kendine has tipik özelliklerini ve bu darbe girişiminin tarihteki diğer darbelerden
farklarını, düzenlediği “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Tarihte Darbeler” adlı söyleşiyle irdeledi.
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Söyleşiye; darbe sürecinde Fethullahçı Terör Örgütü /
Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hedef aldığı
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisine bağlı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsünün başında olan ve şu an Polis Akademisi öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr.
Osman Köse konuk oldu. OMÜ YouTube kanalından canlı
yayımlanan söyleşinin moderatörlüğünü ise Çarşamba
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza
Karagöz üstlendi.
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Prof. Dr. Osman Köse

Programın başında Dekan Prof. Dr. Rıza Karagöz, Osmanlı Devleti ve Türkiye’de pek çok darbe ve darbe girişiminin
yaşandığını, bu girişimlerde toplumun farklı amaç ve hedefler barındıran olaylarla karşılaştığını hatırlatarak 15
Temmuz Darbe Girişimi’nin de kendine özgü mahiyetiyle
bu kalkışmalardan biri olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Rıza Karagöz

Soru-cevap şeklinde ilerleyen söyleşide konuk Prof. Dr. Osman Köse, Osmanlı Devleti
ve Türkiye’deki darbeler sürecini özetleyerek
“Tarihimizin birçok döneminde yaşanmış bu
darbelerde bir güç mücadelesinin var olduğunu görmekteyiz. Bu hususta tarihçilerin
ekseriyeti, Yavuz Sultan Selim ile başlayan
bir geleneğin olduğunu kabul ediyorlar. Sonrasında Genç Osman, 2. Selim, 2. Abdülhamit
dönemlerinde yaşanan darbeler var ve nihayetinde de modern Türkiye’de 1960’a tarihlenen 27 Mayıs Darbesi yaşanıyor. 27 Mayıs’ta
Cumhuriyet tarihinde görülmedik düzeyde biri
başbakan, diğer ikisi bakan olan siyasiler idam
ediliyor. 1960 Darbesi’nin açtığı yaralar hâlâ
taze ve toplum olarak bu acıları yaşıyoruz. 12
Eylül 1980 Darbesi’nde ise sağ ve sol cenahtan
kişilerin aktif olarak rol aldığını görüyoruz ve
bu darbe, diğer darbelerden farklı olarak dış
destekli bir özellik taşıyor. Dolayısıyla âdeta
ülkemizin istikrarsızlaştırılması, gelişmesinin
engellenmesi ve önünün kesilmesine yönelik
bir süreç başlıyor. Yine bu süreçte maalesef
sağ ve sol kesimden kişilerin idamlarıyla karşılaşıyoruz.” diye konuştu.
12 Eylül’den sonraki darbe şekillerinin farklılaştığını belirten Prof. Dr. Köse “Postmodern
olarak adlandırılan 28 Şubat Darbesi, askerin
sokağa inmeden yaptığı bir darbe. Bu darbeyle Türkiye’nin gelecek bin yılının ipotek altına
alınması gibi bir süreçten bahsedildi. Nihayetinde de bu süreci dinî maskeyi ön plana alan,
30-40 yıl teşkilatlanan veya teşkilatlandırılan
bir yapının 15 Temmuz 2016’daki darbe kalkışması izledi. Toplumun da hiç beklemediği bir
girişim oldu.” dedi.
“Türkiye’yi çoraklaştırma ve klasik bir Orta
Doğu ülkesi hâline getirme gibi beklenti ve
hesapları söz konusu”
Dekan Prof. Dr. Rıza Karagöz’ün ‘Bu darbelerin
arkasında toplumun asker ve orduya yönelik güveninin istismar edilmesi mi var, ortada
bir hukuk devleti olmasına rağmen darbeciler neden bu tür hareketlere cüret ettiler, 15
Temmuz’u gerçekleştiren FETÖ de bu cesareti
nereden buldu?’ sorusunu ise Prof. Dr. Osman
Köse şöyle yorumladı: “Bahsettiğim gibi 19.
yüzyıldan itibaren bu tür girişimlerin arkasında dış destekler var. 1960 ve 1980 darbeleri ile
28 Şubat 1997’deki postmodern darbe tamamen dış bağlantılara sahip. Bu darbelerin altyapısını hazırlayan dış mihrakların, Türkiye’yi

çoraklaştırma ve klasik bir Orta Doğu ülkesi
hâline getirme gibi beklenti ve hesapları söz
konusu. Türkiye’yi geri bırakmak ve böyle bir
cendereye sokmak istiyorlar.”
“Kendisine bağlı gençleri mankurtlaştırarak
kurumları ele geçirdiler”
FETÖ’nün 1960’lardan itibaren başlayan faaliyetlerinde dinî anlamda bir misyonunun
bulunmadığına işaret eden Köse, eğitimi bir
araç olarak kullanan bu yapının hedeflerine
dair “Eğitimi kullanıyorlar çünkü insan kaynağını bu şekilde sağlıyorlar. Gençleri, eğitim
vasıtasıyla ağlarına düşürüyorlar. Emniyette,
bürokraside, orduda ve nerede ihtiyaç varsa
kendilerine bağlı gençleri bir nevi mankurtlaştırarak kurumları ele geçirdiklerine tanık
olduk.” şeklinde konuştu.

“Darbelerin
bir daha
yaşanmaması
için liyakat ve
vasfa önem
vermeliyiz.”

Dekan Prof. Dr. Karagöz “15 Temmuz oldu ve
bitti diyemeyiz, çok dikkatli olmalıyız”
FETÖ’nün amacının uzun vadeli olduğuna
dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Rıza Karagöz de
“Özellikle zeki gençleri, kurdukları tuzaklara
düşürdüler. FETÖ’nün; dinî saikleri ön plana
çıkaran, dinsel argümanları önceleyen bir yapı
olmadığını, aksine insanların dinî hassasiyetlerini kullanmak suretiyle toplumu dejenere
etmeyi hedeflediğini gördük. Bu yapının kökleri 40-50 yıl kadar geriye gidiyor, 15 Temmuz
oldu ve bitti diyemeyiz. Kaldı ki gerek sivil
hayatta gerekse eğitim, güvenlik ve ordu gibi
pek çok alanda ve kurumda yapılan operasyonlarla hâlâ bu yapının üyeleri ifşa ediliyor.
O nedenle çok dikkatli ve teyakkuz hâlinde
olmamız gerekiyor. Bu yapıya karşı toplumsal
farkındalığı diri tutmak zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

“Dışı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet”
Askerî ve sivil bürokraside liyakat ve vasfın
önemini vurgulayan konuk Prof. Dr. Osman
Köse, 15 Temmuz’ların tekrar yaşanmaması
için yapılması gerekenlere ilişkin “Cumhurbaşkanı’mızın da dediği gibi ‘Dışı ibadet, ortası
ticaret, tepesi ihanet’ olan bir yapıdan söz ediyoruz. Türk toplumu aslında bu tür girişimler
karşısında duyarlı, burada esas iş devleti yönetenlere düşüyor. Bu olayların tekrarlanmaması için liyakat ve vasfa önem vermeliyiz… Bu
yapıları bir an önce ortadan kaldırıp, ülke olarak kalkınmaya odaklanmalıyız. Ben şahsen
ümitliyim, Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi
‘Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir’, o nedenle
kendimize güvenmeli ve ülkemizin yarınlarını
inşa etmek için var gücümüzle çalışmalıyız.”
sözlerine yer verdi.
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Prof. Dr. Osman Köse “12 Eylül Darbesi’yle
Türkiye’nin istikrarsızlaştırılmasına yönelik
bir süreç başlıyor”
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî
Birlik Günü Sanal Karma Sergisi
Sergi web
sayfası için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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360 derece
sanal tur için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ankara Güzel
Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar
Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü bir grup öğretim elemanının desteğiyle 15
Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sanal Karma Sergi açıldı.
Sergilenen sanat eserleri aracılığıyla toplumsal farkındalık düzeyine, milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapıldı.
Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sanal ortamda açılan sergide, 8 öğretim elamanın 29 sanat eseri / tasarımı yer
alıyor. Bu eserlerden biri deri üzerine minyatür
rölyef, 15’ü afiş tasarımı, 13’ü de tuval üzerine
yağlıboya tablodan oluşuyor.

Samsun’un 15 Temmuz Etkinlikleri
Gün Boyu Sürdü
Samsun’un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gün boyu sürdü. Sabahın erken saatlerde şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikler,
daha sonra Büyük Cami’de okunan mevlid-i şerif ile devam etti. Ardından akşam saatlerinde Samsun
Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği “Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü”, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü
önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanındaki etkinlik alanına kadar sürdü. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşe mehter takımı öncülük etti. Etkinliklerde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal da hazır bulundu.

OMÜ Stand Açtı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan
Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklerde ise
şehitler için Kur’an tilavetiyle birlikte dualar
edildi. 15 Temmuz gecesine ait görüntülerinin
izlenmesinin ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı dinlendi.
Program, protokol konuşmaları ile devam etti.
Konuşmaların ardından 2 buçuk kilometrelik
sancak koşusunu tamamlayan 25 sporcu, taşıdıkları sancağı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif
Dağlı’ya takdim etti. Sancağı öperek alnına
koyan Vali Dağlı, gençlere teşekkür etti. Program gazi ve öğrencilerin şiir okuması, mehter
gösterisi, halk müziği korosu dinletisi ile sürdü.
Saatler 00.13’ü gösterdiğinde Samsun’daki tüm
camilerden sala sesleri yükseldi. Salanın ardından hafızlar tarafından Kur’an tilaveti okundu.
Programlar, ezgi dinletisi ile son buldu.

Samsun’un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’ın yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.
Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal,
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,
askeri ve mülki erkân, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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OMÜ, Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında stant
açarak gece boyunca ziyaretçilerini ağırladı.
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Jandarma Komutanlığı Vekili İ. Afşin Tiryaki de
standı ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal ile sohbet etti.
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Üniversite ve Sanayi İş
Birliğinde Yeni Bir Yola Girildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetimi,
Samsun’un sanayi ve Ar-Ge alt yapısının gelişmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi için yapılması gerekenler hususunda
görüşmek amacıyla ‘Sektörel İş Birliği İstişare
Toplantısı’ düzenlendi.
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Samsun’un güçlü alanlarından biri olan sanayiye yeni bir ufuk kazandırmak için toplantıda, sektörün uzman isimleri ve ilgili bölümlerden akademisyenler bir araya geldi. Belirli
bir gündeme bağlı kalmadan beyin fırtınası
şeklinde devam eden toplantıda yeni fikirler
alındı, üniversite ile sanayinin iş birliği alanları tartışmaya açıldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal’ın başkanlık ettiği toplantı oldukça verimli geçti.
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Rektörlükte gerçekleşen toplantıya; Rektör
Yardımcıları, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr.
Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki
Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı

Sinan Çakır, Samsun MÜSİAD Yönetim Kumlu
Başkanı Av. Hasan Tahsin Şengül, Sanayi İl
Müdürü Selahattin Altınsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız,
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapacıoğlu, SAMPA Otomotiv
A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üstündağ, Samsun
Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürü Utku Aral, MEDİKÜM Yönetim Kumlu
Başkanı Op. Dr. Ahmet Aydemir, OMÜ TTO A.Ş.
Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş, OMÜ Ar-Ge Merkezleri Koordinatörü Doç.
Dr. Mevlüt Gürbüz, OMÜ Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı
ile OMÜ Proje Geliştirme Biriminden Ekrem Altan katıldı.
Toplantının açılışında yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgilendirmeler yapan Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal, üniversite ve sanayi iş birliğini
güçlendirmek amacıyla bu toplantıları düzenli şekilde yılda iki kez Ekim ve Mart aylarında
düzenleyeceklerini söyledi.

Üniversite’nin güç birliğine gitmesi açısından
bir yapılanmaya gidildiğini vurgulayan Rektör
Ünal, bürokrasi engeli ortadan kaldırılarak
Üniversite’nin uzman olduğu alanlarda onların muhatap olduğu sektör ile iş birliğinin gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.
İstişare toplantısında birbirinden değerli
fikirler sunuldu

Üniversite’nin bölgeye bir değer katması ve
bunun da topluma yansımasını istediklerini
söyleyen Rektör Ünal, “Biz Üniversite olarak
neredeyiz ve hedeflerimiz neler. Bilgi üretimi
konusunda OMÜ olarak bilgi üreten ve yön
veren bir stratejik hedef koyduk. Eğitimin
araştırmanın içinde olması ve üretilen bilginin araştırmayla birlikte hayata geçirilmesini
sağlamak istiyoruz.
Büyük oranda biz üniversitedeki araştırma
merkezlerini revize ederek bu dönüşümü
gerçekleştirdik. Bundan sonraki aşamada
Ar-Ge çalışmalarını lisans düzeyine kadar
indirgeyerek öğrencilerimize araştırma bütçesi ayıran bir yapı var. Böylelikle üretilen
bilgi Üniversite’de enerjiye dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin son sınıfta çok daha uzun süre
sahada olması gerektiği konusunda uzlaşılırken bu konuda yapılması gerekenler üzerinde
duruldu. Ar-Ge konusunun uzun uzadıya konuşulduğu toplantıda katma değeri yüksek
ürünlerin tespiti konusunda üniversitenin yol
gösterici olabileceği ve bu konuda sanayinin
iş birliğinin daha yukarılara taşınması gerektiği konuşuldu.
Gündem konularının genel bir değerlendirmesi, yeni fikirlerin sunulması ve görüşlerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.
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“Bilgi üreten ve yön veren bir stratejik
hedef koyduk”

Toplantıda sırayla söz alan katılımcılar üniversite ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi özelinde birçok fikir ortaya koydu. Katılımcılar, bundan sonraki süreçte bir tema üzerinden OMÜ
ve sektörün işbirliği sağlayarak bir yol haritası
ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı. Akademik katkı ile nitelikli iş gücünün artırılması
konusunda hem fikir olan katılımcılar, işbirliği
çalışmasında Samsun’da öne çıkan sektörlerin
ele alınması gerektiğini önerdi.

OMÜ olarak
bilgi üreten
ve bilgiye
yön veren bir
stratejik
hedef koyduk
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OMÜ Yönetimi Samsun’un
Biyomedikal Sanayisi için
İstişare Toplantısı Düzenledi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi,
Samsun’un biyomedikal sanayisinin Ar-Ge alt
yapısının gelişmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi için yapılması gerekenler
hususunda görüşmek amacıyla, sektörün uzman ismi ve ilgili bölümlerden akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında
düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak,
Bahadır Tıbbi Aletler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Bedri Bahadır, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Ali Keleş, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Dr.
Öğr. Üyesi Cengiz Tepe ile Dr. Öğr. Üyesi İlyas
Eminoğlu katıldı.

“Odaklanma ve dirsek temasıyla herkesin
kazanacağı bir imkân ortaya çıkarabiliriz”

“Sağlık Samsun’un atılım yapabileceği
alanlardan biri”

Samsun’un güçlü alanlarından biri olan biyomedikal sanayiye yeni bir ufuk kazandırmak amacıyla toplandıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Biyomedikal alanda
Samsun’un özel bir durumu var. Bu alanda
ümit veren bir yapılanma ortaya koyulmuş
ama sektörün tek başına devam etmesi mümkün görünmüyor. Üniversitemizde bu alanda
yapılan proje ve çalışmalar olsa da sektörle
aynı frekansta buluşulmadığı için var olan potansiyelle eş bir başarı sağlanamıyor. Özellikle
Üniversitemizdeki akademik gücü kullanarak
halkın ve ülkenin faydasına olacak bir kanal
açmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle odaklanmamız, daha sonra da sektörle güç birliği
yapmamız lazım. Biyomedikal gibi başarı elde
etme şansı yüksek alanlar üzerine gidilir ve
doğru kişilerle dirsek teması sürdürülürse çok
kısa sürede herkesin kazanacağı bir imkânın
ortaya çıkacağını düşünüyoruz.” dedi.

Üniversitelerin eğitim, Ar-Ge ve toplumsal
katkı sunma görevlerine odaklanarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da “Söylem üretmek değil, sahaya inmek istiyoruz.
Samsun’un bazı alanlarda büyük şansı var.
Bunları değerlendirebilirsek diğer şehirlere
göre artılarımızın olacağını düşünüyoruz. Kenevir gibi, manda yetiştiriciliği gibi sağlık da
Samsun’un atılım yapabileceği alanlardan biri.
Samsun Teknopark’ta medikal sanayinin ArGe alt yapısının oluşturulup bir medikal kümelenme oluşturuldu. Ancak bu kümelenmeden
istenilen sonuç elde edilemedi. Ar-Ge konusunda Üniversite içerisinde tamamen yeni bir
yapılanmaya geçtik. Bu yapılanmayı dijital bir
hale getirmek için yapılan yazılım çalışmalarımız yakında tamamlanacak. Dijital ortamda
sanayici, akademisyen ve hatta öğrencileri
buluşturacağımız bir platformumuz olacak.“
şeklinde konuştu.

Samsun’un tıbbi imkânlarını ve fırsatlarını
proje odaklı konuşmak istediklerini dile getiren Rektör Ünal “Üniversitemizin projeleri
destekleyen ve bizim revize ederek iyileştirdiğimiz, kendi kurduğu bir sistemi var. Önemli
olan desteklenecek projenin bir boşluğu doldurması ve yeni imkânlar yaratabilmesidir.
Amacımız toplumla alakalı, ihtiyaçlarla alakalı,
gelecek açısından fırsatlarla alakalı bir analiz
yapmak. Bunun yanında Üniversitemiz, uygun
görüldüğü takdirde, Ar-Ge merkezi bulunmayan ama gelecek vadeden bir yatırımcının ya
da firmanın Ar-Ge çalışmalarını da yürütebilir.
Bir ortak çalışma kültürü oluşturmak istiyoruz.
Bu toplantının bir sonraki aşaması da sektör
buluşması olacaktır. Ama önce ortak projeler
gerçekleştirerek başarılı, somut bir sonuç ortaya çıkarmamız lazım.” sözlerine yer verdi.

OMÜ’nün ulusal ve uluslararası indeksinin
yükselmesi için her türlü imkânı kullanmaya
hazır olduklarını da ifade eden Rektör Yardımcısı Yazıcı, özellikle üniversite-sanayi işbirliğinde yürütülecek projeleri önemsediklerini
belirtti.
“Alanda yurt dışına olan bağımlılığın
azaltılması gerekiyor”

Dijital
ortamda
sanayici,
akademisyen
ve öğrencileri
buluşturacak
bir platform
oluşturuluyor

Samsun biyomedikal sanayisinin hammadde
ve üretim problemlerine değinen Rektör Yardımcısı Recep Sancak da bu alanda yurt dışına
olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini kaydetti. Rektör Yardımcısı Sancak medikal sanayiye eleman yetiştirecek okulların açılması konusunda da sektöre destek sunabileceklerini
sözlerine ekledi.
Biyomedikalle ilgili görüş ve önerilerin bildirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

OMÜBÜLTEN
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“Ortak çalışma kültürü oluşturmak
istiyoruz”
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Rektör Ünal, Kızılırmak Deltası’nda Kuş
Halkalama Çalışmalarını Takip Etti
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Üniversiteye
bağlı Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 2021 yılı sonbahar göç dönemi kuş halkalama
çalışmalarını incelemek üzere Kızılırmak Deltası
Cernek Kuş Halkalama İstasyonu’nu ziyaret etti.
Halkalama İstasyonu Sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Arif Cemal Özsemir’den halkalama çalışması
hakkında bilgiler alan Rektör Ünal, daha sonra alanda kurulu olan sis ağlarını gezdi, yakalanan kuşları
yerinde gözlemledi.
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Kızılırmak Deltası’nda yapılan halkalama,
Türkiye’nin en uzun soluklu çalışması
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20 yıldır ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde
yapılan kuş halkalama çalışması, Türkiye’nin en
uzun soluklu çalışması niteliğinde. Göç dönemlerinde Kızılırmak Deltası Cernek Gölü çevresinde bulunan çalı vejetasyonunun (bitki örtüsü) olduğu alanlara 7 ve 12 metre uzunluğunda sis ağları kurularak
yapılan bu çalışmalar kapsamında 162 türden yaklaşık 149 bin 800 kuşa TR rumuzlu halkalar takıldı.

Halkaların üzerinde ülkelere özgü sabit bir adres
ve her birey için farklı bir kod numarası yazılı. Kod
numarası; kuşların bireysel olarak tanınmasını, adresler ise tekrar yakalanan ya da ölü olarak bulunan halkalı bir kuşun halkalanma bilgilerine ulaşılabilmesini sağlıyor. Halkalama işlemi; göç yollarının,
kışlama ve üreme alanlarının, göç takviminin, göç
stratejilerinin ve popülasyon dinamiklerinin aydınlatılması konusunda en çok veriyi sağlayan yöntem
olarak dikkat çekmekte.
Yaklaşık 30 geri bildirim sayesinde Kızılırmak
Deltası’ndan göç eden türlerin göç yolları hakkında
bilgiye ulaşılırken, Cernek Halkalama İstasyonu’nda
halkalanıp Finlandiya, İsrail, Kıbrıs, Polonya, Ukrayna, Suriye, Mısır, Rusya gibi ülkelerde tekrar yakalanan kuşlar da oldu.
Halkalama çalışması, 15 Ağustos tarihinde başladı
ve ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Usta
halkacı ve Türkiye’nin birçok üniversitesinden gönüllü öğrenciler eşliğinde yürütülen bu döneme
ait çalışmalarda şu ana kadar 39 türden bin 96
kuş halkalandı.

Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı
Akredite Oldu
Akreditasyon Heyeti Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr Osman Nuri Aydın, yaptığı açıklamada “Yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda OMÜ
Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalını akreditasyona
uygun gördük. Karadeniz Bölgesinde böyle gelişmiş bir ağrı merkezi olması Türk Ağrı Derneği adına
mutluluk verici bir durum” ifadelerini kullandı.
“Akreditasyona uygun bulunmamız tüm ekibimizi
mutlu etti”
Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Fuat
Güldoğuş ise “1988 yılından beri ağrı tanı ve tedavisi alanında hizmet veren Tıp Fakültemiz ağrı ünitesi,
ilerleyen yıllarda bilim dalı statüsü ile çalışmalarına
devam etti. 2013 yılında YÖK ve Sağlık Bakanlığı çalışmalarıyla yan dal eğitim birimi olarak onaylanan
Algoloji, Algoloji Uzmanı yetiştirme çalışmalarına
başladı. Eğitim akreditasyonu yapılan üniversitelerin
Algoloji bölümleri, eğitim veren eğitmenler, kütüphane olanakları, eğitim birimleri ve fizik alanları ile
geniş kapsamlı incelenerek yeterlilik belgesi almaktadır. Akreditasyon incelemesi sonunda yapılan değerlendirmelerin çok başarılı vurgusu ile akreditasyona uygun bulunması tüm ekibimizi mutlu etti” dedi.

“Evrensel standartlarda hizmet veren bir klinik
olduğumuzu onaylattık”
OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Fatih Özkan da “Zorunluluk gerektirmemesine ve gönüllülük esasına dayanmasına karşın
akredite olarak kliniğimizin daha kaliteli ve evrensel standartlarda hizmet veren bir klinik olduğunu
onaylatmış olduk. Bu bizim için bir son değil başlangıçtır. Kliniğimizi sadece ulusal değil uluslararası
platformda da önde olması için hem akademik hem
de sağlık hizmeti olarak geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı
OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, yılda yaklaşık
10 bin hasta muayenesi ve 2 bin girişimsel işlem kapasitesine sahip olup, her çeşit girişimsel ağrı tedavisinin uygulanabildiği, ülkenin önde gelen algoloji
klinikleri arasında yer almaktadır.
Algoloji (ağrı bilimi), klasik tedavilere yanıt vermeyen inatçı ve şiddetli ağrıların tedavisi üzerine faaliyet gösterir. Kanser ağrıları, bel ağrısı, ameliyat
sonrası ağrılar, baş ağrıları, nöropatik (sinir dokusu
kökenli) ağrılar, eklem ağrıları algolojinin ilgilendiği
tıbbî durumların en yaygınlarındandır.
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Tıp Fakültesi Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı, Türk Algoloji Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda akredite edildi.
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Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri
Başarıyla Tamamlandı
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri’ 878 kişinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.
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Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olacak öğrencileri daha da donanımlı hale getirmek, diş hekimlerinin ve akademisyenlerin bilgilerini güncel tutmak,
uygulamalı seminerler ile stajyer öğrencilerin el becerilerini geliştirme imkânı sağlamak amacıyla Prof.
Dr. Şafak Külünk’ün yürütücülüğünde 22 Mart’ta
başlayan Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri 12 Temmuz’da sona erdi.
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Uygulamalı, online seminer ve workshop olarak;
“Diş ve İmplant Destekli Restorasyonlarda Ölçü”,
“Klinik Pratiğinde Dental Fotoğrafçılık”, “Diş Hekimliğinde Temel Fotoğrafçılık”, “Diş Hekimliğinde
Dijital İş Akışı”, “Kısa İmplantlarla Klinikte Başarıyı
Yakalamak: Estetik ve Fonksiyonel Sınırlamalar”,
“Restoratif Tedavide Başarının Anahtarları”, “Uyku
Prostodontisi: Teşhis ve Tedavi Yöntemleri”, “Dijital
Tam Protezler”, “Lamina ve Tam Seramik Restorasyolar: Planlamadan Simantasyona”, “Radyografik
Yorumlama İlkeleri”, “Pediatrik Kronlar”, “Çocuk
Diş Hekimliğinde Rejeneratif Endodontik Tedavi”,

“Endodontik Tedavide Güncel Yaklaşımlar”, “Periodontal Bakış Açısıyla Protetik Tedaviler”, “TME
Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi”, “Muayenehanede
Temporomandibular Rahatsızlığı Bulunan Hastalara Problem Tabanlı Yaklaşım”, “Periodontal Enstrumantasyon ve Temel Sutur Teknikleri”, “Anterior ve
Posterior Kompozit Uygulamalarında Güncelleme”
ve “Oda Başkanıma Soruyorum” seminerleri verildi.
Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden; Prof.
Dr. Şafak Külünk, Prof. Dr. Murat Yenisey, Prof. Dr.
Duygu Saraç, Prof. Dr. Kaan Gündüz, Prof. Dr. Umur
Sakallıoğlu, Doç. Dr. Murat Kurt, Doç. Dr. İbrahim
Duran, Doç. Dr. Ayça Tuba Ulusoy Yamak, Doç. Dr.
Elif Kalyoncuoğlu, Doç. Dr. Burcu Baş, Doç. Dr. Feyza Özden, Doç. Dr. Nihan Gönülol’un yanı sıra; Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof.
Dr. Hanefi Kurt, Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden; Doç. Dr. Doğu Ömür Dede, Bahçeşehir
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden; Doç. Dr.
Emir Yüzbaşıoğlu, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden; Dr. Dt. Onur Etöz eğitimci olarak
görev aldı. Seminer programının son günü SamsunAmasya-Sinop-Ordu Diş Hekimleri Oda Başkanı Dt.
Alper Dilek de katılımcıların sorularını yanıtladı.

İLEF; AA’nın Grafik ve İnfografik Editörü
Mevlüt Eren’i Konuk Etti
İletişim Fakültesi (İLEF) Gazetecilik Bölümü tarafından OMÜ YouTube kanalında “Dijitalleşen Gazetecilik Pratiklerinde İnfografik Kullanımı” konulu çevrim
içi (on-line) seminer gerçekleştirildi.
OMÜ İLEF Gazetecilik Bölümü Başkan Yardımcısı Dr.
Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Çeçen’in moderatörlüğündeki seminere konuşmacı olarak katılan Anadolu
Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü Grafik ve İnfografik
Editörü Mevlüt Eren, dijitalleşme sürecinin gazetecilik alanına yansımaları ve infografik tasarımlarına
dair bilgilendirmede bulundu.

infografiğin bilgilendirme tasarımının bir türü olduğunu ifade etti. Eren, infografik sayesinde okuması
sıkıcı ve yoğun olan bilgilerin ya da haberlerin grafikler, tablolar, piktoramlar, fotoğraflar ve illüstrasyonlarla yani görsel öğelerle dikkat çekici ve akılda
kalıcı bir şekilde görselleştirilmesi suretiyle insanlar
tarafından daha çok ilgi gördüğünü söylüyor.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Mevlüt Eren, konuşmasında infografik tasarımlarının dijitalleşen gazetecilik pratikleriyle kesiştiğini
ve bu alanda bir uzmanlaşmanın gerekliliğini de
vurguladı.

Grafik tasarımı, dijital kültür ile artık her alanda
Günümüzde yeni medya ortamlarından bilgiye
ulaşmanın hızlanması ve bilgilerin yoğunluğuna
dikkat çeken Eren “Yeni medya ortamında yayımlanan binlerce bilgiyi ve özellikle haberi tutundurmak için grafik tasarımı önem teşkil etmekte. Günümüzde cebimizde taşınabilen akıllı telefonlardan,
sosyal medya mecralarından, internet ağlarından
bilgiye ve habere erişim oldukça kolay. Bu kolaylık
bize bilgi ve haberi hızlı şekilde ulaştırsa da yoğun
bir bilgi akışıyla karmaşıklık yaratabilmekte. Ancak
bu durum bir dezavantaj değil, grafik tasarımıyla üretilecek materyaller ile doğru bilgi ve haberi
hikâyeleştirerek insanların ilgisi çekilebiliyor.” ifadelerini kullandı.
“İnfografik haberler insanlar tarafından daha
fazla ilgi görüyor”
İnfografik tasarımıyla yapılan haberlerin insanlar tarafından daha fazla ilgi gördüğünün altını çizen Eren,

Akademisyenlere Yabancı Dil Konusunda
Kılavuzluk Eden Uygulamaya Yoğun İlgi
yönetici erişimi ile 7/24 E-posta desteği mevcut.
Grammarly uygulamasına kayıt
olmak için:
Üyelik talepleri e-posta yolu ile yahya.aysan@omu.edu.tr adresi üzerinden bildirilecektir.

Grammarly; dil bilgisi, noktalama işaretleri, cümle yapısı ve kelime kullanımı gibi İngilizce dilinde yazım yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olan bir öğrenme uygulaması.

Üyelik talebi ile birlikte ad-soyad ve kurumsal
e-posta bilgilerinin yazılması yeterlidir.

Grammarly’nin eğitim kurumları kurumsal lisansında; çevrim içi editör, orijinallik testi, Microsoft Office
eklentisi, tarayıcı eklentileri (Chrome, Safari, Firefox,
Edge), masaüstü uygulamaları (MAC OS, Windows),

Üyelik talebinde bulunan kullanıcı, Grammarly yöneticisi tarafından sisteme eklenmesinin ardından
ekte bulunan kılavuzdaki adımları takip ederek
Grammarly üyeliğini aktif hâle getirebilir.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığınca öğretim elemanlarının
hizmetine açılan ve büyük ilgi gören
Grammarly uygulaması, akademisyenleri yabancı dil konusunda yanlışlıklara karşı yönlendiriyor.

Ayrıntılı bilgi
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

39

Etkinlikler Akademik

Arapça Dil Merkezi, Dil Eğitiminde Yayınlarını
Geliştirmek İstiyor
OMÜ Arapça Dil Merkezi’nin (ADİM) faaliyetleri, İlahiyat Hazırlık Programı, Arapça kursları ve öğrencilerin dil öğrenmesi için hazırlanan kitaplar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Rektörlük makamında gerçekleşen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cengiz Batuk, ADİM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Selim Kıroğlu ile ADİM’de çalışan yabancı hocaların oluşturduğu 6 kişilik komisyon üyeleri katıldı.
“ADİM önemli bir konuma sahip”
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Arapça Dil
Merkezi’nin OMÜ bünyesinde tesis edilmiş bir kamu
kuruluşu olduğunu belirterek yapısı itibariyle ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında Arap dilinin
öğretimine yönelik ilk ve tek müstakil merkez olması
yönüyle önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.
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ADİM’in Türkiye’de Arapça öğretimi konusunda
kendini kanıtlamış kurum olduğunu vurgulayan
Rektör Ünal, tecrübe, birikim ve bilişim alt yapılarından da istifade ederek ülkemizdeki Arapça öğretiminde çıtayı bir adım daha ileri götürmeyi istediklerinin altını çizdi.
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ve yazılım geliştirilmesinin piyasaya açılmak için
önemli olduğunu belirtti.

“Kitaplar elektronik ortamlara taşınmalı ve
yazılım geliştirilmeli”

ADİM’de 1 profesör, 2 Doktor öğretim üyesi, 2 Türk
öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi ve Arap
olmayanlara Arapça öğretme konusunda uzman
Arap kökenli 16 öğretim görevlisi görev yapıyor.
Gramer dersleri hariç bütün dersler yüzde 100
Arapça işleniyor.

Arap hocaların hazırladığı kitaplar hakkında bilgi
alan Rektör Ünal, merkezde Arapça hazırlık eğitimi
de verildiğini belirterek toplumun her kesiminden
de Arapça öğrenmek isteyenlere yönelik kurslar
düzenlendiğini anlattı. Bu amaçla hazırlanan, geliştirilen ve analiz edilen dil kitaplarında telif hakları
ile intihallere önem gösterilmesini isteyen Rektör
Ünal, kitapların elektronik ortamlara taşınmasının

ADİM, öğrencilerinin, Arap dilinin okuma-yazmadinleme-konuşma gibi temel becerilerini kazanabilmesine, böylelikle ilahiyat bilimlerinin ana kaynaklarını kendi başına okuyup anlayabilmesine,
bununla birlikte günümüz modern Arap dünyası ile
iletişim kurabilen, dönüşüme ve gelişime açık, yetişmiş bireyler haline getirilmesine yönelik stratejiler
geliştiriyor.

Rektör Ünal, Uluslararası Medya ve
İslamofobi Sempozyumu’na Katıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT ve Siyaset,
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu düzenlendi. ATO Congresium’da ilki düzenlenen
sempozyumun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan yaparak bir konuşma gerçekleştirdi. Sempozyuma Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal katıldı. Sempozyum Yürütme Kurulu adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK
Başkanı Ebubekir Şahin birer konuşma gerçekleştirdi.

Sempozyumun ilk gününde, açış konuşmalarının
ardından dört farklı panelde, medya ve İslamofobi
konusu uluslararası düzeyde katılımla ayrıntılarıyla
ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül’ün de katıldığı oturumlarda, devlet
yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer aldı. “Yalan Haber, Nefret Söylemi”
ve “Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam” konularının
işlendiği sempozyumun ikinci gününde, 113 bilimsel
çalışma katılımcılara sunuldu.

OMÜ Öğrencileri Litvanya’daki Uluslararası
Sosyal Girişimcilik Yarışması’nda İkinci Oldu

Ödül alan ekipte; Safayat Hossain (Çevre Mühendisliği yüksek lisansı), Nabeela Maqbool [Toprak Bilimi
yüksek lisansı (emiSS)], Sümeyye Koç (Sinir Bilimleri
Bölümü doktora adayı), Merve Aşık (Biyoloji yüksek
lisansı) ve Fransız gönüllü Marion Cohadon (Fransız
Kamu Hizmeti Ajansı - French Civil Service Agency
tarafından finanse edildi) yer aldı.
Üretilen ‘Fertile Bin’, atıkları daha kısa sürede
gübre hâline getiriyor
Ekip, piyasadaki diğer rakiplere kıyasla daha kısa

sürede atıkları organik gübre hâline getirmek için
kullanılabilen “Fertile Bin”i üreterek organik bir atık
yönetim sistemi geliştirmek için yenilikçi bir fikir
geliştirdi.
OMÜ’lü öğrencilerce üretilen sosyal iş fikrinin temel amacı; geri dönüşüm açısından insanların alışkanlıklarını değiştirmeyi ve yanı sıra da tarım veya
bahçecilik, mali faydalar ve evde çiftçilik veya bahçecilik için gübre üretmeyi; kurumsal fayda olarak
finansal kurumlara (okul, kolej, üniversite, başlangıç şirketleri, vb.) finansal olarak kâr sağlamayı; atığın boyutunu azaltmak ve sıfır atık yönetimi modeli
için sıfır atık davranışlarını teşvik etmek adına sosyal farkındalık geliştirmeyi gözetiyor.
İkincilik ödülüne layık görülen ekip, danışmanlık altında proje fikri üretmeye devam ederek bir sonraki
adım için eylem planını oluşturacak.
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Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Hiroko Kawamorita danışmalığında
OMÜ öğrencilerinden oluşan ekip; 22-23 Nisan 2021
tarihlerinde Litvanya İşletme Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi (Lithuania Business University of Applied Sciences) tarafından düzenlenen “Uluslararası
Sosyal Girişimcilik Yarışması”nda ikinci oldu.

41

Etkinlikler Akademik

Uluslararası Anadolu’nun Geleneksel El
Sanatları Sempozyumu Çevrimiçi Yapıldı
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü tarafından koordine edilen ve Sinop İl Kültür Turizm
Müdürlüğü tarafından desteklenen “Uluslararası
Anadolu’nun Geleneksel El Sanatları; Sanatçı ve
Zanaatkâr Buluşması Sempozyumu ve Sergisi” çevrimiçi gerçekleştirildi.
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Anadolu’nun kültürel mirasını yansıtan geleneksel
el sanatlarını ve bu sanatları icra edenleri görünür
kılarak farkındalık yaratmak, iller arası geleneksel
el sanatları alanında yapılan çalışmalarda ortak koordinasyonu sağlayarak diyalogu desteklemek ve
her alandan yazılmış özgün akademik çalışmalara
yer vermek amacıyla internet üzerinden çevrimiçi düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cengiz Batuk, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi İsmail Demir adına Senem Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Dr. Serkan Emir Erkmen, Saraciye Sanayiciler Derneği Başkanı Cemal Aydın, Sinop İl Kültür Turizm Müdürü Metin Süren, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, OMÜ Sempozyum
Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan,
OMÜ Sempozyum Sergi Komisyon Başkanı Doç. Dr.
Tarık Yazar, kamu kurum yetkilileri, akademisyenler
ve öğrenciler katıldı.
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“Sanayileşmeyle unutulan kültürel
değerlerimizin açığa çıkarılarak canlandırılması
gerekiyor”
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan, açılışta sempozyumla ilgili bilgi verdi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy’un
kutlama mesajını paylaştı. Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Kültür, insan
hayatının maddi, manevi unsur ve değerlerinden
oluşuyor. Kültürü sadece geçmişten gelerek geleceğe aktarılan bir miras olarak düşünmek, onun
geçmişte kalan, unutulan bir değermiş gibi algılanmasına yol açabilir. Bu modern dünyanın, küreselleşmenin getirdiği bir durum. Birbirine benzeyen,
aynı türde, fabrikasyon ürünleri kullanmamız, aynı
tarzda binalarda yaşamamız ister istemez düşünce
tarzımızı, yaşamımızı etkilemiş durumda. Dünya genelinde tek tipe doğru gidiyoruz. Oysa ayrımcılığa
gitmeden, bizi biz yapan değerleri ön plana çıkararak var etmediğimiz sürece bir önemimiz kalmaz.
Kendimize özgü değerlerimizle dünya milletlerinin
arasında yer almamızın bir anlamı olacaktır. Bu da
diğer toplumlarla çatışacağımız anlamına gelmiyor. Tam tersine esas kaynaşmanın buradan sağlanması mümkün. Bu nedenle sanayileşmeyle unutulan, terkedilen özellikle el sanatlarının, kültürel

“El sanatları toplumun dünden bugüne
biriktirdiği teknik, tarihi ve kültürel değerleri
yansıtıyor”
Dokumacılık gibi el sanatlarının, toplumun dünden
bugüne biriktirdiği teknik, tarihi ve kültürel değerlerini yansıttığına dikkat çeken Rektör Yardımcısı
Batuk, “El sanatlarıyla fabrikasyon ürünlere göre
sayıca az ama çok daha orijinal ve kaliteli ürünler
ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu tür ürünlerin sanatsal yönlerinin ön plana çıkarılarak bu değerlerin
gösterilmesi ve yaşatılması gerekiyor. Yapılan bir
işlemede sadece ürünü değil; mitolojik, dini, tarihsel öğeleri birlikte görme ve değerlendirme şansımız oluyor. Kısacası el sanatlarıyla ortaya çıkan bir
ürün, koskoca bir tarihi ve kültürü okuma fırsatı sunuyor.” ifadelerini kullandı.
El sanatları ile ilgili yapılan tüm çalışma ve etkinlikleri önemsediklerini kaydeden Prof. Dr. Batuk “Bu
konuda toplumdaki farkındalığı arttıracak faaliyetlerin çoğaltılması ve sanatçıların desteklenmesi gerektiğinin farkındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu konuda değerli çalışmaları var. Üniversite
olarak elimizden geleni yapmaya, gerekli desteği
vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Serkan Emir
Erkmen, Saraciye Sanayiciler Derneği Başkanı Cemal Aydın, Sinop İl Kültür Turizm Müdürü Metin
Süren, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ali Tomak, OMÜ Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tamer Aslan ve OMÜ Sempozyum Sergi Komisyon Başkanı Doç. Dr. Tarık Yazar
da yetkili oldukları kurum ve çalışmaları hakkında

bilgi vererek sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü
tarafından düzenlenen, Sinop İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün paydaş olduğu, El Sanatları Derneği
ve İksad Kongre Platformu destekli 08-10 Eylül 2021
tarihlerinde düzenlenen, UAGESSS Anadolu’nun
Geleneksel El Sanatları “Sanatçı ve Zanaatkar Buluşması: Sempozyum ve Sergi başlıklı Uluslararası Sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından 70
katılımcı akademisyen, usta ve öğrencinin 50 sözlü
bildiri sunumu ve 103 akademisyen, usta ve öğrencinin 120 eserle katıldığı sergi çevrimiçi olarak gerçekleşmiş, alan içi ve alan dışı olarak her oturumda
yoğun izleyici-katılım ve takibiyle alana ilişkin pek
çok konuda oldukça renkli ve son derece verimli fikir alışverişinde bulunuldu.

Sergi için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Uluslararası Anadolu’nun Geleneksel El Sanatları Sempozyumu Sergisini Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edebilirsiniz (online):
https://gsfgaleri.omu.edu.tr/2021/09/05/uagesssanal-sergi/
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değerlerin açığa çıkarılarak canlandırılması ve bunların öneminin topluma hissettirilmesi gerekiyor.
Bu açıdan da bu tür sempozyumların, farkındalığı
arttırması açısından son derece önemli olduğunu
düşünüyorum.” dedi.
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KÖKMER COVİD-19 Tedavisinde Mezenkimal
Kök Hücrelerin Etkisini Konuştu
OMÜ Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KÖKMER) tarafından “Covid-19 Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücreler” konulu webseminer düzenlendi.
Merkez Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce moderatörlüğünde gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan Acıbadem Labcell Direktörü Prof. Dr.
Ercüment Ovalı; Covid-19 patogenezi, uygulanan
tedavi protokolleri ve mezenkimal kök hücrelerin
tedavideki yeri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Mezenkimal Kök Hücreleri Covid-19 tedavisinde
hayat kurtarıcı olabilir”
Mezenkimal kök hücrelerin Covid-19 üzerindeki
fonksiyonlarına değinen Prof. Dr. Ercüment Ovalı;
mezenkimal kök hücrelerin anti-inflamatuar karakterleri, akciğerdeki fibrozisi inhibe edebilmeleri,
yine akciğerdeki doku rejenerasyonunu destekleyebilmeleri ve apoptozu baskılayarak doku hasarını
azaltabilmeleri sayesinde Covid-19 tedavisinde hayat kurtarıcı olabileceğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı mezenkimal kök hücrelerin,
inflamasyonu belirgin oranda azalttığını ve ilk klinik
sonuçlara göre Covid-19’a bağlı ölümleri yüzde 50
oranında azaltabilecek bir potansiyeli olduğunu da
sözlerine ekledi.
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“Mezenkimal kök hücre uygulaması birçok
tedaviden daha güvenilir”
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‘Mezenkimal kök hücre uygulamasının etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, Amerika’da yapılan
çalışma sonuçları ışığında, bu hücrelerin trombojenik karakterleri nedeniyle mutlaka heparinize
edilerek hastaya verilmesinin önerildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, mezenkimal kök
hücrelerin bu anlamda Covid-19 tedavisi için etkili
bir ajan olduğunu söyledi. Aynı zamanda yayınlanmış 30 binden fazla klinik verilere göre; mezenkimal
kök hücre kullanımına yönelik mortalite oranının,
yalnızca 4 vaka olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ovalı,
günümüzdeki birçok tedaviden daha güvenli olduklarını sözlerine ekledi.

Samsun Teknopark İş Birliği ile Uluslararası
Veteriner Bilimleri Kongresi Toplandı
EDUVET Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi,
Samsun Teknopark’ın iş birliği ile çevrim içi olarak
gerçekleşti. Kongrede; kedi ve köpek hekimliği, büyük hayvan ve at hekimliği, klinik öncesi bilimler,
doğal yaşam ve yaban hayatı, veteriner hekimliğe
yön veren akademik girişimcilik vb. pek çok konuda
birikim ve tecrübeler uzmanlarca paylaşıldı.
Samsun Teknopark firması Vet19’un organizasyonunda gerçekleştirilen kongrede İtalya, İspanya,
Macaristan, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye’den
15 davetli konuşmacı yer aldı.
44’ü sözlü, 41’i poster olmak üzere nitelikli 85
sunum
Kongrede ayrıca; Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri
ile İtalya ve Hindistan’dan katılım sağlayan bilim
insanları da veteriner bilimleri, nanoteknoloji ve su
ürünleri başlıkları altında yüksek kaliteli bilimsel
içeriğe sahip 44 adet sözlü ve 41 adet poster sunumu gerçekleştirdi.

EDUVET’in amacı; bilim insanlarına uluslararası
bakış açısı kazandırmak
EDUVET Veteriner Bilimleri Kongresi Düzenleme
Kurulu Başkanı ve OMÜ Veteriner Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Handan Hilal Arslan Yavuz, EDUVET
toplantıları sayesinde ülkemizin genç akademisyen
ve bilim insanlarına bilimsel etik ve ahlak anlayışına
uygun uluslararası bir bakış açısı kazandırılmasının
amaçlandığını vurguladı.
Doç. Dr. Hilal Arslan Yavuz ayrıca, EDUVET ile birlikte genç akademisyenlerin aktif olarak yer alabileceği bilimsel bir buluşma ve paylaşım platformu
oluşturmayı hedeflediklerini belirterek bu sürece
ilişkin “EDUVET önümüzdeki yıllarda da bilimsel
kalitesinden ödün vermeden genç araştırmacılara
destek vermeye devam edecektir. EDUVET Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi’nin gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı Samsun Teknopark yönetimine teşekkür ederiz.” diye konuştu.

OMÜ ÇEVSAM; TBD’nin İnsan ve Teknoloji
Etkinlikleri’nde
Çevrim içi (on-line) formattaki etkinliklerde “Dijitalleşen Dünya’da İnsan Odağında Çevre ve Doğal
Kaynaklarımız’’ başlıklı çalıştay ile panele de yer verildi. Akıllı atık yönetimi, kaynak verimliliği, sıfır atık
ve geri dönüşüm gibi konuların ele alındığı çalıştay,
OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Oldukça kapsamlı, eğitici ve bilgilendirici niteliklere sahip çalıştayda ufuk turuna çıkılırken sorunlara dair çözüm önerileri dile getirildi. Çalıştayda bu
çerçevede; akıllı şehirler ve atık yönetimi, sıfır atık,
atık su emisyonunda dijital yaşam, tüketim toplumunda dijital dönüşüm ile sorumlu tüketici davranışını teşvik eden dijital uygulamalar, endüstride
kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi yaklaşımı,
geri dönüşüm alternatifleri, atık yönetiminde yasal
çerçeve açısından dijital dönüşümün önemi, çevre
standartlarının etkili bir şekilde uygulanması ve
yürütülmesi, çevre politikası ve teknolojik yenilikler ile elektronik atıklar ve güvenli veri imhası konu
başlıkları katılımcılarca irdelenip değerlendirildi.

Çalıştaya; Mehmet Ali İnceefe, İlker Tabak, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığından Ahmet Yıldız ve Büşra
Şeyma Yılmaz, OMÜ Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğr.
Üyesi Burcu Müderrisoğlu, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri, Samsun
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Sinem Kaya,
Evreka Şirketinden Ömer Kavlakoğlu, Fazla Gıda firmasından Ulaş Kayır, Atık Nakit firmasından Furkan
Esad Koroğlu, OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arş.
Gör. Bilge Aydın Er, Çevre Yüksek Mühendisi Özge
Köksal ve Ayşim Coşar katıldı.
Öğleden sonra gerçekleştirilen panelde ise ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Ardalı, çalıştay çıktılarını katılımcılarla paylaştı. Panelde; TBD Merkez İcra Kurulu
Başkanı ve VERİSİS Genel Müdürü Dr. Aydın Kolat,
TBD Merkez İcra Kurulu Üyesi Gökhan Erzurumluoğlu, OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı,
TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim elemanı
Dr. Kürşad Tosun, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete
İmer, Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneğinden Ali
Tigrel ile Bilgi Güvenliği Derneğinden Ahmet Hamdi
Atalay panelist olarak yer aldı.

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından ikincisi düzenlenen “İnsan ve Teknoloji Etkinlikleri” adlı organizasyon serisine, OMÜ Çevre Sorunları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) de iştirak etti.
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Teoriden Uygulamaya Sınıf Dışı Eğitim
Projesi Tamamlandı
Samsun Canik ilçesinde yer alan Namiye-Mümin
Erol Canik Orman Okulunda 1-4 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Tübitak 2237-A “Teoriden Uygulamaya Sınıf Dışı Eğitim” projesi tamamlandı.
Türkiye’nin her yerinden başvuruların kabul edildiği
projede, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden oluşan 24 katılımcıya yer verildi.
Yürütücülüğünü Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi
Elif Omca Çobanoğlu’nun yaptığı projede, Prof. Dr.
Mutlu Nisa Ünaldı Coral, Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Prof.
Dr. Tuncay Akçadağ, Doç. Dr. Dilek Çelikler, Doç. Dr.
Zeki Apaydın, Dr. Öğr. Üyesi Melda Genç, Dr. Ganime
Aslı Sezer Özçelik, Dr. Çiğdem Karakaya Akçadağ ve
Dr. Fatmagül Uzuner tarafından sıfır atık, ekolojik
okuryazarlık, çevre bilgisi, biyomimikri (Biyotaklit),

oryantiring (Yön bulma) ve küresel iklim değişikliği
konularında eğitimler verildi.
Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç, Arş. Gör. Ayça Cirit Gül,
Arş. Gör. Pınar Tağrikulu ve Dr. Burcu Durmuş ise
projenin planlanmasından tamamlanmasına kadar
olan süreçte yer aldı. Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik Belediye Başkanı İbrahim
Sandıkçı ve Canik Orman Okulu eğitim sorumlusu
Tahsin Yazıcı’nın da destekleri, sürecin güzel şekilde
ilerletilmesi sağladı.
Proje bitiminde katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi ve bu süreçten edinilen izlenimlerin
paylaşılması sağlandı. Katılımcıların eğlenerek öğrendikleri bu projeden olumlu deneyimler ile ayrıldıkları görüldü.
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İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik
İngilizce Dijital Ders Tasarım Kursu
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TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini
Destekleme Programı kapsamında Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.
Dr. Emrah Ekmekçi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik
İngilizce Dijital Ders Tasarım Kursu’, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı. 14-16 Ekim 2021
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikle
Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin İngiliz
dili eğitimi, İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan kültü-

rü ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık (İngilizce),
İngiliz dil bilimi, çeviri bilimi (İngilizce) ve İngiliz dili
ve kültürü bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören İngilizce öğretmen adaylarının, İngilizce
dijital ders tasarımı için gerekli bilgi ve teknoloji
araçlarının kullanımı konusundaki farkındalıklarını
arttırmak amaçlanıyor. Verilecek kurs sayesinde bu
araçların farklı dil becerileri özelinde sınıf içi kullanımlarını tanıtmaya ve öğretmen adaylarının pedagojik ve alan bilgilerini teknoloji bilgileriyle bütünleştirmelerine yardımcı olunacak.

Veteriner Fakültesinde Biyogüvenlik ve
Biyoemniyet Eğitimi
Veteriner Fakültesinin akademik personel için düzenlediği “Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Eğitimi”
yeniden başladı. Pandemi öncesi yüz yüze gruplar
halinde yapılan eğitim programı, Veteriner Fakültesi
öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özan’ın eğitmenliğinde internet üzerinden devam etti.
Farklı anabilim dallarından öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinin katıldığı
eğitimin ilk bölümünde, biyorisk yöntemine genel
bir giriş yapmak amacıyla biyogüvenlik ve biyoemniyet gibi ifadelerin tanımları yapılırken kesiştikleri ve
ayrıldıkları konular üzerinde duruldu. Biyogüvenlik
riskleri ve biyoemniyet risklerinin neler olabileceği
ve ne tarz önleyici faaliyetlerin uygulanabileceğinin
tartışıldığı eğitimde, biyorisk yönetiminin temel bileşeni olan DAP modeli ile CWA 15793 ve ISO 35001
gibi standartlar hakkında bilgi verildi.
Eğitimin devamında ise tanımlanan risklerin kabul
edilebilirlik durumlarının nasıl analiz edildiği ve bu
durumların kurum davranışları ile kurumun yatırım
faaliyetleri üzerine olan etkileri üzerinde duruldu.
Ayrıca kabul edilebilir olarak görülmeyen bir biyorisk için yapılacak azaltma faaliyetlerinin neler olabileceği, kontroller hiyerarşisinin neyi ifade ettiği ile
biyorisk azaltma yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı.
Eğitim; kişisel koruyucu ekipmanların kullanım şekilleri ve amaçları ile dekontaminasyon ve biyolojik
atık yönetimi hakkında yapılan bilgi paylaşımıyla
sona erdi.

Veteriner Fakültesine ICVAS 2021’de
En İyi Poster Ödülü

2 – 4 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi
(on-line) düzenlenen kongrede OMÜ
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana
Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper
Çiftci’nin danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi Gizem Sözüöz, en iyi poster ödülüne “The
Isolation of Lactobacillus Acidophilus and Enterococcus Faecium from Faeces of Healthy Dogs and
Determination of Their Probiotic Properties” isimli

çalışmasıyla ulaştı. Kongrede ayrıca
yine Prof. Dr. Alper Çiftci’nin danışmanlığını yaptığı doktora öğrencisi
İlhan Şahin de “The Characterisation
of Dichelobacter Nodosus Isolates
from Footrot Cases of Sheep” isimli
çalışma ile en iyi poster dalında ikincilik ödülüne değer görüldü.
Ödül alan Gizem Sözüöz ile İlhan
Şahin’in danışmanlığını üstlenen
Prof. Dr. Alper Çiftci, bu süreç boyunca öğrencileriyle güzel bir sinerji yakaladıklarını
belirtirken, Üniversite adına alınan bu değerli ödüllerin gelecek bilimsel aktiviteler için de motivasyon
kaynağı olmasını temenni ederek destek ve katkısı
olanlara teşekkürlerini sundu.
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Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana
Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Gizem Sözüöz, hazırladığı posterle “6th
International Congress on Veterinary
and Animal Sciences (ICVAS 2021)” isimli uluslararası bilimsel kongrede en iyi
poster ödülünü kazandı.
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Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumunun
4’üncüsü Gerçekleşti
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün ev
sahipliği ve OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi iş birliğinde çevrimiçi platformda düzenlenen “IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu”,
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, sağlık sektörünün uzman isimleri, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Hemşirelikte dijitalleşme ve postmodern hemşirelik
temasıyla 3 gün boyunca çeşitli etkinlik ve sunumlarla devam eden sempozyumda; COVID-19 salgınında hemşirelerin psikolojik sağlamlığı, sağlıkta
eşitsizlik ve hemşirelik eğitimi mercek altına alındı.
“Sağlık hizmetlerinin en ağır yükünü çeken
meslek gruplarından biri hemşirelik”
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, organizasyonun gelenekselleşmesinde ve düzenlenmesinde emeği geçenlere
teşekkür ederek şöyle devam etti “Sağlık hizmetlerinin en ağır yükünü çeken meslek gruplarından biri
olan hemşireliğin ve sorunlarının sadece belli bir
zaman diliminde değil, çok daha üst bir perspektifle
ele alınması gerektiğini düşünüyorum.”
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“OMÜ kadrosu, perspektifi ve imkânlarıyla
sağlıkta öncü olabilecek güçtedir”
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Yeni dünyada sağlık hizmetlerinin, sadece geleneksel uygulamalar ve birikimlerle yapılamayacağına
işaret eden Rektör Ünal “Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle sağlık uygulamalarının,
araştırmalarının ve eğitiminin dışardan bir göz tarafından değerlendirilmesi için Üniversite içerisinde
bir komisyon oluşturduk. Özellikle dönüşen ve dijitalleşen dünyada teknik imkânların, riski en aza indirmek amacıyla en üst düzeyde kullanılması gere-

kiyor. Bu sempozyumun sonunda; mevcut durumun
ne olduğu, nelerin iyileştirilmesi gerektiği, sağlık
çalışanlarının sağlıklarının korunması ve topluma
daha nitelikli bir hizmet sunulması için nelerin değiştirilmesi gerektiği hakkında bir rapor ortaya çıkarsa biz de Üniversite yönetimi olarak değişim için
elimizden gelen katkıyı sunacağız. OMÜ kadrosu,
perspektifi ve imkânlarıyla sağlıkta öncü olabilecek
güçtedir.” ifadelerini kullandı.
Hemşirelerin, özellikle pandemi döneminde, hastalarına anne şefkatiyle yaklaşarak bu süreçte onlara
tıbbi desteğin yanında psikolojik destek de verdiklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Bu
süreçte hekimlerimizin yönlendiriciliğini, hemşirelerimizin de büyük bir yük üstlendiğini görmemiz
gerekiyor.” dedi.
“Hemşirelik camiası robotik hemşireliği, sağlık
ve bakım hizmetlerinde dijitalleşmeyi, telehemşireliği konuşmaya başlamıştır”
COVİD 19 salgını sürecinde hemşireliğin güçlenmesinin her zamankinden daha çok önem kazandığını
belirten Sempozyum Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özen
Kulakaç da “COVİD 19, hemşirelerin yaşamlarını ve
hizmet ettikleri sağlık sistemlerini büyük ölçüde
etkilese de hemşireliğin özü aynı kalmıştır. Hemşireler sağlık sisteminin en ön saflarında, toplumun
yanında olmaya devam etmektedir. Öte yandan
COVİD 19, uzak bir zamanda olacakmış gibi duran,
sağlıkta ve hemşirelikte dijital çağı yakına çekmiştir. Hemşirelik camiası her zamankinden fazla
robotik hemşireliği, sağlık ve bakım hizmetlerinde
dijitalleşmeyi, tele-hemşireliği konuşmaya başlamıştır. Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulaması
bir devrimi karşılamaya ve öncülüğünü yapmaya
hazırlanmaktadır.” diye konuştu.

“Salgında dünya, insanlığın her zamankinden
daha fazla hemşireye ihtiyacı olduğunu gördü”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ise sempozyumun OMÜ
SUVAM iş birliğiyle yapılmasının önemine dikkat
çekerek “Akademi ile hastaneye birlikte çalışma
kültürü kazandırdık. Bu kültürün oluşmasında çaba
gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Salgınla beraber olağanüstü bir dönemden geçtik
ve geçmeye devam ediyoruz. Hemşirelerimiz salgınla mücadelede en ön saflarda savaşmaya devam
ediyor. Bu süreçte dünya, insanlığın her zamankinden daha fazla hemşireye ihtiyacı olduğunu gördü.
Bu ihtiyaç da hemşireliğin, geleceğin en tercih edilen meslekleri arasında yer almasına neden oldu.
Dolayısıyla hemşirelik bir meslekten öte insanlığın
en derin ihtiyaçlarından bir haline dönüştü. Bu dönemde emek veren ve hayatını ortaya koyan tüm
hemşire arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.
“Tüm öğrencilerimize teoride ve pratikte en iyi
şekilde eğitim vermek için çalışıyoruz”
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat
Terzi de hemşireliğin önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak tüm öğrencilerimize teorik ve pratik anlamda en iyi şekilde eğitim

vermek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin çalıştıkları
alanlarda özgüveni yüksek, sosyal becerileri iyi bir
şekilde yer almasını da eğitimimizin parçası olarak
görüyoruz.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Açılış konuşmalarının ardından Doç Dr. Şenay Arlı,
“Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir
Ses” adlı ICN 2021 temasını açıkladığı oturumu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nurgül Platin’in “Pandeminin
bize hatırlattıkları: Geçmişin mirasıyla şimdi ve gelecek nasıl görünüyor?“ başlıklı konferansının ardından “Sağlıkta Digital Dönüşüm ve Postmodern Hemşirelik” paneli ve sözel bildiri oturumu düzenlendi.
Sempozyumun ikinci günü ise Prof. Dr. İlknur Aydın
Avci’nin “Pandemi döneminde sağlıkta eşitsizlik
ve hemşirelik” konferansı ile başladı.“Pandemide
Hemşirenin Psikolojik Sağlamlığı” ve “Pandemide
Hemşirelik Eğitimi” panelleri ile devam eden sempozyum, COVİD 19 pandemisinde bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı bir forum programı ile son buldu.
Farklı kurumlardan davet edilen 12 konuşmacının katıldığı sempozyumda; “Hemşirelikte senaryo yazma”, “COVID 19’da bakım yönetimi”, “Bilinçli
Farkındalık Penceresinden Yaşam Atölyesi” başlıklı
kurs programları ile akademik çalışmaların sunulacağı sözel bildiriler ve öykü yarışması da yer aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
Hemşirelik Bölümü Dış Paydaş” konulu çalıştay,
Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın moderatörlüğünde online
gerçekleştirildi. Çalıştaya; Türk Hemşireler Derneği,
Hemşirelik Eğitimi Derneği ve İnovatif Hemşirelik
Derneği gibi farklı hemşirelik derneği temsilcileri,
kamu ve özel hastanelerin Hemşirelik Bakım Müdürleri, farklı meslek üyelerinden oluşan toplum
temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, hemşirelik
mesleğinin akredite olmasında dış paydaş görüşlerinin önemine değindi. Hemşirelik programının eğitim amaçları, hemşire olarak mezun olacak öğrencilerin sahip olması gereken nitelikler ve hemşirelik
müfredat programına ilişkin katılımcıların görüşlerini bildirdiği çalıştayda, Hemşirelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İlknur Aydın Avci dış paydaş çalıştaylarının
periyodik aralıklarla gerçekleştirilmesini önerdi.
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Hemşirelik Bölümü Dış Paydaş Çalıştayı
Tamamlandı
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Fen-Edebiyat Fakültesi, Öncüsü Olduğu
Programdaki Başarılı Öğrencilerini
Sertifika ile Onurlandırdı
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü lisans
programını başarıyla yürüten öğrencilerin, kendi
alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla yürütülen Mesleki Uygulama Programı’nın (MUP) başarı sertifikası takdim
töreni gerçekleştirildi.
MUP’ta yer alan Matematik Bölümü son sınıf öğrencilerine başarı sertifikalarının teslim edildiği tören Bölümün seminer salonunda yapılırken törene;
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Matematik
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, Samsun Doğa
Anadolu ve Fen Teknoloji Lisesi Müdürü Şenol Yılmaz, Türk Eğitim Derneği (TED) Samsun Koleji Müdürü Ramazan Güney, Samsun Final Fen Lisesi
Müdürü Mehmet Şevket Özçetin, Samsun Boğaziçi
Koleji adına Hüseyin Ocakdan ve Matematik Bölümü öğretim üyeleri katıldı.
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Prof. Dr. Kasap “Bu program Türkiye’de sadece
bizim fakültemizde uygulanıyor”

50

Takdim öncesi söz alan Dekan Vekili Prof. Dr. Emin
Kasap, Fen-Edebiyat Fakültesinin bu programla Türkiye’deki fen-edebiyat fakülteleri arasında öncü olduğunu vurgulayarak “Mesleki Uygulama Programı,
Matematik Bölümünde akademik eğitim-öğretim yılının son döneminde uygulanan bir program. Programa 4 üzerinden en az 3 ortalamaya sahip ve alttan

dersi olmayan (7. yarıyıl dâhil) başarılı öğrencilerimiz
katılmakta. Bu program için bize destek veren ve
burada öğrencilerin heyecanına ortak olan değerli
okul temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Mesleki Uygulama Programı, ülkemizde fen-edebiyat fakülteleri arasında sadece bizim fakültemizde uygulanıyor. Bu yıl programın 3. yılındayız. Öğrencilerimiz
bu programa dâhil olabilmek için 1. sınıftan itibaren
notlarını yüksek tutmaya çalışıyorlar, bu sayede bölümde başarı oranı yükselmekte.” dedi.
“Kazananın çok olduğu bir program”
MUP’un önemi ile hem öğrenciler hem de kurumlar
açısından sunduğu avantajlara ve faydalara dikkat
çeken Dekan Vekili Prof. Dr. Kasap “Başarılı öğrencilerimizi gönderdiğimiz için bu programdan farklı
eğitim-öğretim kurumlarımız da kazanç sağlamakta. Ayrıca öğrencilerimiz program sayesinde daha
donanımlı ve iş hayatının beklentilerini karşılayabilecek biçimde yetişiyorlar. Yani kazananın çok olduğu bir program, dolayısıyla bizler nitelikli ve birikimi
doğrultusunda meslek yaşamına atılacak öğrenciler yetiştirmek hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.
Ardından, MUP’u başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları konuk eğitim-öğretim kurumlarının
yetkilileri tarafından takdim edildi.

Prof. Dr. Vedat Keleş Başkanlığındaki Ekip,
Çanakkale’de 1900 Yıllık Mezar Steli Buldu
OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığındaki ekip, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma
İmparatorluğu’nun liman kenti Parion’daki kazı çalışmaları sırasında 1900 yıllık mezar steli buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle, Türk Tarih Kurumu ve İçdaş A.Ş. resmi sponsorluğunda, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın 2 yıl önceki kararıyla kazı çalışmalarının 12 aya çıkarıldığı antik kentler arasında
yer alan Parion’da, çalışmalar 4 Nisan’da başladı.

Prof. Dr. Keleş başkanlığında yürütülen kazılarda,
yeni buluntular ortaya çıktı. Bu buluntuların en ilginç olanı ise Roma dönemine ait 1900 yıllık mezar
steli oldu.
Parion Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarının agora
ve kentin güney nekropolünde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Keleş, “Bu yılki kazı çalışmalarımızın
en güzel buluntusu güney nekropoli alanında ele
geçti. Yaklaşık 1900 yıllık bir eser olduğunu düşünüyoruz. Mezar stelinin çıktığı alanı bilimsel adıyla
Anıt Mezar-6 olarak adlandırdık” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesinde Biyoloji, Coğrafya
ve Tarih Bölümleri de Akredite Oldu
yen bölümlerin bu süreci eksiksiz tamamlaması için
başvuru yaptıklarına dikkat çekerek geriye kalan
bölümlerin de akreditasyon süreci için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.
FEDEK, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından
tanınan bir akreditasyon kuruluşu ve Avrupa’nın
yüksek öğretimde saygın kalite güvence kuruluşu
CEENQA’da da tam üye olarak yer alıyor. Dolayısıyla
akredite olan Matematik, İstatistik, Biyoloji, Coğrafya ve Tarih Bölümleri Avrupa standartlarında
eğitim-öğretim hizmeti verdiklerini belgelendirmiş
oldular.

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

Fen Edebiyat Fakültesinde 2019 yılında akreditasyon belgesini alan Matematik ve İstatistik Bölümlerinin ardından Biyoloji, Coğrafya ve Tarih Bölümleri
Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite oldu. FEDEK değerlendirme takımı tarafından 17
Mayıs tarihinde başlatılan değerlendirme süreci 15
Haziran’da son bularak üç bölüm aynı anda akredite
olmaya hak kazandı.
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap,
yaptığı açıklamada Akredite olma yolunda ilerle-
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OMÜ Sağlıkta Şiddeti Tüm Yönleriyle Ele Aldı
OMÜ; sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete dikkat çekmek, nedenlerini analiz etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla “Sağlıkta Şiddet
ve Nedenlerinin Sorgulanması” konulu bir çalıştay
düzenledi.
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Recep Sancak’ın başkanlığında ve Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Faruk Tan’ın moderatörlüğünde çevrim içi
(on-line) düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptı.
Ülkemizde kangrene dönüşmüş olan sağlıkta şiddetin milletimiz ve geleneklerimiz açısından asla
kabul edilemeyecek gayriahlaki ve gayrihukuki bir
durum olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal “Bu çalıştayla sağlıkta şiddet konusunu masaya yatırmayı ve buradan çıkan sonucu rapora
dönüştürmeyi hedefleyen ekibimize teşekkür ediyorum.” dedi.
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“Faillerin, sağlık çalışanlarının hizmetine muhtaç
oldukları bir süreçte şiddete başvurmaları, bu
sorunun özel olarak ele alınmasını gerektiriyor”
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Tüm sağlık çalışanlarının, son derece saygın bir
mesleği icra ettiklerini vurgulayan Rektör Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Şiddet sergileyen faillerin,
sağlık çalışanlarının hizmetine muhtaç oldukları bir
süreçte şiddete başvurmaları, bu sorunun özel olarak ele alınmasını gerektiriyor. Sağlık çalışanlarına
uygulanan şiddetin çok ciddi bir arka planı olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun arka planı ne ise
bunun bütüncül olarak masaya yatırılması gerekiyor. Sağlıkta şiddet sorununu sadece yasalarla çözemeyiz. Özellikle eğitim kademelerinin refleksleri
yönetme noktasında, bu durumun çirkin bir davranış olduğu ve geleneklerimize uymadığı konusunda
bir algı yaratması gerekiyor. Bunun sonucunda da
şiddet uygulayanın otomatikman dışlanması gere-

kiyor. Böyle bir sonuca ulaşmak için de şiddetle ilgili
kavramsal çerçevenin yeniden çizilmesi lazım. Sağlıkta şiddeti; yaralama, dayak, öldürme gibi büyük
suç teşkil eden eylemlerle özdeşleştirerek bu sorunun çözülemeyeceğini düşünüyorum. Surat asma,
mobbing gibi durumlar da dayakla aynı düzlemde
değerlendirilmeli, sorun çözülecekse insan onurunun her durumda korunması gerekiyor. Kısacası
şiddet, büyük bir suça dönüşmeden, sürecin başından eğitimle ve farkındalık yaratarak önlenmeli.”
Şiddeti tetikleyen unsurların, düzenlenen çalıştayla
akademik bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine de değinen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Önemli
olan buradan çıkacak sonuç ve toplumda farkındalık yaratmak. Tüm yoğunluğuna rağmen bize vakit
ayıran, bu konudaki yetkinliğini bildiğimiz Prof. Dr.
Sinan Canan’a da özel olarak teşekkür ediyorum.
Çalıştayın başarıyla sonuçlanmasını ve bir sonraki
adıma da daha hazır ve istekli bir şekilde geçmeyi
arzu ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın açılış konuşmasının
ardından Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Canan da “Şiddetin Fizyolojisi” konulu bir açılış konferansı verdi.
Prof. Dr. Sinan Canan “OMÜ’nün köklü
geleneğinin bana çok faydası oldu”
Yüksek lisansını OMÜ Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında tamamlayan Prof. Dr. Sinan
Canan “Tıp Fakültesi ve tıp camiasıyla Samsun’da
tanıştım. OMÜ’nün köklü geleneğinin bana da çok
faydası oldu. Akademik ve sosyal anlamda çok güzel zamanlar geçirdiğim Samsun’a buradan selam
ediyorum.” diye konuştu. Şiddet kavramını biyolojik
olarak ele alan Prof. Dr. Canan “Rektörümüzün de
altını çizdiği gibi sonuçlardan hareket edip, sonuçlara göre sorunu çözme eğilimindeyiz. Fakat işin
gerçek nedenlerini ve kökenini anlama konusunda

“İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik, patlama
reaksiyonlarını kontrol edebilecek bir beyin
donanımına sahip olmasıdır”
Şiddeti; çaresizlik hâli içerisinde, engelleri ya da sıkıntıları aşmak için başvurulan aşırı davranışsal
repertuvar grubunun genel adı olarak tanımlayan
Sinan Canan “Şiddet hayvanlarda da çok rastlanan
bir durum olsa da insandaki gibi keyfî şiddet davranışları, onlarda pek rastlanmayan bir durum. Herkes
öfke patlamaları yaşayabilir ancak insanı diğer canlılardan ayıran özellik, patlama reaksiyonlarını kontrol edebilecek bir beyin donanımına sahip olması.
Biz, insanlardan kontrol mekanizmasını hakkıyla kullanmasını bekliyoruz ve toplumumuzdaki tüm sistem
ve kurallar bu mekanizmamızı kullanmamıza güvenilerek oluşturuluyor. Şiddet, hayatın her alanında
mevcut. Özellikle edebiyatta ve sinemada severek
izlediğimiz filmlerde çok yaygın. Yani şiddetle ilişkimiz sürekli nefret etme ve uzak kalma durumunda
değil. Mesela seri katiller, toplumda ciddi bir hayran
kitlesine sahip insanlar. İnsanların bir kısmı, vahşi
cinayetler işleyenleri çekici bulabiliyor ve onlarda,
kendi yapamadıkları şeylerin işaretini görebiliyor.
Tarih boyunca da insanlığın başına gelen en büyük
felaketlere, toplumsal olarak şiddete yönelmiş popülasyonlar neden oluyor.” sözlerine yer verdi.

“Şiddetten değil, yanlış tipte şiddetten nefret
eden ve onu dışlayan bir türüz”
Ülkeyi ve sınırları korumak için bizim adımıza gösterilen şiddetin insan yapısı tarafından onaylanacağına işaret eden Sinan Canan “Onayımız olmadan
karşımıza çıkan şiddet hoşumuza gitmez. Yani şiddetten değil, yanlış tipte şiddetten nefret eden ve
onu dışlayan bir türüz. Özellikle kötü bir şey olarak
kodlanan şiddetten hiçbirimizin ari olmadığını kafamıza yerleştirmemiz lazım. Bu bizim zihinsel özelliğimizin temel bir unsuru.” diye konuştu.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Prof. Dr. Sinan Canan’ın konuşmasının ardından
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Recep Sancak’ın başkanlığında düzenlenen
çalıştayın oturumlarına geçildi. Çalıştayın düzenleme kurulunda ise Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Prof.
Dr. Özen Kulakaç, Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Prof.
Dr. Murat Terzi, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, Dr.
Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk
Tan; sekreteryasında da Araştırma Görevlileri Alaattin Altın, Mesiya Aydın, Güven Soner, Ercan Tunç
ve Tuba Kavalalı Erdoğan görev aldı.
Oturumların ilki, SBF Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi’nin
moderatörlüğünde “Sağlıkta Şiddetin Temelleri”
başlığı altında yapıldı, ardından SBF Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda da
“Sağlıkta Şiddet ve Kurumsal Stratejiler” konusu ele
alındı. Çalıştayın kapanış oturumu; SBF Hemşirelik
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci tarafından
yapılan çalıştay özet raporunun sunumu ve ardından dilek ve temennilerin alınması ile tamamlandı.

Sosyal Hizmet Bölümü İngiltere’nin Çocuk
Koruma Sistemini Ele Aldı

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Kariyer Konferansları kapsamında “İngiltere’de Çocuk
Koruma Sistemi” konulu bir etkinlik gerçekleştirdi.
Arş. Gör. Fatma Canım’ın moderatörlüğünde çevrim
içi (on-line) düzenlenen konferansta Sosyal Hizmet
Bölümü, Londra’da özel gereksinimli çocuklarla çalışmalarını yürüten Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep
Yurtsev’i öğrencilerle buluşturdu.
Zeynep Yurtsev, İngiltere’de sosyal hizmet uzmanı
olma sürecinden, İngiltere’nin çocuk koruma sisteminden ve Türkiye’deki uygulama farklılıklarından
bahsetti.İngiltere’de yaptığı çalışmalar ile müdahalede bulunduğu vaka örneklerini sosyal hizmet
mesleğinin temel kabulleri ve yasal çerçeveleri
bağlamında aktaran Yurtsev, etkinlik sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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kafa yorduğumuzda, sonuçları giderme amacıyla
yaptığımız hareketlerin aslında olayı daha da kötü
hâle getirebileceğini fark ederiz. Çünkü kökenler,
her zaman bizim sonuçları görme biçimimizi değiştirebilme potansiyeli taşır. Dolayısıyla biyolog ve
nörolog olarak şiddetin biyolojik nedenlerini açıklamak istiyorum.” dedi.
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Tıp Fakültesinde Birinci Sınıflar Beyaz
Önlük Giydi
Tıp Fakültesinin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı
açılış töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde
düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende 1. sınıf öğrencileri de beyaz önlüklerini de giydi.
Açılışta Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü
Doktoru Prof. Dr. Talat Kırış “Beyine Giden Yol” adlı
online açılış dersi verirken Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu da “Nobel Ödülleri ve
Bilimde Merakın Önemi” konulu online açılış dersiyle katılımcıları bilgilendirdi.
Törene; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof.
Dr. Hüseyin Gençcelep, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Türker Yardan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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“Artık bilgiyi en hızlı üreten dünya skalasında
öne geçecek”
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Açılış konuşmalarıyla başlayan törende duygu ve
düşüncelerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal; hayırlı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı olmasını dileyerek şöyle devam etti “ Bugün öğrenci arkadaşlarımız kadar biz de heyecanlıyız. Onlar
yokken Üniversitemiz virane bir alana döndü ve
yaptığımız işin hazzını alamaz hale geldik. Pandemi
sürecinde öğrencilerimizin varlığının ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördük. Yaklaşık iki yıldır
devam eden pandemi sürecine baktığımızda da eski
normale dönüşün olmayacağını kabul etmeliyiz.
Yeni dünyaya hazırlanırken geçmişteki alışkanlıkla-

rı bırakarak yeni alışkanlıklar kurgulamamız gerekiyor. Yeni dünyaya açılan kapıda, stratejik önemi haiz
olan en önemli unsurlardan biri ise eskiden olduğu
gibi bilgi. Ancak eskiden bilgiyi en hızlı alan avantajlı konumdayken artık bilgiyi en hızlı üreten dünya
skalasında öne geçecek. Sonuç olarak bilginin çok
hızlı eskidiğini, değiştiğini biliyoruz.”
“Kampüsü bir laboratuvar olarak kullanmalısınız”
Rektör Ünal, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
“Mesleğinizin en iyisi olmak için kültürel anlamda
da en iyi olmalısınız. Dünyada olup bitenleri öğrenme, sonuç çıkarabilme ve neyle karşılaşacağınızı
önceden kestirebilme yeteneğini geliştirmek zorundasınız. Dolayısıyla dershane kadar kütüphaneyi de iyi kullanarak nitelikli okuma yapmalı ve kampüsün sosyal imkânlarından yararlanarak kampüsü
bir laboratuvar olarak kullanmalısınız.”
“Sağlıkta bulunduğumuz noktayı gelecekte daha
iyi noktaya sizler taşıyacaksınız”
OMÜ Tıp Fakültesinin 2021-2022 eğitim ve öğretim
yılını tebrik eden, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Süleyman Elmacı da “Tüm meslekler gibi canlarımızı emanet ettiğimiz doktorların mesleği de
kutsal. Sağlık sistemini gelecekte daha iyi noktaya
taşıyacak olan sizlersiniz. Burada alacağınız eğitim,
meslek hayatınız boyunca size ışık tutacak.” dedi.
OMÜ’nün Amasya Üniversitesinin ocağı niteliğinde
olduğunu ifade eden Rektör Elmacı “Birçok konuda üzerimizden yardım elini esirgemeyen özellikle
OMÜ yönetimine şükranlarımı arz ediyorum. Yeni
kurulan Tıp Fakültemize verdikleri destek için müteşekkiriz. “ diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesinin, 49 yıllık geçmişiyle eğitim, öğretim ve sağlık alanında ülkenin önemli fakülteleri
arasında yerini aldığını belirten OMÜ Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk Tıp Fakültesinin mezun öncesi tıp eğitimi standartlarını karşıladığını,
akredite olduğunu ve 378 akademisyeniyle birlikte
sorumluluklarının farkında olarak eğitime devam
ettiklerini belirtti.
“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak
ülkemizi ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz”
Öğrencilere adını Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli
Mücadeleyi başlattığı tarihten alan köklü bir üniversitenin Fakültesinde öğrenim gördüklerini hatırlatan Dekan Prof. Dr. Cengiz Çokluk şunları söyledi: “Ailelerinizin, bizim ve ülkemizin geleceğisiniz.
Bu sorumluluğun bilincinde, teknolojik ve bilimsel
gelişmeleri yakından takip eden, öğrenmeye açık,
insani değerleri yüksek, evrensel değerleri özümsemiş, idealist, anlayışlı, iyi hekimler olmanızı arzu
ediyoruz. Bunun temel koşulu da iyi insan olmaktır.
Tüm dünyada yaşanan pandemi, hekimlik mesleğinin ne kadar gerekli ve özveri isteyen bir meslek
olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Unutmayın ki
bir hekimin moral ve motivasyonu yüksek olmalıdır.
Çünkü bu meslekte sebep ve sonuç insan sağlığını

ilgilendirir. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller
olarak ülkemizi ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz.
Yeni dönemin başarılı geçmesini diliyorum. “
Açılış dersi ve ardında Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencilerinin beyaz önlüklerini protokol üyeleri ve
akademisyenlerin elinden almasıyla OMÜ Tıp Fakültesinin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni
sona erdi.

Yönetici Hemşireler Deneyimlerini Paylaştı

Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Taşkıran Eskici’nin
yaptığı sempozyumun düzenleme kurulunda ise
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın ile Araş. Gör. Dr.
Gamze Tunçer Ünver yer aldı. Etkinliğe Dekan Prof.
Dr. Murat Terzi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof.
Dr. İlknur Aydın Avci, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Aksoy,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhemşiresi Sevgi Danacı, İstinye Üniversitesi Sağlık
Kurumları İş Birliği Koordinatörü Emel Gümüş, Sağ-

lık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Keskin
katıldı.
Sempozyumda farklı hastanelerin, alanında deneyimli yönetici hemşireleriyle, geleceğin yönetici
adayı olan Hemşirelik Bölümü öğrencileri, klinik
alandaki aktif hemşireler ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin buluşturulması amaçlandı.
Yönetici hemşireler; yönetici hemşire olma yolunda
yaşadıkları mesleki tecrübeler, hemşirelik hizmetleri yönetimi kapsamında yürütülen uygulamalar ve
hemşirelik öğrencilerinin eğitim, araştırma hastanesi gibi farklı alanlarda hizmet veren hastanelerde
işe başladıklarında karşılaşacakları süreç hakkında
sunumlar yaptı.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen ‘‘Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu: Deneyim
Paylaşımları” konulu etkinlik, internet üzerinden
gerçekleştirildi.
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OMÜ’nün Ulusal ve Uluslararası Arenada
Rekabet Edebilirliği Masaya Yatırıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin araştırma geliştirme (AR-GE) alanında bulunduğu konumu daha
yukarılara çıkarabilmek için AR-GE Koordinasyon
Birimi, mevcut çalışmalarına ek olarak indeks çalışmalarını başlattı.
Üniversitenin mevcut durumunu ortaya koymak,
sağlıklı veri toplayabilmek, verileri analiz edip, ölçme ve değerlendirme yaparak, zayıf yönlerini belirleyip iyileştirmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal yönetiminde oluşturulan OMÜ İndeks Komisyonları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı başkanlığında toplandı.
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Üniversitelerin eğitim-öğretim, AR-GE ve toplumsal
katkılarını temel alarak kalitelerini ortaya koymak
için çok fsayıda ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları bulunuyor. Üniversitelerin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak için bu ölçme
değerlendirme kuruluşlarından yüksek puanlar almak son yıllarda önem kazandı. Bu kapsamda yapılan toplantıda; OMÜ’nün ulusal ve uluslararası
rekabetçi yönünü artırmak amacıyla bu indeks kuruluşları masaya yatırıldı ve kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar tartışıldı.
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Bu süreçte Üniversitenin mevcut durumunu ortaya
koymak, sağlıklı veri toplayabilmek, verileri analiz
edip, ölçme ve değerlendirme yaparak, zayıf yönlerini belirleyip iyileştirmek adına indeks komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonların başkanlıklarına
Yeşil Üniversite (Green Metric) Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Yüksel Ardalı, THE (Times Higher Education) Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci

ile Girişimci Yenilikçi Üniversite İndeksi Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli ve Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Başkanı Doç. Dr. Kemal Yıldızlı atandı.
Bu atamaların ardından OMÜ İndeks Komisyonu,
performans indeksi değerlendirmesi yapmak üzere
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı başkanlığında toplandı.
Toplantıda; her bir komisyonun, hazırladıkları sunumlarını rapor hâline getirmeleri, alan bazlı zayıf
yönleri iyileştirmek adına eylem planları oluşturulması, oluşturulacak eylem planlarının takibi için
İndeks Komisyonu başkanlarının, KALEM yazılımı
üzerinden süreç sorumlusu olarak süreci takip etmeleri ve her yıl elde edilecek verilerin analiz edilerek Üniversitenin zayıf olduğu alanlarda üst yönetime tavsiyelerde bulunması kararlaştırıldı. Ayrıca
daha önce oluşturulan Eğitim Revizyon Kılavuzu
benzeri bir AR-GE revizyon kılavuzu oluşturulması
için indeks grubunun çalışmalara başlaması da karara bağlandı.
Konuyla ilgili yürütülen çalışmaları yakından takip
eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu sürece dair
“Kalite ve performans indeksi çalışmalarında ortaya konan hedeflere ve amaçlara ulaşılabilirliğin ölçülmesi, geliştirilmesi ya da revizyon gerektiren unsurların belirlenmesinin ve bu konuda yürütülecek
çalışmaların; OMÜ’yü ulusal ve uluslararası arenada
daha üst seviyelere taşıyacağına olan inancımız ve
kararlılığımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler Araştırma

Rektör Ünal: “OMÜ’nün Ar-Ge Çalışmaları;
Eğitime ve Üretime Dönüşmeli”

Rektörlükte düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve
Prof. Dr. Recep Sancak’ın yanı sıra araştırma ve uygulama merkezlerinin müdürleri katıldı.
“Araştırma merkezlerini tek bir yerden koordine
edecek bir yapılanma oluşturuldu”
Toplantıda OMÜ’nün araştırma üniversitesi olma
hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden
Rektör Ünal, bu hedefte önemli bir misyon üstlenecek araştırma ve uygulama merkezlerini, tek bir
çatı altından koordine ederek işlevini arttıracak bir
yapılanma oluşturduklarını açıkladı. Kurupelit Kampüsünde yakın bir zamanda faaliyete geçecek merkezde, OMÜ bünyesindeki tüm araştırma ve uygulama merkezlerine ait müdürlüklerin bulunacağını
belirten Rektör Ünal, bu merkezin binası bulunmayan araştırma ve uygulama merkezlerine uygun ortam sağlamanın yanı sıra merkezler arasında ortak
çalışma ve ortak proje üretme imkânı yaratacağını
da belirtti.
“Lisans düzeyindeki öğrenciler AR-GE
çalışmalarına yönlendirilmeli”
AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek AR-GE’ye 25 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını kaydeden Rektör
Ünal “Eğitimin AR-GE ile bir döngü oluşturması gerekiyor. AR-GE çalışmalarından elde edilen bilgiyle
eğitimin revize edilerek AR-GE’nin yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun yanında tüm kampüsün bir
laboratuvar gibi düşünülerek öğrenci için bir eğitim
alanı olarak düşünülmesini istiyoruz. Sınıfta verilen
eğitimin yanında kampüs içinde geçirdiği tüm zaman,
öğrencinin eğitiminin bir parçası olmalı.” dedi.

Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ARGE’ye yönlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen
Rektör Ünal, “Bunu üniversite eğitiminin bir parçası olarak görüyoruz. OMÜ’yü tercih eden öğrenci,
AR-GE imkânlarından faydalanabileceğini bilerek
tercih edebilmeli. Onun tercihini etkileyecek bir
sonuç hedefliyoruz. Lisans düzeyindeki öğrencilerin OMÜ’nün imkânlardan faydalanarak düşünce üretecek ve düşünceyi projeye dönüştürecek
yeteneklere sahip olması gerek. Bu noktada akademik danışmana ihtiyaç var. Tüm akademisyenlerimizin araştırma yapmadıkları durumlarda, danışman olarak sisteme katılmasını arzu ediyoruz. “
şeklinde konuştu.
“OMÜ’nün AR-GE çalışmaları eğitime ve üretime
dönüşmeli”
OMÜ’nün AR-GE çalışmalarında iki kriterinin olduğunu vurgulayan Rektör Ünal “Bunlardan biri
eğitime dönüşmesi diğeri de ticarileşerek üretime
dönüşmesidir. Sadece yayın çıkaran proje değil,
üretime dönüşecek projeyi destekleyeceğiz. AR-GE
geleneğini yaygınlaştırmamız gerekiyor.” sözlerine
yer verdi.
“OMÜ’nün araştırma üniversitesi olması için
araştırma merkezleri motor güç olmalı”
OMÜ’nün bir bütün olarak güçlenmesi ve tüm birimlerinin aynı hedefe yürümesi için yapılan çalışmaları aktaran Prof. Dr. Ünal, “OMÜ’nün üniversiteler arasındaki lig ayrımında edinebileceği en doğal
yer araştırma üniversitesi olmasıdır. Bu durumda
araştırma ve uygulama merkezleri de araştırma
üniversitesi olmanın motor gücü olarak misyon
üstlenmeli.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın ardından Rektör Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak ile araştırma ve
uygulama merkezlerinin müdürlerinin fikir ve görüşlerini bildirmesiyle toplantı sona erdi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin araştırma geliştirme (AR-GE) politikasına bağlı olarak bünyesindeki
araştırma ve uygulama merkezlerini yeniden yapılandırmak ve kendi kaynaklarını üretmesini sağlayacak hususları görüşmek amacıyla Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’ın başkanlığında toplantı düzenlendi.
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Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 60
Yeni Tür Bakteri Keşfetti
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Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Şahin ve çalışma arkadaşları Doç. Dr. Hilal Ay ve Dr. Öğr. Üyesi
Hayrettin Saygın; başta Türkiye’nin farklı bölgeleri
ve Türkmenistan’ın Karakum Çölü olmak üzere, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Nijerya’dan alınan toprak ile
sediment, bitki kök ve dokularından aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları izolasyon çalışmaları neticesinde 60 yeni tür bakteri keşfetti. 2 yıllık çalışma
sonucu bulunan bu farklı cinslere ait yeni türlerin
dünya literatürüne kazandırılması amaçlanıyor.

58

“OMÜ Türkiye’nin öncü üniversitesi”
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde seçkin
ve uzman öğretim üyelerin bulunduğunu söyleyen
Prof. Dr. Nevzat Şahin, uluslararası rekabet gücüne
sahip olduklarını, mikrobiyal sistematik alanında
dünyada kabul edilen tüm standart testlerin moleküler biyoloji ve genetik araştırma laboratuvarlarında yapılabildiğini belirtti. Gerek Türkiye’deki
birçok üniversite öğretim üyesi ve araştırma enstitüleri ile gerekse İngiltere, Almanya ve İspanya gibi
ülkelerdeki araştırma grupları ile çok sayıda çalış-

malarının bulunduğunu açıklayan Şahin, mikrobiyal sistematik alanında OMÜ’nün “Türkiye’nin öncü
üniversitesi” olduğunu söyledi. Şahin, uluslararası
camiada ise OMÜ’nün dünyada “önemli bir merkez”
olarak kabul edildiğini vurguladı.
Prof. Dr. Nevzat Şahin literatüre kazandırdıkları organizmaların çok büyük bir kısmının aktinobakteri
olarak tanımlandığını, üzerinde araştırmaların yapıldığı organizmaların da yine aktinobakteri grubu
organizmalar olduğunu ifade etti.
“Yeni bir aktinobakteri türü keşfetmek, yeni bir
antibiyotik keşfetmek ile eşdeğer”

Antibiyotik salgılayan organizmalar
Son 10 yılda çalışma arkadaşlarıyla birlikte 70’ten
fazla bakteri türünü literatüre kazandırdıklarını
belirten Şahin sözlerine şunları ekledi: “Ülkemizin

mikrobiyal gen kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Covid-19
salgınının olumsuz etkilerine rağmen laboratuvar
çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Yaptığımız bu çalışmalarda tanımladığımız 70 türe ilaveten son iki
yılda 60 yeni bakteri türünü daha keşfettik. Yapılan
genomik analizlere göre keşfettiğimiz bu yeni bakteri türlerinin büyük bir kısmının genomlarında çok
sayıda antibiyotik gen kümelerine sahip olduklarını
belirledik. Bu yeni bakteri türleri de bu özellikleriyle
yeni ilaç keşif araştırmaları için kaynak organizma
olabileceklerini göstermektedir.”
Yeni ilaçların keşfine katkı sağlayacak
Keşfedilen her bir yeni bakteri türünün, yeni ilaç ve
antibiyotik araştırmaları için de önemli adım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nevzat Şahin, Türkiye’nin
mikrobiyal gen kaynaklarının belirlenmesi ve bu
gen kaynaklarının değerli ürünlere dönüştürülmesi
gayreti içinde olduklarını kaydetti ve sözlerini şöyle tamamladı: “Son iki yılda yeni ilaç ve antibiyotik
öncülü olabilecek kimyasalların keşfine yönelik
çalışmalarımız da bulunmaktadır. Çalışma arkadaşlarım ile birlikte isimlendirip tanımladığımız ve dünya literatürüne kazandırdığımız altı (6) bakteri türü
üzerinde yeni ilaç öncülü keşfine yönelik hazırladığımız araştırma projemiz devlet desteğine layık görülmüştür. İlk yılını tamamladığımız bu projemizin
sonuçları oldukça ümit vericidir. Bizim tanımlayıp,
isimlendirip literatüre kazandırdığımız başka bakteri türlerimiz üzerinde araştırmalar yapan farklı
çalışma gruplarının da olduğunu biliyoruz. Bu durum bizim adımıza çok sevindirici ve gurur vericidir.
Ümit ediyorum ki genç bilim insanlarının mikrobiyal
sistematik ve biyoteknolojik alana artan ilgileri sayesinde ülkemizin gen kaynaklarından katma değer
oluşturma gayretleri de artarak devam edecektir.”
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Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Aktinobakterler;
çok geniş bir bakteri grubu olup doğada ekolojik
rolleri yanında, tedavide yaygın olarak kullandığımız streptomisin, eritromisin ve vankomisin gibi
çok değerli yüzlerce antibiyotiğin de elde edildiği
kaynak organizmalardır. Dolayısıyla bu grup mikroorganizmalar biyoteknolojik olarak ekonomik
öneme sahip kıymetli organizmalardır. Dünya literatüründe yeni bir aktinobakteri türü keşfetmek,
yeni bir antibiyotik keşfetmek ile eşdeğer kabul
edilmektedir. Keşfettiğimiz bu organizmaları, doğal habitatları olan toprak, sediment, su, bitki kök
ve doku kısımlarından alınan örneklerden laboratuvarlarımızda izolasyonlarını yapıyoruz. İzole
ettiğimiz mikroorganizmalar üzerinde biyokimyasal, beslenme, antimikrobiyal aktivite, antibiyotik
ve kimyasal inhibitörlere duyarlılık ve genom sekanslama gibi uluslararası standartlara uygun çok
sayıda test uygulayıp tanımlıyoruz. Tanımladığımız
mikroorganizmalar içinde yeni türler varsa, bunlara
yine uluslararası Latince isimlendirme kurallarına
uygun olarak isim veriyoruz. Bu yeni türlerin İngilizce makaleleri yazılıyor ve çok saygın dergilerde
hakemlerin incelemelerinden geçerek yayımlanıyor.
Böylelikle bu türler literatüre kazandırılmış oluyor.”
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Ayrıntılı bilgi
için karekodu
telefonunuza
okutunuz

Tıp Fakültesi, 100. Kök Hücre Naklini
Başarıyla Gerçekleştirdi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) tarafından Erişkin Kemik İliği ve Kök
Hücre Nakli Merkezi’nin 100. Kök Hücre Nakli Kutlama Etkinliği gerçekleştirildi.
Onkoloji Hastanesi Eğitim Salonunda gerçekleşen
törene; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr.
Hüseyin Gençcelep, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Türker Yardan, Başhekim Yardımcısı Doç.
Dr. Davut Güven, akademisyenler, Hastane müdürleri ile personeli katıldı.
“Türkiye’de sayılı merkezler arasında olma
yolunda ilerliyor”
Merkezi tanıtan videonun izlenmesinden sonra törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, böylesine güzel etkinlik düzenlediği için hastane çalışanlarına teşekkür etti. 100. Kök Hücre Nakli ile merkezin
Türkiye’de sayılı merkezler arasında olma yolunda
ilerlediğine dikkat çeken Rektör Ünal, Üniversite’nin
de algısının bu sayede olumlu olmasına katkı sağladığını vurguladı.

değil bulunduğu çevreye katkı sağlayacağını belirtti. Araştırma merkezlerinin zaman içerisinde kendisini yenilemesi gerektiğini söyleyen Rektör Ünal,
“Bu noktada Tıp Fakültesi üzerine düşeni eskiden bu
yana yaptı. Ben özellikle bu süreçte katkı sağlayan
herkese teşekkür diyorum. Tecrübe biraz değerlidir
satın alamazsınız dolayısıyla bir süreç içerisinde
bunu edinmeniz gerekiyor ve bu sayede kazanıma
dönüştürebilirsiniz. Bir de özel olarak memnuniyeti merkeze almak gerekiyor. İnsanın mutluğunu
önemsersek daha da başarılı oluruz” dedi.
“OMÜ’yü bölgenin amiral gemisi olarak
algılıyoruz”
OMÜ’yü bölgenin amiral gemisi ve araştırma merkezlerini de Üniversite’nin beyni olarak algıladıklarını söyleyen Rektör Ünal, sözlerini şöyle tamamladı: “Üniversite stratejik bilgi üretir. Gerekli stratejik
bilgiyle stratejik eğitim yapar. Yaptığı eğitimle yeniden döner ve bu bilgiyi yeniden üreterek süreci
döngüye dönüştürür.”

“İnsanın mutluğunu önemsersek daha da başarılı
oluruz”

Törende Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Turgut, Erişkin Kök Hücre Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Engin Kelkitli de birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Üniversite ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Rektör Ünal, araştırma merkezlerinin fonksiyon üstlenebilmesinin sadece kendisine

Program sonunda Rektör Ünal, merkez adına Erişkin Kök Hücre Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Kelkitli’ye
hediye takdim etti.
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Kimya Mühendisliği Öğrencisi Coşkun’dan
Proje Başarısı

60

Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi Halis Mert Coşkun’un “Havalandırma Sistemleri İçin Fotokatalitik Etkili Karbon Köpük Üretimi”
başlıklı projesi TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik
Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. OMÜ Kimya

Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Ceylan
danışmanlığında sanayi ortaklı olarak yürütülecek
olan çalışmada, ayrıca proje sanayi ortağı olarak
Silverline A.Ş. adına Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Süreç Yöneticisi Tolga Güven Çeviksever sanayi
danışmanı olarak yer alacak.

ABD Destekli Yaratıcı Girişimcilik Projesinde
OMÜ Öğrencisine Ödül
ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen
ve Bandırma Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Selva Staub tarafından yürütülen “Learning By Doing-Entrepreneurship Training Program in Turkey”
projesi kapsamında “Creative Entrepreneurship
Training (Yaratıcı Girişimcilik Eğitimi)” online (çevrim
içi) olarak düzenlendi.
OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat
Demiryürek’in eğitmen olarak yer aldığı ve daha
önce birçok üniversite ile OMÜ’de de düzenlenen
projede; kentsel ve kırsal bölgelerde etkinliği doğrulanmış öğrenme modeli ile yetkinlik bazlı girişim-

cilik eğitimi verildi. Bu kapsamda “Yaşam Hedefleri
Anketi”, “Benden Girişimci Olur Mu?”, “Efsanevi Yaratıklar”, “7. Dükkân”, “Bir İş Hayali Kuruyorum” başlıklı etkinlikler uygulandı.
Programın 3. gününde gerçekleştirilen “Başarılı İş
Fikirleri” yarışmasında finale kalan projeler arasında; Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’in mentor olarak
destek verdiği OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet
Yesevi Koçyiğit, “Tarımda Yenilikçi Drone Uygulamaları” isimli projesiyle 2. sırada yer alarak dijital
rozet ve para ödülü almaya hak kazandı.

KİTAM Çevre Ölçüm Analiz Birimi Akredite
Olmak için Resmi Başvurusunu Yaptı

Çevre Mühendisliği öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülfem
Bakan ve Doç. Dr. Andaç Akdemir tarafından hayata
geçirilen OMÜ destekli proje ile KİTAM’da kurulan
Çevre Ölçüm Analiz Biriminin “TS EN ISO/IEC 17025”
kapsamındaki kalite yönetimi süreci, Dr. Gülen Yeşilören Akal tarafından yürütüldü.

“OMÜ ilk akredite laboratuvarına kavuşacak”
Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinin
desteği ile akreditasyona yönelik teknik çalışmalarını tamamlayan ve Türk Akreditasyon Kurumuna resmî başvurusunu yapan KİTAM Çevre Ölçüm
Analiz Birimi ile OMÜ, ilk akredite laboratuvarına
kavuşacak. Böylelikle Karadeniz Bölgesi’nde atık
su analizleri kapsamında da önemli bir ihtiyaç karşılanacak. Akreditasyon sayesinde resmî tanınırlık
statüsüne kavuşacak laboratuvardan başta özel
sektör, kamu, akademi olmak üzere tüm paydaşlar
faydalanabilecek.- Bölüm iş birlikleri ile altyapı ve
analiz kapasitesini artıran KİTAM, OMÜ birimlerinin
yanı sıra özel sektör ve kamu kuruluşları ile yeni akredite birimler kurma hedefini büyütüyor.
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OMÜ Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) ile Çevre Mühendisliği Bölümünün iş birliğiyle kurulan KİTAM Çevre Ölçüm Analiz
Birimi, teknik çalışmalarını tamamlayarak akredite
olmak için Türk Akreditasyon Kurumuna resmî başvurusunu yaptı.
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Ziraat Fakültesinden Tıbbi-Aromatik
Bitkileri, Tanıtım ve Üretim Bahçesine
Dönüştürecek Proje
Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “OMÜ Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler Üretim ve Uygulama Bahçesinin Tesisi” projesiyle rektörlük binası önünde bulunan alan, ticari
değeri olan tıbbi-aromatik bitkilerin tanıtım ve üretim bahçesine dönüştürülecek.
Bu kapsamda; tıbbi nane, oğulotu, altınotu, aynısefa, kantaron, ekinezya, karayemiş, kocayemiş, sambucus, yaban mersini, lavanta ve biberiye bitkileri
yapılan etkinlikle toprakla buluşturuldu.
Fide dikim etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr.
Recep Sancak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet
Öztürk, Doç. Dr. Umut Sami Yamak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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“Üretilen ürünlerin satışı yapılacak”
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Proje Yürütücüsü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
öğretim üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu,
yaptığı açıklamada rektörlük binası önünde bulunan 30.987m2 alanın, ticari değeri olan tıbbi-aromatik bitkilerin tanıtım ve üretim bahçesine dönüştürülmesini amaçladıklarını söyledi. Arslanoğlu,
proje sayesinde üretici ve tüketici için bir tanıtım
ortamı oluşturulacağını ve üretilen ürünlerin satışının yapılacağı, ortaöğretim öğrencileri için açık
laboratuvar olarak kullanılabileceği bir alan sağlanacağını belirtti.

“Bölge halkına örnek olabilecek proje”
Arslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Projenin
yürütüleceği alan üniversite kampüsünün giriş kapısının hemen yanındaki 30.987m2’lik alandır. Dolayısıyla üniversiteye gelen tüm ziyaretçilerin ilk göreceği, merak edeceği ve örnek alacağı göz önünde
olan bir arazidir. Yapılacak proje ile bölge halkına
örnek olabileceği gibi üniversitemize farklı illerden
gelen öğrenci ve yakınları ile farklı ülkelerden gelen öğrencilere ve ziyaretçilere tanıtım ve görselliği
yüksek bir üretim alanı olacaktır.”
İlk etapta 8 bin fidenin dikildiği projede 27 bitki türü
ve geofit bahçesi yer alacak.

OMÜ’den Sulamada Tasarruf
Sağlayacak Proje

Türkiye’de ilk defa hem yağmurlama hem de damlama sulama uygulaması yapabilen bir sistemi hayata
geçirdiklerini ifade eden Ziraat Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal “Bununla birlikte
bir yandan sulamada ve işletmeciliğinde tasarruf
sağlarken diğer taraftan su kaynaklarında da tasarruf elde etmek gibi hedeflerimiz var. Kısmet olursa
yakın zamanda daha zengin bir görüntüyle bunu
açıklama fırsatı buluruz. Tüm sistem, merkezî bir
pompa ve kontrol sistemi üzerinden otomatik olarak yağmurlama sulama ve hareketli damla sulama
olarak devreye alınmış durumda. Hedefimiz bölge
çiftçisine önderlik etmek ve sulama tasarrufu olan
bu sistemi bölgeye adapte etmektir.” dedi.
İnsansız hava aracı ve uydu sistemleri
kullanılıyor
Sahip oldukları ekipmanlar hakkında konuşan Prof.
Dr. Köksal “İstasyonumuzdaki sulama yönetimi,
kuraklık takibi ve verim tahmininde insansız hava

aracı ve uydu sistemleri aracılığıyla çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.” bilgisini paylaştı.
Ülke tarımı için örnek bir proje

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

OMÜ Ziraat Fakültesi olarak eğitim-öğretimle birlikte hem bölge hem de ülke tarımına katkı sunmak
için çalıştıklarını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Muharrem Özcan da “Tarımdaki yeni gelişmeleri uygulamalı olarak göstermek, hedeflerimiz
arasında ve sulama sistemleri bunlardan sadece
bir tanesi. Bu sistem hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok faydalı olacaktır. Suyun öneminin ve
aşırı sulamadan dolayı toprakla ilgili sorunların öne
çıktığı bir dönemde, suyu daha verimli kullanmak,
bitkiye istediği anda istediği kadar su verebilmek
çok daha büyük önem arz ediyor. İşte bu sistemler
de bunu sağlıyor. Bu sistemler bölge çiftçimize ve
ülke tarımımıza örnek projeler olarak sunulacaktır.”
diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ünal “Gelecek konusunda
ümitliyiz”
Basınçlı Sulama Sistemleri’nin model oluşturması
açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise projeye ilişkin “Dünyanın içerisinde olduğu iklim değişikliği nedeniyle
kuraklık sürecinde suyun daha verimli kullanılması
son derece önemli. Bu nedenle söz konusu sistemi
model bir proje olarak görüyoruz ve bu projenin
geleceği konusunda ümitliyiz. Projede çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tarafından
Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUAM)
Bafra İstasyonu’nda inşa edilen Basınçlı Sulama
Sistemleri’ni yerinde inceledi. Ziyarette Rektör
Ünal’a; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem
Özcan, Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, TUAM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Öztürk,
Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim
Köksal ile akademisyenler eşlik etti.
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Ladik MYO Arazisine Araştırma İstasyonu
Kurulacak
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Ladik Belediye Başkanı Nurhan
Yapıcı Özel ile birlikte yapımı devam eden Ladik
Meslek Yüksekokulunda (MYO) incelemelerde bulunarak istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Damla Sulama Sistemlerinde Değişken Oranlı Sulama için İnsansız Hava Aracı ve Uydu Sistemlerine
Dayalı Yönetim Modelinin (DOSUYM) Geliştirilmesi’
başlıklı projenin desteklenmesine karar verildi.”
ifadelerini kullandı.

Ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak,
OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nail Çelik,
Devlet Su İşleri (DSİ) uzmanları, Akdağ Sulama Birliği temsilcileri ve DOSUYM Projesi yetkilileri de katıldı.OMÜ’ye tahsis edilen inşaat alanını incelerken
açıklamalarda bulunan Rektör Ünal “Ladik MYO bu
alan içerisinde yapılandırılmakta. Aynı zamanda
bu arazinin OMÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma
Merkezi (TUAM) Ladik Araştırma İstasyonu olarak
da kullanılması planlanıyor. Bu plan dâhilinde, TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı’na sunulan ‘Hareketli

Görüşmeler neticesinde, söz konusu arazide çeşitli
düzenleme faaliyetleri, sulama sistemlerinin tesisi
ve ekim-dikim planlamaları hayata geçirilecek. DOSUYM Projesi; Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Eyüp Selim Köksal başkanlığında, Bafra MYO öğretim üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak, Ziraat Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Akay,
Dr. Öğr. Üyesi Sakine Çetin, Araştırma Görevlisi Emre
Tunca ve Ziraat Fakültesi İdari İşler Şefi Osman Kop
tarafından yürütülüyor.
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Öğrencilerinin Projesine TÜBİTAK Desteği
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Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden Öznur Akyol ve Kutaycan
Ağanoğlu’nun “Bor Karbür/Grafen Takviyeli Titanyum Hibrit Kompozitlerin Savunma Sanayi Amaçlı
Üretimi” başlıklı projesi TÜBİTAK 2209-B Sanayiye
Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı
kapsamında desteklenmeye hak kazandı. OMÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Araştırma Görevlisi
Dr. Tuğba Mutuk’un danışmanlığında sanayi ortaklı
olarak yürütülecek olan çalışmada, ayrıca proje sanayi ortağı olarak Mertech İleri Teknoloji Malzemeleri A.Ş. adına Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz sanayi danışmanı olarak yer alacak.

OMÜ’de Stratejik Ürünlere Katma Değer
Sağlamak için Malzeme Bilimi Devrede

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında Rektörlükte düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak,
OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ile
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü akademisyenleri katıldı.
“OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı
sağlama çabası içerisindeyiz”
Mevcut durumla ilgili değerlendirme yapan Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal “OMÜ’nün kendi gücünün ve
imkânlarının farkına vararak değer üretmesi için çalışıyoruz. Ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz. Üniversitemizin bulunduğu
bölge açısından bir takım şansları var. Kenevir gibi,
biyomedikal gibi Samsun’da büyük potansiyele ve
öneme sahip alanlar var. Bizim üniversite olarak
üreticiden gelen talebi karşılamak yerine; bölgeye
ve yatırımcıya Ar-Ge desteği sağlayarak talep üretmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun için de sektörlerle iletişim içinde olmamız gerekli.” dedi.
“Kenevirle malzeme arasında sıkı bir ilişki var”
Kenevirle malzeme arasında sıkı bir ilişki olduğuna
işaret eden Rektör Ünal “Bölge ve Üniversite olarak
kenevirin hangi malzemelerde ne kadar kullanılabileceği hakkında teklif ortaya koymamız lazım. Bunu
da sadece kenevir alanında değil, malzeme üzerinden değer üretecek tüm alanlarda yapmalıyız.
Samsun bu bakımdan çok avantajlı ve OMÜ’nün de
bu avantajı değerlendirecek gücü ve imkânları var.

Önemli olan bu gücü kontrol altına almak ve doğru
bir şekilde yönetebilmektir.“ ifadelerini kullandı.
Üniversitenin misyonunu, bölgedeki kazanç getirecek ihtimalleri masaya yatırarak güçlü olanları desteklemek olarak açıklayan Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal “Amacımız devletin, toplumun ve insanlığın kazanması. Ürünün kazanca dönüşmesinin önündeki
engelleri aşması gereken, kazanç oranını üreticiye
ve yatırımcının önüne koyarak yol göstermesi gereken kurum Üniversite olmalı. ” sözlerine yer verdi.
Yönetim olarak OMÜ’nün kurumsal kimliğini güçlendirerek kalıcı bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı
da “Özellikle iki ana konu üzerinde yoğunlaştık. Bunlardan biri eğitim. Diğer olmazsa olmazımız da Ar-Ge.
Oluşturmak istediğimiz kurumsal yapı ile amacımız
başarılı kişilerin önünü açarak kaynaklardan yararlanabilmesini sağlamak.” şeklinde konuştu.
“Malzeme OMÜ’nün odak noktasındaki özel
alanlarından biri”
Üniversitenin uluslararası başarı sıralamalarında
yükselmesi için de eylem planı hazırladıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Yazıcı “OMÜ’nün saygınlığını arttırmak, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bunu
yaparken de sağlık gibi üniversitemizde öne çıkan
özel alanların odak noktasında olmasını hedefliyoruz. Bu özel alanlardan biri de malzeme. Bu alanda
öne çıkabilecek potansiyelimiz var.” diye konuştu.
Akademisyenlerin uzman olduğu alanlarda görüş
ve önerilerini bildirdiği toplantı, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.
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OMÜ yönetimi, Türkiye ve Samsun için stratejik
öneme sahip ürünlerin kullanım alanlarını genişleterek bu ürünlere katma değer sağlamak amacıyla, malzeme alanında uzman akademisyenlerle bir
araya geldi.
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OMÜ Çalışanı ve Öğrencilerine AFAD’dan
Temel Köpek Eğitimi Verildi
Rektör Ünal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ve alanında
uzman eğitimcilerle gerçekleştirilen eğitim, üniversitemizin Köpek Eğitimi ve Arama Kurtarma çalışmalarında ön plana çıkmasına katkı sağlayacak.”
Rektör Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Üniversite
bünyesinde OMÜ Arama Kurtarma Takımı kuruldu.
Yapılan eğitimi, bu takımı güçlendirme amacıyla
oluşturulmuş bir kademe olarak görüyoruz. Özellikle köpeklerin bu takıma destek vermesi önemli;
çünkü bölgemizde son zamanlarda birçok felaket
yaşanıyor. Bütünü itibariyle düşüldüğünde bu eğitimi, hem bölgeye katkısı hem de öğrencilerimize
farkındalık ve gönüllük oluşturma açısından destekliyoruz.”

OMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (UKIFED) iş birliğinde “Köpek Eğitmenliği Eğitimi
Sertifika Kursu” verildi. OMÜ Kurupelit Yerleşkesi’ndeki Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 36
kişinin katıldığı eğitimde kursiyerlere köpek psikolojisi, köpek temel eğitimleri, itaat eğitimleri, arama
ve kurtarma bilgileri teorik ve uygulamalı olarak
verildi.
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“Eğitim katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü”
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26-31 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan eğitim katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal, eğitim alanına ziyarette bulunarak
uzman eğitmen Boran Aydın ve ekibiyle bir araya
geldi. Daha sonra katılımcılarla sohbet eden Rektör
Ünal, eğitimin önemi ve üniversiteye katkısından
bahsetti.

“Katılanların her şeyden önce hayvansever
kişiler olması gerekiyor”
Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan UKIFED Başkanı ve kurs eğitmeni Boran Aydın, sertifika programına katılanların her şeyden önce hayvansever kişiler
olması gerektiğini söyledi.
Katılımcılara 48 saat ders verileceğini, başarılı
olanların köpek eğitmeni sertifikası alacağını belirten Aydın, “Köpek eğitmenliği eğitimi sabır, sevgi ve disiplin gerektirir. Köpeklerin psikolojisini ve
davranışlarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Hayvan
sevgisi olmayan birinin bunu başarması çok zor…
Kurslarda alan ve şahıs koruma, arama kurtarma, iz
takibi, terapi köpeği eğitimi gibi branşlarda eğitim
veriyoruz.” dedi.
Kursa katılan hemşire Elif Sağlam da özellikle deprem, göçük, heyelan gibi durumlarda arama kurtarma
faaliyetlerinde bulunmak, bu alanlarda köpeklerden
yararlanmak amacıyla eğitimlere katıldığını kaydetti.

Diş Hekimliği Fakültesi Havza İlçesinde
Çocuklara Ağız Taraması Yaptı
Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Havza ilçesinde
özel eğitim alan öğrencilere yönelik diş sağlığı taraması yapıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Emine Şen Tunç ve Doç. Dr. Ayça Tuba Ulusoy tarafından Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler diş
taramasından geçirildi, tedavi gereksinimleri olan
öğrenciler hastaneye yönlendirildi. Tarama sonrası
öğretmenlere, engelli bireylere yönelik diş bakımı,
diş fırçalama yöntemleri ve diş tedavisi hakkında
eğitim verildi.

daki ilaçların yüksek şeker içeriğine sahip olduğu
unutulmamalı, çocuğun yaşına ve uyumuna göre
uygun temizlik işlemleri her ilaç uygulaması sonrası
yapılmalı.” ifadelerini kullandı.
Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise Merkezde
eğitim gören 30 öğrenciye tarama ve yönlendirme
çalışması yapıldığını belirterek, öğretim üyelerine
öğrenciler adına teşekkür edip hediye takdiminde
bulundu.

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tunç, yaptığı açıklamada
ağız ve diş sağlığı problemlerinin toplumda her yaş
ve kesimde gözlenebileceğini söyledi. Özellikle engelli bireylerin, ağız ve diş sağlığı sorunları açısından daha dezavantajlı olduklarını dile getiren Tunç
“Bu durum ağız ve diş yapısındaki farklılıklar, fiziksel
kısıtlamalar, özel diyetler ve kullanılan ilaçlarla ilgili. Pandemi döneminde ara öğün tüketim sıklığı ve
atıştırmalık tüketiminin artışına bağlı olarak bireyler daha fazla ağız-diş sağlığı problemlerine yatkın
hâle gelmekte. Engelli bireylerde ağız-diş sağlığını
korumak için öncelikle beslenme düzenlenmeli. Bu
amaçla çocuklar biberonla beslenmek zorundaysa
şekerli içeceklerin verilmesinden kaçınılmalı, beslenme sonrası dişlerin fırçalanması ya da bir gazlı
bezle silinerek temizlenmesi sağlanmalıdır. Püre
tarzı yumuşak gıdalarla beslenmek zorunda olan
çocuklarda da biberonla beslenme sonrası yapılan
temizlik işlemleri gerçekleştirilmeli. Şurup formun-
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Akran Arabuluculuk Eğitimi Gençlere
Müzakere ve Uzlaşmayı Öğretiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atakum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER) arasında 2021 Mayıs ayında imzalanan iş
birliği protokolüyle hayata geçen “Akran Arabuluculuğu Uygulamaları Eğitimi”nin sertifika töreni tarafların katıldığı programla yapıldı.

leri ve öfke kontrolü ile öğrencilerin müzakere ve
arabuluculuk becerilerini ortaya çıkarmaları ve geliştirmelerine katkıda bulunduk.” dedi.

İnternet üzerinden çevrimiçi yayınlanan tören programında, Atakum ilçesindeki ortaokul ve liselerde
görev yapan psikolojik danışmanlara ‘uygulayıcı
sertifikaları’ takdim edildi.

Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine
önem verdiklerini ve öncelikli olarak bu tip projelerinin geliştirilmesini teşvik ettiklerini vurgulayan
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ise düşüncelerini şu sözlerle açıkladı: “Ortaya çıkan çatışma
alanlarını aza indirebilmenin yolu uzlaşma ve empati
kültürünü yaygınlaştırmaktan geçiyor. Eğer insanların arasında sesin gücü yerine sözün gücünü hâkim
kılabilirsek şiddet kültüründen de uzaklaşmamız
mümkün olabilir. Bizler ne zaman ötekini anlamaya
başlarsak, ötekiyle bir arada yaşamak durumunda
olduğumuzu, öteki olmadan sağlıklı bir toplumun
olamayacağını, tek tip bir insan modelinden oluşan
bir toplumun imkânsızlığını kavrarsak işte o zaman
sağlıklı bir toplum inşa etmeye başlarız.”

Açılış konuşmalarıyla başlayan tören programında
“Müzakerenin bittiği yerde kavga başlar” diyen AKRANDER Başkanı Avukat Arabulucu Nejdet Göğüsdere, bu projenin; gençlerin kendilerini ifade edebilmesi, karşısındakini sabırla dinlemeleri, empatik
olabilmeleri, kendilerine güvenmeleri ve dolayısıyla
başarıyı yakalayabilmeleri açısından önemli ve kayda değer özellik taşıdığını belirtti.
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Eğitimde görev alan Prof. Dr. Hatice Kumcağız da
akran arabuluculuğu eğitimi sayesinde aynı yaş
grubunda olan öğrencilerin birbirleriyle yaşadıkları
uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmayı amaçladıklarını belirti.
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AKRANDER üyesi ve arabuluculuk eğitimlerinin
önde gelen ismi Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Abbas Türnüklü, anlaşmazlıkların şiddete başvurulmaksızın diyalogla çözülebilecek problemler olduğunun altını çizerek “Eğitimlerde kişiler ve gruplar
arası sorunların nereden ve nasıl kaynaklandığını
ve bu tür anlaşmazlıkların hayatın her alanında olabileceğini dile getirdik. Akabinde iletişim yetenek-

Prof. Dr. Cengiz Batuk “Uzlaşı kültürünü
yaygınlaştırabilmenin yolu gençlerden geçiyor”

Uzlaşı kültürünün içselleştirilmesinde gençlerin
varlığı ve öneminin yadsınamaz olduğunu kaydeden Prof. Dr. Batuk “Konuşmaya ve birbirimizi anlamaya ve sorunlarımızı konuşarak çözebilmeye
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Uzlaşı
kültürünü yaygınlaştırabilmenin en sağlıklı yolu da
bu işe gençlerden başlamak olmalıdır. Bu nedenle
Akrander ve Atakum Millî Eğitim Müdürlüğünün bu
çabasını sonuna kadar destekliyor, giderek yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Aynı zamanda bu tür projelerde daima ilgili kurumlara gereken desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.
Söz konusu iş birliği protokolü 4 yıl geçerli olacak.

Lise Son Sınıf Öğrencileri OMÜ’de Üniversite
Deneyimi Yaşıyor
Eğitim Fakültesinin, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığı “Univer-Lise İş birliği Protokolü”
kapsamında, lise son sınıfa geçen öğrencilerin sınav motivasyonlarını arttırmak, onlara üniversite
hayatı deneyimi kazandırmak ve OMÜ’nün fakülte
ve birimlerini tanıtarak bilinçli bir tercih yapmalarını
sağlamak amacıyla yaz kampı düzenlendi.
Samsun’un farklı liselerinden 50 öğrencinin katıldığı
yaz kampında öğrencilere, rehber öğretmenleri eşlik ediyor.
OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram
Özer’in yürütücülüğünde bir hafta süren yaz kampı
boyunca öğrenciler, öğretim üyelerinden farklı konularda interaktif dersler alarak akademik hayatı tanıma fırsatı yakaladılar. Ayrıca düzenlenen kampüs
içi gezilerle öğrenciler, hem kampüs imkânlarını yerinde gördü hem de fakülte ve birimleri gezerek yetkililerden merak ettikleri hususlarda bilgi alabildi.

Rektör Ünal, Cezaevi Kütüphaneleri için
‘Kitap’ Kampanyasına Katıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan protokol uyarınca
ceza infaz kurumlarında kütüphaneler oluşturuldu.
Bu kapsamda Samsun Adliyesinde de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği etkinlik ile ilk
kitap bağışları kabul edilmeye başlandı. Samsun’da
cezaevlerinde kurulacak kütüphaneler için bağışla-

nan ilk kitap, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın
bağışladığı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan
“Safahat” adlı kitap oldu.
Etkinlikte ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü (SAMÜ) Prof.
Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer
Urhal ve diğer protokol üyeleri kütüphaneye kitap
bağışında bulundu.
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Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş
birliği kapsamında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Samsun’da kitap bağış kampanyası başlatıldı.
Etkinliğe Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal katıldı.
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5 Bin Öğrenci OMÜ Kampüsü’nü Gezecek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin imzaladığı protokol çerçevesinde
Samsun’un ilçeleri ve köylerinden bu yaz başlayan
ve yıl boyunca devam edecek etkinlik kapsamında
toplam 5 bin ilk ve orta öğretim öğrencisi, üstü açık
otobüslerle Kurupelit Kampüsü’nü ziyaret edecek,
yaşam alanları ve akademik birimleri gezecek, ilgililerden bilgi alacak. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi organizasyonundaki “Büyükşehir Gençlik
Hareketi” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen
“Samsun’u Keşfet Şehrini Farket” projesinde yer
almak üzere OMÜ bünyesindeki kütüphane, Teknopark, Diş Hekimliği Fakültesi, Kampüs Camii, kafeterya ve Planetaryum’u gezebilecek.

PUAMER “Yas ve Melankoli” Semineri
Gerçekleştirdi
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İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER) tarafından düzenlenen “Yas ve Melankoli”
semineri; PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aysu
Gül Şanli’nin sunumuyla, Klinik Psikolog ve Öğr. Gör.
Uğur Kaçmaz tarafından gerçekleştirildi. Tüm katılımcılara açık olan etkinlik, OMÜ Youtube kanalı
üzerinden canlı yayımlandı. Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz,
katılımcılara melankolinin tarihçesi, yas süreci ve
sağlıklı yas kavramı hakkında detaylı bilgiler verdi.
Kaçmaz, 1915 yılında yazılıp 1917 yılında yayınlanan
Sigmund Frued’un “Yas ve Melankoli” metnini temel
alıp, her iki tablonun yapısal özelliklerini kıyaslayarak değerlendirirken kadim kökleri olan melankoli
hastalığının tarihçesinin yanı sıra, sinema, felsefe ve
sanatsal yaratıcılık konuları ile ilişkisine de değindi.

Pandeminin Psikolojisi

Tüm katılımcılara açık olan etkinlik, OMÜ Youtube
kanalı üzerinden canlı yayımlandı.
Dr. Öğr. Üyesi Dural “Medya insanların aşı ile
ilişkili endişelerini azaltacak bilgiler vermeli ve
bu yönde kampanyaları yürütülmeli”
Pandemi ve getirdiği belirsizlikleri konu alan Dr.
Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, şu anda içinde olduğumuz pandemi sürecinde hem enfeksiyon riski hem
de aşı güvenliğine ilişkin endişelerin belirsizliğe
yol açtığını ve insanların bu belirsizliği nasıl yöneteceklerinin de risk kaynağı olarak neyi tanımladıklarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Bunun
da sonuç olarak aşı kararlarını etkileyeceğini söyleyen Peker Dural, aşı kararsızlığının birçok nedeni
olabileceğine işaret ederken Covid-19 bağlamında
yapılan araştırmaların olası yan etkilerin, bu tereddüdün en önde gelen nedenlerinden biri olduğunu
gösterdiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Dural, bu nedenle de çeşitli medya araçlarında insanların aşı ile
ilişkili endişelerini azaltacak bilgilerin verilmesinin
ve bu yönde kampanyaların yürütülmesinin önemli
olduğuna dikkat çekti.
Dr. Öğr. Üyesi Ünal “Pandemi sona erse dahi
psikolojik etkiler kendini gösterebilir”
Bir diğer konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal da Covid-19 pandemisinin ruh sağlığı üzerine etkilerinden ve bu olumsuz etkilerle baş etme yöntemlerinden bahsetti. Pandeminin fiziksel sağlık kadar
ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu
vurgulayan Ünal; yorgunluk, dikkat dağınıklığı, si-

nirlilik, uyku problemleri gibi olumsuz reaksiyonların; insanların rutinini bozan ve sağlığını tehdit
eden bir durum karşısında verdikleri beklendik
tepkiler olduğunu ifade etti. Ancak bu tepkilerin
orantısız hâle gelmesi ve kişinin işlevselliğini düşürmesi durumunda önlem alınması gerektiğine
atıfta bulunan Ünal, aksi hâlde pandemi sona erse
dahi psikolojik etkilerin kendini göstermeye devam
edeceğini dile getirdi.
Klinik Psikolog Öziç “Mindfulness; ruh sağlığımızı
korunmada destek olacaktır”
Mindfulness (bilinçli farkındalık) ile kendine yardım
konusu hakkında bilgiler veren Klinik Psikolog Enise Öziç ise pandemi sürecinde mindfulness ile ruh
sağlığımızı korumaya destek sağlayabileceğimizin
altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti: “Düşüncelerimizi bir kenara bırakarak şimdi ve burada
olabilmek ve anı yaşamak; bize daha esnek, daha
sakin, daha huzurlu olabilmeyi sağlarken yaşamı
daha çok hissetmemize olanak sunmaktadır. Anda
kalmak; bulunduğumuz anda gördüklerimize, duyduklarımıza, kokladıklarımıza, kısacası beş duyu
organımızın bize sunduğu bilgilere odaklanarak
şimdi ve burada olanları hissetmek olarak tanımlanabilir.” dedi.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Arş. Gör. Gerdan “Kaygıyla baş etme
yöntemlerinden biri; olumsuz duyguyu bertaraf
edip tolere edebilmek”
Arş. Gör. Gizem Gerdan da sunumunda pandemi
döneminde kaygı ve kaygının yönetimini ele aldı.
Gerdan, konuşmasında Covid-19 sürecinde işlevsel
olmayan korku ve kaygı, etkin olmayan baş etme
ile ilgili stratejilerin, erken dönem ve geçmiş yaşantılarımızla ilişkisinden bahsederken olumsuz duygudan geçebilmenin ve bunu tolere edebilmenin
anahtar baş etme yöntemlerinden biri olduğunu
kaydetti.
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PUAMER tarafından düzenlenen “Pandeminin Psikolojisi” semineri; PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr.
Gör. Aysu Gül Şanli’nin sunumuyla, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal, Klinik Psikolog Enise Öziç ve Arş. Gör. Gizem Gerdan tarafından
gerçekleştirildi.
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Hemşirelik Bölümü Toplumsal Sorumluluk
Etkinlikleriyle Öne Çıkıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrenci
ve akademisyenleri toplumsal duyarlılığı arttırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hemşirelik
Bölümü bu çalışmalarına nisan, mayıs ve haziran
aylarında yaptıkları şu çalışmaları da ekledi: Kanser
farkındalığını arttırmaya yönelik “Bir Durak Bir Ömür
Sağlık“, toplumsal cinsiyet eşitliği algısı ve mekanizmalarının geliştirilmesine dikkat çekmeye çalıştıkları “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hastalıkta Sağlıkta
Eşitlik” projeleri, “Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik
Farkındalık Projesi”, Engelliler Haftası kapsamında
Görme Engelliler Birimi bünyesinde bulunan Sesli Kütüphane için kısa bir süre içinde 25 farklı eser
sesli kütüphane arşivine kazandırıldığı “Kitapların
Dili Olsa” etkinliği, OMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan‘ın konuşmacı olarak
katıldığı “Manevi Yönüyle İnsan” söyleşisi ve sokak
hayvanları için “Bir Yanımız Sokakta” ile Veteriner
Hekim Sercan Sever ile hayvan hakları söyleşisi…
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Kanserde Farkındalık: “Bir Durak Bir Ömür Sağlık”
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Hemşirelik Bölümünün , “Toplumsal Duyarlılık Çalışması Dersi” kapsamındaki çalışmalardan biri olan “Bir
Durak Bir Ömür Sağlık“ isimli kanser farkındalık projesinde 4. sınıf öğrencileri, uygulama merkezi olarak
seçilen Van’ın Çaldıran İlçesi için kanser taramalarına
yönelik bilgilendirici afişler hazırladı. “Çaldıran İlçe
Sağlık Müdürlüğünün desteğinde ilçedeki duraklara asılan afişlerle toplumdaki kanser farkındalığının
arttırılması hedeflendi. Proje merkezinin belirlenmesinde eğitim seviyesi ve kanser mortalite (ölüm) oranı göz önüne alındı. Ayrıca, hastalığa karşı toplumsal
farkındalığı yükseltmek adına @kanseri_erkentani
Instagram hesabı ile kitlelere ulaşmaya çalıştı.

“Bir Yanımız Sokakta”
Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu’nda Lisans
Öğrencileri Bildirileri arasında ikincilik ödülünü alan
“Bir Yanımız Sokakta” adlı proje ile dördüncü sınıf
öğrencileri, sokaklarda yaşayan hayvanların beslenmesiyle ilgili sorunları tespit ederek bunların
çözülmesi için faaliyetlerde bulundu. Sokaklarda
yaşayan hayvanların doğru beslenmesi konusunda
toplumu bilinçlendirmek için broşürler tasarlayan
öğrenciler çeşitli platformlarda da yüz yüze eğitimler gerçekleştirdi. Aynı zamanda proje kapsamında
gönüllülerce bağışlanan mamaları, kendi ürettikleri
kapları kullanarak sokaklarda yaşayan hayvanlara
ulaştıran hayvansever öğrenciler, Instagram’da @
biryanimizsokakta adlı proje hesabı projenin gidişatına dair paylaşımlar yaptı.

kalıp yargılar ve toplumsal cinsiyet rollerinin neler
olduğu, toplumsal cinsiyet rollerini etkileyen faktörler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği ile
ayrımcılığı gibi konular işlendi. Eğitimde ayrıca, toplumsal ve kişisel farkındalığın arttırılması yönünde
toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine epidemiyolojik
(salgın hastalıklarla ilgili) veriler, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin ortaya çıktığı alanlar ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin detaylar
da ele alındı.
“Teneffüs Kardeşliği”

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hastalıkta Sağlıkta
Eşitlik”

Hemşirelik Bölümü öğrencileri, projeler dizisinde
bulunan “Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Farkındalık Projesi” ile özel eğitim alan öğrenciler adına
farkındalığı, dikkati ve ilgiyi arttırmayı amaçladı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hastalıkta Sağlıkta
Eşitlik” projesinde de toplumsal cinsiyet eşitliği
algısı ve mekanizmalarının geliştirilmesine dikkat
çekmeye çalışıldı. Projede 15-49 yaş arasındaki bireylere Prof. Dr. Özen Kulakaç danışmanlığında hazırlanan materyaller yardımıyla çevrim içi (on-line)
eğitim verildi. Eğitimde; biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, toplumsal cinsiyetteki

Proje doğrultusunda, özel eğitim gören öğrencilerle onların akranı olan örgün eğitim öğrencileri
“Teneffüs Kardeşliği” adı altında haftada bir gün bir
teneffüste buluştu. Aynı zamanda, Zoom programı
aracılığıyla dijital ortamda bir araya gelen özel ve
örgün eğitim öğrencileri, birlikte vakit geçirerek birbirlerini daha yakından tanıdı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün
düzenlediği “Yurt Dışında Sosyal Hizmet” başlıklı
on-line (çevrim içi) konferans, konuşmacıların paylaşımları ve öğrencilerin sorularıyla interaktif olarak gerçekleştirildi. Arş. Gör. Dr. Deniz Yüksel’in moderatörlüğünde yapılan on-line konferansa; Sosyal
Hizmet Uzmanları Hacı Bayram ve Okan Özdemir
konuk konuşmacılar olarak katıldı. Almanya’da
madde bağımlısı gençlere hizmet veren bir kurumun yöneticiliğini üstlenen Hacı Bayram ve göç alanı ile ilgili Kanada’da görev yapan Okan Özdemir;
programda toplumsal açıdan insanların refahını
ve rollerini korumak adına bireyleri, aileyi ve tüm
toplumu kapsayan bir disiplin olan sosyal hizmetin
önemini dile getirdiler.

Sosyal hizmetin; insanların sağlıklı, mutlu ve yaşamdan haz alınan bir hayat sürdürebilmeleri bakımından kritik bir rol üstlendiğini belirten konuk konuşmacılar, gerek kamuda gerekse de sivil toplum
kuruluşları ile yerel yönetimler vasıtasıyla yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinde bu disiplinde eğitim almış kalifiye ve donanımlı çalışanlara ihtiyaç
duyulduğuna dikkat çektiler. Hacı Bayram ve Okan
Özdemir, davet için ilgililere şükranlarını ilettiler.
Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Ercümend Ersanlı, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kökdener
ve Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan’ın katılımları ve öğrencilerin sorularıyla zenginleşen etkinliğin, farklı
ülke örnekleriyle gelecek dönemlerde de yapılması
hedefleniyor.
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Sosyal Hizmet Uzmanları Yurt Dışı
Deneyimlerini Paylaştı
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OMÜ’den Dezavantajlı Kadınların İşgücü
Piyasasına Entegrasyonu için Proje
Mayıs Üniversitesi (Koordinatör), Canik Halk Eğitim Merkezi, Avusturya’dan Compass- Beratung,
Begleitung Und Training Gemeinnützige Gmbh,
İspanya’dan Asociacion Caminos - Asociacion
Para El Intercambio Educacion Desarrollo Social,
Almanya’dan ZİB-Zentrum Für Interkulturelle Bildung und Arbeit E.V. ve Sırbistan’dan Oaza Sigurnosti ortak olarak görev aldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının (SKS)
yürüttüğü “Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi İçin Model
Geliştirilmesi’’ projesinin ön ve başlangıç toplantıları düzenlendi.
Online olarak yapılan toplantıda, Avrupa Birliği (AB)
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans
ve Erasmus programları tarafından desteklenen
TR01-KA204-093850 numaralı “BASICEDU-Development of Model for Strengthening Competences of
Disadvantaged Women Through Basic Education”
(Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi İçin Model Geliştirilmesi) projesinin ön toplantısı 10 Mart 2021, başlangıç
toplantısı ise 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.
SKS koordinatörlüğünde 5 ülkeden 6 ortak tarafından yürtülecek olan projede; Türkiye’den Ondokuz

Gerçekleşen projeyle AB ve aday ülkelerdeki dezavantajlı kadınların işgücü piyasasında daha etkili
olamaları amaçlanmaktadır. Projenin uygulanmasıyla; kırsal kesimdeki dezavantajlı kadınların mesleki fırsatlarını artırarak işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, güçlendirilmesi, dezavantajlı
kadınlar ile yerel ve bölgesel alanlardaki fırsatlar
arasında mentorluk ve güçlendirme ilişkileri kurulması ve özel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir metodoloji ile becerilerini değerlendirme süreçlerinin
teşvik edilmesi amaçlandı.
Projenin gerçekleştirilmesiyle; özellikle kırsal alanlarda dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanabilmesi için özel ihtiyaçları
ve zorluklarına has bir değerlendirme metodolojisi
geliştirildi. Mentorluk ve Güçlendirme Programının
içeriği Gamified Online Platformunda oyunlaştırma öğeleriyle daha etkileşimli çevrimiçi bir formata
dönüştürüldü. Bundan elde edilecek faaliyetler ve
uygulamalar esas alınarak bir güçlendirme Faaliyet
Kitabı hazırlanacak.

Turizm Fakültesinde ‘Yavaş Yaşam Felsefesi’
Değerlendirdi
Turizm Fakültesi, uzman konukların katıldığı ve öğrenciler için düzenlediği etkinlikte ‘Yavaş Yaşam
Felsefesi’ konusunu değerlendirdi.
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Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve
aynı zamanda Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Murat Barkan konuşmacı olarak katıldı.
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Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, yavaş yaşam anlayışının ve bu çerçevede ortaya çıkan sakin
şehir modelinin dünyada giderek yaygınlaştığını ve
öneminin arttığını vurgulayarak söyleşinin açılış
konuşmasını yaptı.

Konuk Prof. Dr. Barkan; yavaş yaşam felsefesinin ne
zaman ve hangi koşullar altında ortaya çıktığı, yavaş yaşam anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan yavaş şehir akımı, bu akımların gelişim süreci ve etkileri gibi konularda bilgi verdi. Ayrıca Prof. Dr. Murat
Barkan, katılımcıların sorularını cevapladı.
Arş. Gör. Dr. İbrahim Taner Akkoç’un moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe; Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, Turizm Fakültesi, Bafra Turizm MYO ve Samsun MYO öğretim
elemanları, KATİD Başkanı ve North Point Oteller
Koordinatörü Murat Toktaş ile farklı üniversitelerden öğretim elemanları katılım sağladı.

OMÜ’nün Minikleri İlk Kez Mezuniyet
Heyecanı Yaşadı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gündüz Bakımevi’nde 2021 yılı mezuniyet coşkusu yaşandı. Gündüz Bakımevi’nin bahçesinde düzenlenen
Mezuniyet Töreni’nde Yunuslar ve Sincaplar sınıflarında eğitim alan 18 öğrenci, keplerini fırlatarak ilk
mezuniyet sevincini aileleri ile paylaştı. Mezuniyet
törenine; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör
Kural, Gündüz Bakımevi Müdürü Esranur Özdemir ile
SKS şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Gündüz Bakımevi Müdürü Esranur Özdemir törende
yaptığı konuşmada “6 yaş grubunu okulumuzdan
uğurlamanın hüznü ve diğer yaş gruplarıyla önümüzdeki sene yeniden buluşacak olmanın sevinciyle bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte bize
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörlüğümüze ve Daire Başkanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek
Programı kapsamında hazırlanan ve Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile
Engelli Öğrenci Biriminin proje ortağı olarak destek
verdiği “Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz” projesi
başladı. Projede 18-30 yaş arası gençler arasından
seçilecek 12 engelli ve 18 engelli olmayan toplam
30 genç yer alacak. Bu kapsamda mart ayında kabul edilen proje Aralık 2021 tarihine kadar sürecek.
Proje çalışmalarında; gönüllülük, engellilik, afet gibi
konularda eğitim alacak gençlerin afet gönüllüsü
olmaları ve lider genç bireyler olarak yetiştirilmesi
hedefleniyor. OMÜ’nün katkı sağlayacağı ve engelli ile engelli olmayan öğrencilerinin de yer alacağı
proje, SAMEF tarafından yürütülecek.
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OMÜ’den “Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz”
Projesine Destek
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Eğitimi
Tamamlandı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Eğitimi”, internet üzerinden verildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk’un yaptığı
eğitim; Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr.
Öğr. Üyesi Aynur Arslan, İletişim Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem, OMÜ-TTO İletişim Uzmanı Ergun Alver, OMÜ-TTO Üniversite-Sanayi İş birliği Uzmanı Şafak Esra Aslan tarafından
verildi.
“Üniversite yönetimi olarak toplumsal
problemlere değinen projelere ağırlık veriyoruz”
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Açılış konuşmasında sağlıklı bireylerden oluşan
sağlıklı bir toplum inşa etmenin önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, şöyle devam etti “Sosyal sorumluluk projelerinde yer
almak, öğrencilerimizin toplumu daha çok fark etmesini sağlayacaktır. Bugün bu farkındalığa üniversite öğrencisi olarak sahip olurlarsa yarın meslek
hayatına atıldıklarında karşılaştıkları farklı ortamlar, bu farkındalıklarını daha da arttıracaktır. Bulunduğumuz farklı ortamlarda, toplumsal sorunları
gündeme getirip bunlara çözüm önerileri sunmaya
çalıştığımızda, etrafınızdaki hadiselere dokunan ve
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topluma yararlı bireyler haline geliriz. Bu sebeple
biz Üniversite ve yönetim olarak toplumsal problemlere değinen, bunları ön plana alan bu projelere
ağırlık veriyoruz. Toplumsal konulara değinen projeler fazla olmalı. Çünkü gençlik yıllarında öğrencilerin yer aldığı bu anlamdaki etkinlikler, yetişkin bireylerin yaptığından çok daha dikkat çekiyor ve çok
daha fazla önemseniyor.”
Rektör Yardımcısı Batuk “Eğitmenlerimizden öğrencilerimizi motive etmelerini ve onları aktif olarak
yönlendirerek bu anlamda bir takım işler yapmalarını bekliyoruz. Bunları önemseyip neler yapabileceği
konusunda fikir üretirseniz, biz de yönetim olarak
elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Üreteceğiniz projeleri bekliyoruz. “ dedi.
Eğitim; Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr.
Öğr. Üyesi Aynur Arslan’ın “Dünden Bugüne Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı” konulu sunumu, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüde Nur
Erdem’in “Dijital Platformlarda Sosyal Sorumluluk
Projesi Yönetimi” konulu sunumu ve OMÜ-TTO İletişim Uzmanı Ergun Alver ile OMÜ-TTO Üniversite-Sanayi İş birliği Uzmanı Şafak Esra Aslan’ın “Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Proje Yazımı” konulu sunumuyla
devam etti.

Sosyal Hizmet Bölümünden Ufuk Açıcı
Etkinlikler
Terapötik İletişim Aracı Olarak Empati
Öğr. Gör. Dr. Bilge Abukan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen diğer bir etkinliğe, Bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Ergün Hasgül konuk olarak katıldı ve “Terapötik İletişim Aracı Olarak
Empati” konusunu tüm ayrıntılarıyla ele alarak
katılımcıları bilgilendirdi.

Sosyal Girişimcilik
“Kariyer Konferansları” dizisinde “Sosyal Girişimcilik” konusunun ele alındığı konferansta Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı,
Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarından Sosyal Hizmet Uzmanı Rıfat Karabaş ile sosyal
girişimcilik alanını ele aldı.

Aile Haftası kapsamında düzenlenen “Ceza İnfaz Kurumları ve Aile” konulu etkinliğe Sosyal Hizmet
Uzmanı Gökhan Özdemir konuk oldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülsüm Çamur ve Arş. Gör. Fatma
Canım’ın gerçekleştirdiği online etkinlikte Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumları, kurum yapısı, kurumda sunulan hizmetler, aile kavramı, ceza infaz kurumlarında aileler için yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verildi.
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Ceza İnfaz Kurumları ve Aile
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Etkinlikler Kültür-Sanat

OMÜ İLEF RTS Mezunu Yönetmen Yunus
Tüzen Ödüllerine Bir Yenisini Daha Ekledi
Gerek öğrencilik döneminde gerekse de mezuniyet
sonrasında ürettiği sinema projeleriyle adından söz
ettiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü
2020 yılı mezunu Yunus Tüzen, mezuniyet projesi
olan “Cennetten Kovulanlar” adlı kısa filmi ile bir
kez daha ödüllendirildi.
Birçok kısa film ve senaryo ödülü olan Yunus Tüzen,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve
Karaman Nişantaşı Koleji iş birliğiyle Millî Mücadele
kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın anısına düzenlenen “Yetim Olmak” temalı 2. Kısa Film
Yarışması’nda da “Cennetten Kovulanlar” adlı yapımıyla bu kez Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.
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Ulusal çapta 26 film yarıştı
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Türkiye genelinde ulusal çapta ön lisans, lisans
ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören
öğrencilerin katıldığı yarışmada 26 film yarıştı.
KMÜ’nün 14. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında Üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve
Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine;
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak üniversite çalışanları ve davetliler katıldı.

Yarışmada; “Cennetten Kovulanlar” adlı kurmaca
filmiyle de OMÜ İLEF RTS Bölümü mezunu Yunus
Tüzen ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Yunus
Tüzen’e ödülünü, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hüseyin Muşmal takdim etti.
Yunus Tüzen “Bu ödül, Yaz sonunda Samsun’da
çekeceğim ilk uzun metrajlı film için de çok
büyük bir moral kaynağı oldu”
Karaman’da OMÜ’yü ulusal düzeyde başarıyla temsil eden Yunus Tüzen, duygu, düşünce ve gelecekle
ilgili planlarını şu sözlerle dile getirdi: “Aldığım bu
ödülle OMÜ’nün bilinirliğine, tanıtım ve saygınlığına naçizane katkım olduysa ne mutlu bana. Şimdiye
kadar kazandığım ödüller, sinemaya olan sevgimi ve bağlılığımı daha büyüttü. OMÜ İLEF RTS’deki
vizyoner ve disiplinler arası eğitim, ufkumuzu açtı.
Edindiğim bu birikim ve kazandığım donanıma yeni
şeyler katarak yoluma devam edeceğim. Üzerimizde büyük emekleri olan değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Yaz sonunda Samsun’da çekeceğim ilk uzun metrajlı ‘Keşkeden Hemen Önce’ adlı
filmim için de KMÜ’deki bu ödül çok büyük bir moral
kaynağı oldu, herkese çok teşekkür ederim.

Öğrenci Topluluğu Etkinlikler

OMÜ’lü Öğrenciler 17 İlçede 17 Kütüphane
Projesi Başlattı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜniAK) üyeleri, Samsun’un 17 ilçesine
17 kütüphane projesini başlattı.
Projenin ilki Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Kürtün köyünde yer alan Kürtün İlkokulu ve
Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Ardından ikinci kütüphane Canik ilçesinin Hasköy Ortaokulunda kuruldu. Öğrenciler için gereken materyallerin hazırlanması ve fiziki ortamın oluşturulmasıyla birlikte
kütüphane, topluluk üyeleri tarafından kullanıma
hazır hâle getirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi,
OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, OMÜ
öğrencileri, Çarşamba ve Canik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve hayırseverlerin destekleriyle kurulan kütüphane öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Kütüphanenin açılışının ardından Üniversiteli Akil
Gençlik Topluluğu Başkanı Enes Melih Aktürk,
desteklerinden dolayı üniversitenin tüm birimlerine, hayırseverlere, kitaplarını bağışlayan ve kütüphanenin yapım aşamasında emek veren tüm
öğrencilere teşekkür etti. Başkanı Aktürk, sıradaki
okulun da en kısa zamanda kütüphane ihtiyacının
karşılanacağını belirtti.
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İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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Etkinlikler Uluslararası Öğrenci

OMÜ; Ortağı Olduğu Akdeniz Ülkeleri
Üniversiteler Topluluğu Genel Kurul
Toplantısında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi; paydaşı olduğu Akdeniz Ülkeleri Üniversiteler Topluluğu (Community
of Mediterranean Universities – CMU) Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu Toplantısı’na iştirak etti. Toplantıdan sonra ise “Digitizing: A Tool for HE Teaching
(Yüksek Öğretimde Dijitalleşme) başlıklı çalıştay
düzenlendi.
Üyeleri arasında Akdeniz ülkelerinin önde gelen
üniversitelerinin bulunduğu CMU’nun çevrim içi
(on-line) düzenlenen Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, OMÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Fehmi Yazıcı ile Avrupa – Akdeniz Kültürler ve
Turizm Tezli Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı
Başkanı ve CMU Koordinatörü Prof. Dr. Nalan Kızıltan temsil etti.
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Türkiye’de tek olan tezli yüksek lisans
programının ortağı ve yürütücüsü OMÜ
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CMU Genel Sekreteri Mohamed El Aswad’ın açılış
konuşmasıyla başlayan Genel Kurul ve Yönetim
Kurulu Toplantısı’nda; yeni üyelikler, 2019 – 2020
bütçesi, 2020 – 2021 bütçe harcamaları, iş birliği
projeleri gibi farklı gündem başlıkları ile OMÜ’nün
paydaşı ve yürütücüsü olduğu, Türkiye’de tek program olarak dikkat çeken Avrupa – Akdeniz Kültürler
ve Turizm Tezli Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim gören uluslararası öğrencilerin durumu yakın
plana alındı. Toplantıda bunların yanı sıra, Apulia
Bilimler Akademisi ile iş birliği kapsamında “Peace

Tree” projesi görüşülürken ardından CMU’ya üye ülkelerin kurul temsilcilerinin seçimi yapıldı.
Çalıştayda dijitalleşme ve beşinci kuşak
üniversite kavramları tartışıldı
Toplantıdan sonra ise “Digitizing: A Tool for HE Teaching (Yüksek Öğretimde Dijitalleşme) başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ilk oturumunda İtalya’da
bulunan Bari Üniversitesinin öğretim üyesi ve CMU
Başkoordinatörü Prof. Dr. Carlo Di Benedetta, “Pros
and Cons of Adopting Digitization in HE Teaching”
(Dijitalleşmeyi Yükseköğretime Uyarlamada Artılar
ve Eksiler) adlı sunumuna yer verdi.
Akabinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
üniversitelerinden Doğu Akdeniz Üniversitesi
(Eastern Mediterranean University) öğretim üyesi
Prof. Dr. Necdet Osam, “Towards the 5th Generation
of Universities: Are We Ready for Changes?” (Beşinci Kuşak Üniversitelere Geçiş: Değişikliklere Hazır
mıyız?) temalı sunumuyla ‘beşinci kuşak üniversite’
kavramını odağa aldı.
2019’da OMÜ’deki uluslararası programdan 10
öğrenci mezun oldu
İtalya’daki Bari Üniversitesi, Avrupa – Akdeniz Kültürler ve Turizm Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan
2010 yılında ilk mezunları verirken; 2019 yılında ise
OMÜ’de aynı programdan 10 uluslararası öğrenci
mezun oldu.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile İş
Birliği İmkânları Arandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Malezya International Islamic University Malaysia (Uluslararası İslam
Üniversitesi) arasında çeşitli bölümlerden akademisyenlerin katıldığı çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Her iki üniversitenin Uluslararası İlişkiler
Birimleri tarafından düzenlenen toplantıda karşılıklı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinin yanı sıra
bölümler arası bilimsel iş birliği imkânları ele alındı.
Toplantıya; OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Eğitim Fakültesi
öğretim üyeleri Doç. Dr. Nursel Topkaya, Dr. Esat
Şanlı, Doç. Dr. Yusuf Bahri Gündoğdu, Arş. Gör. İrem
Nur Gürsoy, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Sevim Çevik ve Uluslararası İlişkiler Birimi
çalışanları katılırken Malezya International Islamic
University Malaysiadan da Prof. Dr. Amir Akramin
Bin Shafi, Chyfica binti Mohamed Zamri, Dr. Ismaiel Hassanein Ahmed Mohamed, Dr. Madihah Binti Khalid ve Dr. Mohammad Ridhuan Bin Abdullah

katıldı. Ağır pandemi koşullarına rağmen çevrimiçi
toplantılar ve dijital iletişim taraflara yeni uluslararası fırsatlar ve pandemi sonrası için değerli öngörüler sunuyor. Kültürel iletişim ve ortak bilimsel
çalışmalara uygun zeminler hazırlayan uluslararası
çevrimiçi toplantılar, akademisyenler tarafından
yoğun ilgi görüyor.

Malezya’nın ziraat ve mühendislik alanlarında önde
gelen araştırma üniversitesi University Putra Malaysia (UPM) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında imzalanması planlanan iş birliği anlaşması
kapsamında olası iş birliği alanlarının görüşüldüğü
geniş katılımlı bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.
Oldukça verimli ve kapsamlı bir akışla gerçekleşen
toplantıda özellikle Ziraat ve Mühendislik alanlarında ortak araştırma, ortak yüksek lisans ve değişim

programlarını içeren ve aynı zamanda Tıp Fakültesi
değişim programlarına da imkân sağlayacak bir anlaşmanın imzalanması ve ilişkilerin güçlendirilmesi
kararı alındı. Önümüzdeki süreçte OMÜ ve UPM’in
ilgili birimlerinin çevrimiçi ve yüz yüze bir araya
gelerek birçok alanda ortaklık kararlarını almaları
beklenmektedir. Toplantıya OMÜ’yü temsilen Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said
Kurşunoğlu ve birim yetkilileri katıldı.
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Malezya’nın Lider Araştırma Üniversitesi
UPM ile OMÜ Arasında İş Birliği
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Etkinlikler Uluslararası Öğrenci

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi OMÜ’de

Bir dizi etkinlik için Samsun’a gelen Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan ve beraberindeki
heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.
Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette
Türkiye’nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman
Turan ve ilgili yetkililerin internet üzerinden katılımıyla, OMÜ ile Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi
arasında bilimsel, kültürel ve akademik iş birliklerini
kapsayan bir protokol imzalandı.
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Ziyarete Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof.
Dr. Hüseyin Gençcelep ile OMÜ’de öğrenim gören
Bangladeş uyruklu öğrenciler de katıldı.
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Büyükelçisi Mosud Mannan ve beraberindeki heyeti
ağırlamaktan ve Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Rektör Prof. Yavuz Ünal, Bangladeş ile
Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek şöyle devam etti “ Myanmarlı Müslü-

manlara kucak açan ve yardım eden Bangladeş ile
Türkiye’nin birçok açıdan birbirine benzerlikleri ve
kader ortaklıkları var. Özellikle Üniversitemizde öğrenim gören Bangladeşli öğrenci kardeşlerimiz, bir
gönül köprüsü kurarak iki millet arasında var olan
muhabbetin daha da gelişmesinde aracı oluyorlar.
Umarım bu öğrencilerimiz, OMÜ’de iyi bir eğitim
alarak ülkelerine döndüklerinde, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağlayacak köprünün ayaklarını
oluştururlar.”
“İki milletin tarih sahnesinde daha güçlü
ilişkilerle yer almasını arzu ediyoruz”
Bangladeş’in bulunduğu bölgede gösterdiği gelişimin önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
“Bangladeş’in güven oluşturan bir güç olmasını son
derece önemsiyoruz. Sonuç olarak bu gelişime katkı
sağlayacak gerek akademik gerek bilimsel, gerekse
sosyal tüm iş birlikleri bizim için çok değerli.” dedi.

“Atalarımızdan beri kurulan bağın devam ettiğini
görmek çok güzel”
Bağımsızlığı kazanma sürecinde iki milletin de birbirine çok yardımı olduğunu vurgulayan Bangladeş
Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan da “Atalarımızdan beri kurulan bu bağın devam ettiğini görmek
çok güzel. Ayrıca üniversitelerimiz arasındaki akademik ve sosyal işbirlikleri için de çok mutluyuz.
Umarım Üniversitenizdeki Bangladeşli öğrenciler,
ülkemizi ziyaret etmenize bir vesile olur. Böylece
size Bangladeş misafirperverliğini göstererek ülkemizi tanıtma fırsatımız olur.” sözlerine yer verdi.
OMÜ ile Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi arasında bilimsel, kültürel ve akademik iş birliklerini
kapsayan protokolün imza töreniyle devam eden
etkinlikte; Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Mustafa
Osman Turan, Asya Pasifik Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Shafi Sami, Asya Pasifik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sultan Mahmut ve Asya Pasifik
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü
Nehreen Majed internet üzerinden törene katılarak
duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, iki ülkenin gelişimine katkı
sağlayacak iş birliği protokolünün hayata geçmesi
için Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman
Turan’dan destek beklediklerini ifade etti.

“Türkiye Bangladeş Büyükelçiliği protokolün
somut olarak hayata geçmesi için her türlü
desteği verecektir”
Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin oldukça
iyi düzeyde ilerlediğini kaydeden Türkiye Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da “Bunu pek
çok alanda görüyoruz. Umarım bunlardan biri de
akademik iş birliği olacak. Bu protokol de iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından çok
önemli. İki üniversiteye de bu iş birliğinde başarılar
diliyorum. Türkiye’nin Bangladeş’teki Büyükelçiliği
de bu protokolün somut olarak hayata geçmesi için
her türlü desteği verecektir.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
ve Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan
iki ülke ve iki üniversite için hayırlı olması temennisiyle protokolü imzaladı. Ayrıca Büyükelçi Mosud
Mannan, OMÜ’nün şeref defterini de imzalayarak
onur duyduğunu belirtti.
Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
ve beraberindekiler konuklarına, OMÜ Kurupelit
Kampüsünü gezdirerek tanıttı. Kampüs gezisinde
Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Mosud Mannan, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu’ya
Bangladeş’in 50 yılını anlatan kitap hediye etti.
OMÜ ve Bangladeş Asya Pasifik Üniversitesi arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel işbirliklerini
içeren protokol ayrıca öğrenci ve personel değişimi
ile proje odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarını
da kapsıyor.
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Rektör Ünal, Bangladeş’in, Kurtuluş Savaşında milletimize verdiği maddi ve manevi desteğin unutulmadığını ve tarih kitaplarıyla nesillere anlatıldığını
belirterek ilişkilerin geliştirilmesinde özellikle akademik çalışmaların önemini vurguladı.
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Etkinlikler Uluslararası Öğrenci

Bangladeş North South University ile OMÜ
Arasında İş Birliği Toplantısı
Bangladeş’in önde gelen üniversitelerinden North
South University ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi
arasında çevrim tanıtım toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
Toplantı çerçevesinde bölümler arası iş birlikleri
imkânları görüşüldü.
OMÜ Uluslararası İlişkiler Biriminden Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ile North South Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Biriminden Dr. Katherine Li’nin
moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda OMÜ Ulus-

lararası İlişkiler Birimi yetkilileri Birol Kurt ve Tolga
Arslan, yaptıkları sunumlarla OMÜ’yü tanıttı.
Toplantıda ayrıca, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Özgür Özaydın ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden
Prof. Dr. Erdal Kılıç ile Doç. Dr. Sedat Akleylek, mensubu oldukları bölümler ve ikili iş birliği imkânları
hakkında bilgiler paylaştı. Toplantıya North South
Üniversitesinden; İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Abdul Hannan Chowdhury, Prof.
Dr. Gour Gobinda Goswami, Dr. Sakib Bin Amin,
Dr. Asad Karim Khan Priyo, Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr.
Rezaul Bari, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden
Dr. Hasan Uz Zaman, Dr. M. Shazzad Hosain, Çevre Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Nazmun Nahar,
Matematik ve Fizik Bölümünden Dr. Mamun Molla
ve Uluslararası İlişkiler Ofisinden Samina Miti ve
OMÜ öğrencisi Safayat Hossain katıldı.
Önümüzdeki dönemde iki kurumun birimleri arasında iş birliğini güçlendirmek adına bir dizi toplantının yapılması da planlanıyor.

OMÜ ile Bangladesh Asia-Pasific University
Arasında İş Birliği
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ile Bangladesh Asia-Pasific Üniversitesi Mühendislik Fakültesi arasında çevrim içi (on-line) toplantı
gerçekleştirildi. Her iki üniversitenin Uluslararası
İlişkiler Biriminin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen görüşmede katılımcılar, mühendislik alanında
uluslararası bilimsel iş birliği imkânlarını değerlendirdiler.
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Asia Pasific University’den Prof. Dr. Aloke Kumar
Saha, Dr. Nahreen Majed, Dr. Rasel Mia, Dr. Md. Rajibul Islam, Dr. Tasnia Hossain, Dr. Tanveer Ferdous
Saeed ve Abdullah Al Masud’un katıldığı toplantıda; öncelikle iki üniversite arasında iş birliği anlaşması yapılması ve ortak yüksek lisans ve öğrenci
değişim programlarının hayata geçirilmesine ilişkin
prensip kararı alındı. Toplantıya OMÜ Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Doç. Dr.
Emre Burcu Özkaraova, Dr. Öğr. Üyeleri Akın Özdemir, Gediz Uğuz, Serap Karagöl ve Sinem Çevik ka-

tıldılar. Toplantıda OMÜ Teknopark’ın proje ve çalışmaları dikkat çekerken, gelecek dönemde ikili iş
birliğini geliştirmek amacıyla bu alanı da kapsayan
bir dizi toplantının yapılması planlanıyor.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi OMÜ’de
Temaslarda bulunmak üzere Samsun’a gelen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Samsun protokolü tarafından karşılandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Cengiz Batuk ve öğretim üyeleri ile Büyükşehir
Belediye yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette Amisos
Tepesi’nde ağırlanan Büyükelçi Adis Alagic’e, kentin
tarihî ve kültürel değerleri ile ticaret ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verildi.
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, ziyaret turunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile sürdürdü.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Rektörlük
makamında ağırlanan Büyükelçi Alagic, Türkiye’nin
daima Bosna Hersek’in yanında yer aldığını hatırlatarak minnettarlığını ifade etti. OMÜ’nün Şeref
Defteri’ne de fikir ve izlenimlerini aktaran Büyükelçi Adagic, yakın ilgi ve konukseverlikten dolayı
OMÜ ailesine teşekkür etti.
Büyükelçi Alagic “Başta eğitim olmak üzere iki
yakın ülke arasındaki iş birliklerini daha ileriye
taşımayı hedefliyoruz”

Rektör Ünal “Bosna Hersek’ten daha fazla
öğrenciyi Samsun’a bekliyoruz”
Bosna Hersek ile gönül ve kültür bağının üst düzeyde devam etmesini arzuladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ünal ise bu ziyaretlerin Bosna Hersek

ve Türkiye arasındaki diyalog ve ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını temenni etti. Rektör Ünal,
Samsun’u tercih ederek OMÜ’de öğrenim gören
Bosna Hersekli öğrencilerin varlığından duydukları memnuniyet ve mutluluğu dile getirirken Bosna
Hersek’ten daha fazla öğrenciyi Samsun’a beklediklerini kaydetti.
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın kılavuzluğunda kampüs
turuna çıktı. Gezide Samsun Teknopark’ı ziyaret
eden Büyükelçi Alagic ve Rektör Ünal, burada incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.
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OMÜ’nün Türkiye’nin önemli ve öncü üniversitelerinden biri olduğuna işaret eden Büyükelçi Alagic,
iki yakın ülke arasındaki köklü tarihî ilişkileri başta
eğitim olmak üzere diğer alanlarda da yapacakları
iş birlikleriyle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

85

Etkinlikler Uluslararası Öğrenci

Savaş, Göç, Travma ve Psikolojik
Etkileri İncelendi
OMÜ eğitim öğretimine devam eden Suriyeli öğrencilere yönelik “Savaş, Göç, Travma ve Psikolojik
Etkileri” başlıklı çevrim içi (on-line) etkinlik düzenlendi. Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Psikoloji Bölümü
öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Taş’ın konuk
olduğu etkinliğe; başta Suriyeli öğrenciler olmak
üzere OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve göç dersi alan
Sosyoloji Bölümü öğrencileri katıldı.
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Programın moderatörlüğünü; “Suriyeli Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Danışmanlık” projesi
kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından atanan ve Suriyeli burslu öğrencilerin akademik danışmanlığını yürüten İİBF öğretim üyesi Doç.
Dr. İdris Varıcı üstlendi. Varıcı, hangi ülkede olursa
olsun göçmen olmanın insanları dezavantajlı konuma sürüklediğini belirterek “Suriyeliler özelinde
Türkiye’deki göçmenlerin kadın ve çocuk ağırlıkta
olduğunu görmekteyiz ki zaten kadınlar ve çocuklar dezavantajlı gruplar içinde yer alıyor. Dolayısıyla dramatik bir şekilde savaştan kaçıp ülkemize
gelen Suriyeli kadın ve çocukları düşündüğümüzde, hayatta kalma mücadeleleri adına ne zorluk
ve sıkıntılar yaşayabileceklerini tahmin edemeyiz.
Bütün bunlar göz önüne alınırsa insani olarak desteğe ihtiyaç duyuyorlar.” dedi.
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Yaşanan travmaların, göçmenlerin ruhsal durumunu
sarstığına işaret eden Doç. Dr. Varıcı, devamında “Ül-

kemizde eğitimini devam ettirmeye çalışan bu öğrenciler için Türkiye âdeta ikinci vatan hâline geldi.
Birçoğu da hayata sıfırdan başlarken Suriye’de yaşadıkları travmalarla birlikte göç sonrası karşılaştıkları
sosyolojik ve kültürel farklılıklar ile ekonomik güçlükler, bu insanların ruh sağlığını da etkileyebilecek
duruma geldi. Bu anlamda göçmen öğrencilerin ruh
sağlıklarının yerinde olması, geleceğe olumlu bakabilme ve hayata tutunabilme adına büyük önem
taşıyor. İnsanlık gereği olarak da desteğe ihtiyaçları
var.” değerlendirmesinde bulundu.
“Savaş sonrasında kaybolan sosyal dokunun
yeniden oluşturulması uzun bir zaman alıyor”
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Taş ise Suriye’de yaşanan
birçok olayın barbarlık olarak nitelendirilebileceğini söyleyerek, mağdur olan insanların rehabilitasyonu açısından yürütülecek faaliyetleri paylaştı.”
“Göç eden insanlar, potansiyellerini en üst
seviyede kullanmalı”
Öğrencileri ile birlikte etkinliğe katılan Prof. Dr.
Selim Eren de yaptığı kısa konuşmada; göç eden
Suriyeli insanların gelecekten umutlu olmaları gerektiğini belirterek “Göç etmek zorunda kalan Suriyeli insanların sürekli olumsuz bir hava içerisinde
olmamaları, gelecek açısından önem arz ediyor. Aksine, negatif düşüncelerden arınıp potansiyellerini
en üst seviyede kullanarak hem kendilerine hem
de topluma katkıda bulunmaları mümkün.” sözlerine yer verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Selam
Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Afganistan’ın
önemli üniversitesinden biri olan Selam Üniversitesi arasında bilimsel, kültürel ve akademik iş birliklerini kapsayan bir protokol imzalandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör
Prof. Yavuz Ünal ile Selam Üniversitesi Rektörü Dr.
Misbahullah Abdul Baqi adına Rektör Yardımcısı
Basir Ahmet Yusufi, protokol metnine imza attı.
İmza törenine; OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ile
akademisyenler de katıldı.

Rektör Ünal, “Bu anlaşma inşallah hayırlara vesile
olur. Burada arzu ettiğimiz şey; hem öğrenci hem
de hoca değişimiyle OMÜ’nün gücünü, imkânlarını
gönül coğrafyamızdaki devlet ve üniversitelerle
paylaşmak. Özellikle lisansüstü eğitimde biz elimizden gelen kolaylığı Selam Üniversitesi için göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.
OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olarak ülkesindeki Selam Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevini ifa eden Basir
Ahmet Yusufi ise lisans eğitimini aldığı OMÜ’de bu
iş birliği metnini imzalamaktan duyduğu heyecanı

ve mutluluğu Rektör Ünal’la paylaştı. Görev yaptığı
Selam Üniversitesi hakkında bilgiler veren Yusufi,
OMÜ’nün bilgi, birikim ve tecrübelerinin kendisine
yol gösterdiğini belirterek bu değerleri Üniversitesine de taşımak istediğini söyledi.
OMÜ ve Selam Üniversitesi arasında akademik, bilimsel ve kültürel iş birliklerini içeren 5 yıllık protokol, ayrıca öğrenci ve personel değişimi ile proje
odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarını da kapsayacak. Bu amaçla her iki üniversitenin bilimsel
bilgi, teknolojik birikim ve deneyim alışverişinde
bulunması sağlanacak.
Ziyaret sonunda Rektör Ünal’a, Afganistan’a özgü
bir kıyafet olan çepen ve lacivert taşından vazo hediye edildi.
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İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, Afganistan’da eğitimin gelişimine katkı sunacak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de güçlenmesini
sağlayacak bu iş birliğinin önemli bir aşama olduğunu söyledi.

87

Etkinlikler Uluslararası Öğrenci

Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 30. Yılı
OMÜ’de Kutlandı
Türkmenistan’ın doğasını, kültürünü ve tarihini
yansıtan fotoğraflarla Türkmenistan’a özgü eşyaların yer aldığı sergi açılışıyla başlayan etkinlik, iki
devletin milli marşlarının okunmasının ardından
yapılan açılış konuşmalarıyla devam etti.
“Türkmenistan bağımsızlığını dünya var oldukça
sürdürecektir”
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Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yıldönümü sebebiyle, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, OMÜ’de
öğrenim gören Türkmenistanlı öğrencilerle pandemi koşullarına riayet edilerek kutlama etkinliği
düzenledi.
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Türkmenistan Büyükelçiliği iş birliğiyle Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen etkinliğe Samsun milletvekili ve TBMM Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu üyesi Bedri Yaşar, Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli
Amanlıyev, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ile
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasında anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal “Kardeş ülke Türkmenistan ile
Üniversitemizde öğrenim gören Türkmenistanlı
kardeşlerimizin aracılığıyla başlayan ve gelecekte
kurulacak köklü ilişkilerin inşa edileceği bir dünyanın eşiğinde olmaktan son derece mutluyuz. Umuyoruz ki bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayan
Türkmenistan; bağımsız, özgüveni yüksek, dünyaya değer katan, hakkın ve mazlumların yanında bir
devlet olarak varlığını, dünya var oldukça sürdürecektir. Bu noktada da ümidimiz sizlersiniz. Çünkü geleceği siz inşa edeceksiniz ve sizin başarınız
bizim teminatımız olacak. “ dedi.
OMÜ’de eğitim gören Türkmenistanlı öğrencilere
seslenen Rektör Ünal “Ülkenizdeki ihtiyaçları karşılayacak ve ülkenizi inşa edecek altyapıyı oluşturarak ülkenize geri dönmeniz çok önemli. Güçlü bir
devlet olmak, bugün kendinize yapacağınız yatırıma bağlı. Dolayısıyla arzumuz, OMÜ’den aldığınız
nitelikli eğitimle, ülkenizdeki değerleri yaşatmanız
ve bu değerlere değer katma noktasında güçlü bir
misyon üstlenmeniz. Bunun için de size her türlü
desteği vermeye ve her türlü talebinizi karşılamaya
hazırız.” ifadelerini kullandı.

Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev de Türkmenistan’ın ekonomik, askeri ve uluslararası alanda gösterdiği gelişim ve sürdürülebilir
kalkınma hamleleri hakkında bilgi verdi.

Hepinize başarılar diliyor, Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yılını kutluyorum.” sözlerine yer verdi.

“Türkiye’de eğitim gören yurttaşlarımız,
ülkemizin gelişmesine katkıda bulunuyor”

Samsun milletvekili Bedri Yaşar da “Türkmenistan’ın
sonsuza kadar yaşamasını canı gönülden diliyoruz.
Her ne kadar iki devlet olsak da tek milletiz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkmenistan
Cumhurbaşkanının iki ülke arasındaki ilişkinin gelişmesi için çok ciddi gayretleri var. Yaşasın Türkiye
ile Türkmenistan dostluğu. ” dedi.

Türkmenistanlı öğrencilere, OMÜ gibi saygın bir
eğitim kurumdan aldıkları eğitimi en iyi şekilde
değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Büyükelçi
İşankuli Amanlıyev “Onların vasıflı eleman olarak
ülkemize dönmeleri ve gelecekte yurdumuza yararlı insanlar olmaları için çabalıyoruz. Bu konuda
başarılı sonuçların geldiğini söylemek mümkün.
Türkiye’de eğitim gören yurttaşlarımız, ülkemizin
gelişmesine katkıda bulunuyor. Türkmenistanlı öğrencilere sağlanan koşullar ve verilen destek için
OMÜ’ye ve Rektörümüze Türkmenistan Büyükelçiliği adına teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.
Türk
Coğrafyasında
yaşayan
öğrencilerin,
Türkiye’de bilgi ve donanım kazanarak ülkelerine
katkı sağlamalarından onur duyduklarını belirten
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da
“Hedef daha müreffeh ülkelerde yaşamak. Bunun
için de çok çalışmak, yılmamak gerek. İnanıyorum
ki buradaki öğrencilerimiz devletin ve ailelerin sağladığı imkânları en iyi şekilde değerlendirecektir.

Türkiye’nin, Türkmenistan’da ciddi bir ticaret hacmi
olduğunu da hatırlatan Samsun milletvekili Bedri
Yaşar “Türkmenistan coğrafyasında, yaklaşık 50
milyar dolar bir ticari hacme ulaştık. Pandemi döneminde bile bu hacim yüzde 15 civarında arttı. Dil,
din, kültür birliğimiz olan Türkmenistan’la kurduğumuz ticari birlik, iki ülke arasındaki ilişkinin etki
alanını daha da büyütüyor. İki ülke arasındaki asıl
köprüyü kuranlar da Türkiye’de eğitim gören öğrenciler. Burada aldıkları bilgi ve deneyimi ülkelerine taşıyarak Türkiye’nin iş, bilim ve kültür dünyasıyla diyaloğu sağlıyorlar. “ şeklinde konuştu.
Türkmenistan’ın sanayide, ulaşımda ve tarımda
önemli gelişmeler gösterdiğini ve zengin doğalgaz kaynaklarına sahip olduğunu kaydeden Bedri Yaşar, konum olarak önemli bir yerde bulunan
Türkmenistan’ın; Asya’nın yükselen yıldızı olduğunu, tarafsız ve bağımsız duruşuyla anahtar rol üstlendiğini söyledi.
Türkmenistan’ı tanıtan video gösterimiyle devam
eden etkinlikte Türkmenistanlı öğrenciler, ülkelerinin şiirlerini, türküleri ve danslarını icra ederek
etkinliğe renk kattı.
OMÜ Yaşam Merkezinde son bulan etkinlikte protokol üyeleri Türkmenistanlı öğrencilere teşekkür
belgesi takdim etti.
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İki kardeş ülke, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki
güçlü ilişkiye de değinen Büyükelçi İşankuli Amanlıyev “Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk kabul eden
ve Aşkabat’ta ilk büyükelçilik kuran ülke Türkiye
Cumhuriyeti’dir. Kökleri yüzyılların derinliklerine
uzanan ortak tarihi ve kültürel değerlerimiz, iki
ülkenin ilişkilerinin gelişmesinin önemli koşulları
olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde de iki
ülkenin milli liderlerinin önderliğiyle, dostane muhabbetlerin daha da üst düzeye çıkması için gayret
gösterilmektedir. “ dedi.

“İki devlet olsak da tek milletiz”

89

Etkinlikler Yeşil Üniversite

Rektör Ünal: “OMÜ; Sıfır Atık
Uygulamalarıyla Ülkemiz ve Dünya için
Misyon Üstleniyor”
5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) ve Türkiye Marmara Belediyeler Birliği, “OMÜ Kampüsü’nde Sıfır Atık Uygulamaları ve
Gelecek Hedefleri” adlı çevrim içi (on-line) farkındalık webinarı gerçekleştirdi.
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ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde düzenlenen webinarda; OMÜ Rektörü Prof.
Dr. Yavuz Ünal, “Yaşanabilir Üniversitenin Gelecek
Hedefleri”ne ilişkin açılış konuşmasında söz aldı.
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Rektör Yavuz Ünal, yaşayan-yaşanabilir bir dünya ve
gelecek nesilleri yetiştirmek için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Bu dünyanın insanlara
emanet olduğunu belirten Rektör Ünal, “Kâinat bizim mülkümüz değil, yaşamamız için gerektiği kadar
tüketmemiz ve tükettiğimiz ürünlerin de kimsenin
konfor alanına zarar vermemesi gerekir. Bu nedenle
Üniversitemizde sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı. Rektör Ünal OMÜ’nün, sıfır
atık uygulamalarıyla ülkemiz ve dünya için misyon
üstlendiğinin altını çizerek “Geleceği doğrudan etkileyen ve yaşam imkânını ortadan kaldıracak bir sorunun çözümü konusunda misyon üstlenen akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Varlık nedeni insan olan çevre sorunlarının Dünya
Çevre Günü münasebetiyle gündeme geldiğini ama
yakın zamanda çok ciddi sıkıntılar doğurduğunu
belirten Rektör Ünal, bu sorunun ileride büyüyerek
daha fazla iklim değişikliği, küresel ısınma ve çölleşmeye neden olacağını dile getirdi.
“OMÜ olarak sıfır atık konusunda bir farkındalığa
ve bilinç inşasına ihtiyacımız var”
OMÜ olarak sıfır atık konusunda bir farkındalığa ve
bilinç inşasına ihtiyacımız olduğuna atıfta bulunan
Rektör Ünal, konuşmasında çevre konusunda insanların kültür seviyesinin arttırılması gerektiği üzerinde durdu. Görevde bulunduğu süre içerisinde en fazla odaklandığı konulardan birisinin çevre olduğunu
hatırlatan Ünal, sorunun, gelecek olan neslimizi ve
bütün canlıları ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.
Konuşmasını Üniversitede yaptıkları çalışmalara
değinerek bitiren Rektör Ünal “Kampüsümüzdeki
ormanlık alanların nitelikli bir ormana dönüşmesi
için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık
ve bu süreçte kampüsümüze yaklaşık olarak 3 binin
üzerinde ağaç diktik.” diye konuştu.

ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Ardalı “Doğanın
sınırlarını zorlayarak dengesini bozuyoruz”
Daha sonra ise OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı da “OMÜ’deki Sıfır Atık Uygulamaları” hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Ardalı, 5 Haziran Çevre Günü’nün önemini vurguladıktan sonra “Doğanın
sınırlarını zorlayarak dengesini bozuyoruz, zamanımız çok kalmadı. Bu nedenle doğa ve dünya ile barış
imzalamalıyız, sorunu saptadık artık harekete geçip
çözüm yolu bulmalıyız. Önceliğimiz; zararlı emisyon
gaz azaltımı, net sıfır emisyon ve kaynak verimliliği ile yenilenebilir enerjiye geçiş için yol haritasının
belirlenmesi olmalı ve bu noktada hızlıca hareket
etmemiz gerekiyor. Doğru politikalar ile zararlı gazları hem azaltabilir hem de ekonomik zararı önlemiş
oluruz. Şu ana kadar insanlık olarak üzerimize düşeni yapamadık, dünya için bir şeyler yapmalıyız, bizi
kurtaracak eylemler gerekiyor.” sözlerine yer verdi.
“Üniversitede sıfır atık alışkanlıkları
geliştirilmeli”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve
Eğitim Çevre Müdürü Yüksek Mühendis Hülya Çakır ise “Sıfır Atık” ile ilgili bir sunum yaptı. Çakır, sıfır
atığın hayatiliğine değindikten sonra bu hususta
Türkiye’de gelinen nokta ile sıfır atık yaklaşımı, atık
su ve emisyonun azaltılması, atıkların yeniden kullanılması ve kompostlanması ile geri kazanımının aciliyetine dikkat çekti. Üniversitede sıfır atık alışkanlıklarımızı geliştirmek için yapılabilecek faaliyetlere
ilişkin örnekler sunan Çakır, pandemi ile ortaya çıkan
maske ve hijyen konusunda da bilgiler aktardı.

Etkinlikte; Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Özen Kulakaç, “Sıfır Atık ve Özgürleştirici
Bilme”; Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Müderrisoğlu, “Yaşanabilir Üniversite Yerleşimi”; Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Omca Çobanoğlu,
“Çevre Eğitimi”; Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi
Gediz Uğuz, “Laboratuvardan Kaynaklanan Atıkların Yönetimi”; Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Bilge
Aydın Er, “Grafiklerle Sıfır Atık ve Sıfır Atık Gelecek
Hedefleri”; Mühendislik Fakültesi doktora öğrencisi Yüksek Mühendis Özge Köksal, “Yeşil Üniversite
Yaklaşımı” ve OMÜ Çevre Topluluğu Başkanı ve sıfır
atık lideri Batuhan Ateşli ve sıfır atık liderleri Emre
Candan ile Özge Öztürk, “Sıfır Atık Etkileşimi” üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Etkinlik genel bir değerlendirmenin ardından sona
ererken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında kampüsün sıfır atık çalışmaları ve gelecek hedeflerini anlattığı bir video
mesaj yayımladı.

OMÜ, IWGM 2021 Çevrimiçi Toplantısı’na Katıldı
25-26 Ağustos 2021’de gerçekleştirilen Malezya’nın
ev sahipliğini üstlendiği 27th International (Virtual)
Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM 2021) çevrimiçi toplantıya Endonezya
Üniversitesi ekibi tarafından gelen davet üzerine
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ) de katıldı.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez
Müdürü ve Yeşil Üniversite Koordinatörü Prof. Dr.
Yüksel Ardalı tarafından üniversite adına “Climate
Change Adaptation and Integrated Waste Management in the time of Pandemic in Ondokuz Mayıs University” sunumu yapıldı. Sunumda OMÜ’nün
sürdürülebilirlik çalışmaları ve planları bütün dünya
üniversiteleriyle paylaşıldı.

Yeşil ölçeklendirme çalışmalarında üniversitelerin
katıldığı iki günlük çalıştayda kapanış toplantısında
bir sonraki toplantının 2022 yılında Tayland’da yapılmasına karar verildi.
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Endonezya Üniversitesi (UI) 2010 yılında bir dünya
üniversiteler sıralamasını hayata geçirdi. Kampüslerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren
bu sıralama; daha sonra UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması adını aldı.
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OMÜ Kurupelit Kampüsüne Sülün ve
Keklik Saldı
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Birçok evcil ve yabani hayvana ev sahipliği yapan
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, biyolojik çeşitliliği
korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla,
Kurupelit Kampüsünün orman, çayır, akarsu ekosistemini barındıran yedi farklı alanına, 250 sülün ve
250 kınalı keklik kuşu törenle salındı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğünün “Tabiata Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi” doğrultusunda OMÜ’nün
11. Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk,
Prof. Dr. Recep Sancak, 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref
Aydın, kamu kurum yetkilileri ve Üniversite çalışanları katıldı.

Protokol kapsamında sülünler ve kınalı keklikler, OMÜ Kurupelit Kampüsünde, Teknoparkın üst
bölgesindeki dağın eteklerinden salınarak doğal
yaşam alanına kavuştu. Kampüsteki doğal hayata
ayrı bir canlılık katacak kuşların salınmasıyla artık
Kurupelit Kampüsünde, kınalı keklik ve sülün sesleri
daha sık duyulacak.
Törende, protokol ve Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi veren 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir “OMÜ ile imzaladığımız protokol doğrultusunda 250 sülün, 250 kınalı keklik salacak olup
takip eden yıllarda da yerleştirme programına devam edeceğiz. Yerleştirilen hayvanların izlenmesi
ise 11. Bölge Müdürlüğü, Samsun Şube Müdürlüğü ile
OMÜ Ornitoloji Bölümü tarafından yapılacak.” dedi.

“Sülünü ve kekliği doğadan yok ettiğinizde
keneyle mücadele etmek zorunda kalırsınız”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da “Kainatı yaratanın
kurduğu besin zinciri insan eliyle kırılarak çöktüğünde, felaket yaşamamız kaçınılmaz oluyor. Müsilaj gibi örneklerini yaşadığımız felaketler, bu durumun sonucudur. Buradan baktığınızda insan kendi
eliyle, kendi kıyametini, kendisi zorluyor. Bu hayvanlar da doğanın bir parçası ancak bizim neslimiz
ve bizden sonraki nesil, onları sadece kafes hayvanı olarak görüyorlar. Oysa onlar, besin zincirinin en
önemli parçaları. Sülünü ya da kekliği doğadan yok
ettiğinizde keneyle mücadele etmek için çok çaba
ve kaynak harcamanız gerekir. Daha da önemlisi
bedeli, nice canların kaybedilmesiyle ödenir.” değerlendirmesinde bulundu.

Salınan keklik ve sülün kuşlarının doğada tutunmasının önemine dikkat çeken Rektör Ünal şöyle devam etti “3 yıl boyunca salınacak kuşlarının bir kısmının doğada tutunması, kırılan ekosistemin tamir
edilmesine yarayacak. Kampüsümüz de akarsularıyla, ağaçlarıyla bu kuşların beslenmesi için uygun
ve onlara korunaklı bir yaşam alanı sunuyor. Ana
vatanı Samsun olan bu kuşların, Kampüsümüzde
tutunarak çoğalmasını ve buradan çevreye yayılmasını ümit ediyoruz.”
“Rahatlıkla ormanda, çimende oturabilmek için
bu hayvanları korumalıyız“
Yönetim olarak yeşil kampüs çalışmalarına hız vermeden devam ettiklerini hatırlatan Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal “ Bu protokol de yeşil kampüs çalışmalarının bir parçası olarak aslında bir farkındalık çalışmasıdır. Öğrencilerimizin bu kuşları tanımasını ve
yaşam alanlarında görmelerini istiyoruz. Daha da
önemlisi bu kampüs içinde eğitim alan tüm öğrencilerimizin, meslekleri ne olursa olsun bulundukları

coğrafyada, doğaya karşı duyarlılıklarını sürdüreceğini düşünüyoruz. Çünkü kampüs de bir laboratuvar gibi öğrencilerimize yaşadıkları dünyayla ilgili
farkındalık kazandırmalı. Bu proje de bunun bir parçası... Rahatlıkla ormanda, çimende oturabilmek için
bu hayvanların varlığına ihtiyacımız var. Çünkü bir
keklik, 3 milyona yakın keneyi temizliyor. Bu nedenle özel olarak korunmalı.” şeklinde konuştu.
Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Ünal “İnşallah yavruladıklarını
görür, ekosistemin canlanmasına katkımız olduğu
için mutlu oluruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” sözleriyle
konuşmasını tamamladı.
Halk edebiyatına, şiirlere, türkülere konu edilen,
insanların dillerinden düşürmediği ve Samsun’un
simgeleri arasında gösterilen sülün ve kınalı keklik kuşları, Kampüse salınarak bilimsel yöntemlerle
sürdürülebilirliğinin sağlanması, tür ve sayılarının
belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca Üniversite bünyesinde yürütülecek çalışmalarda toplanacak verilerin yer aldığı rapor, fotoğraf ve haritalar daha sonraki çalışmalara örnek teşkil edecek. Konuyla ilgili
protokol, 2025 yılına kadar devam edecek.
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“Kuşların doğada tutunması kırılan ekosistemin
tamir edilmesine yarayacak”
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ÇEVSAM Söyleşileri
Atık ve çevre kirliliği konusunda önemli çalışmalar yapan OMÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (ÇEVSAM), gerçekleştirdiği söyleşilerle bu yönde rehberlik ederek çevre bilinci ve farkındalığının
kazandırılmasında misyon üstleniyor.
Bu minvalde yurt içi ve dışından uzmanları davet eden OMÜ ÇEVSAM, Müdür Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğündeki söyleşiler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yotube kanalında herkese açık olarak gerçekleştirildi.

ÇEVSAM Söyleşileri* ve Konu Başlıkları Şunlar (Nisan-Eylül 2021)
“Arıtılmış evsel atık suların yeniden
kullanılması” Yunanistan Hellenic
Open Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Ioannis Kalavrouziotis.

“Toprak Kirliliği” Akdeniz Üniversitesi
Çevre Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkez Müdürü ve Ziraat
Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme
Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Şule Orman

“Sürdürülebilir Üniversite ve Tehlikeli Atık Yönetimi” Bursa Uludağ Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü bünyesindeki Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü ve
Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Güray Salihoğlu
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“Dubai’de Sürdürülebilir Yaşam Mücadelesi”
Bitkisel ve Bütünsel Beslenme Koçu Elif Berker.
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* Söyleşileri izlemek için karekodu telefonunuza okutunuz

“Sıfır Atık ile Geldiğimiz Nokta
Farkındalık, Uygulanabilirlik,
Engeller ve Avantajlar” başlıkları
ele alınırken, Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesinden Doç. Dr. Ece Ümmü
Deveci ve Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesinden
Doç. Dr. Çağdaş Gönen.

“Denizlerde Müsilaj (Deniz Salyası)
Tehlikesi” OMÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Özgür Baytut.

“Doğada Eğitim ve Çevre Eğitimi”.
Dr. Elif Omca Çobanoğlu ve
Öğr. Tahsin Yazıcı

* Söyleşileri izlemek için karekodu telefonunuza okutunuz

“Atık Yönetimi ve Çevre Ajansı”
OMÜ mezunu Çevre Mühendisi ve
Atık Yönetim Uzmanı İlkim Yiğit
OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
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“Mikroplastikler”
Yunanistan Patras
Üniversitesi akademisyeni
Dr. Hrissi Karapanagioti
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Bandırma Vapuru Müzesi’nden 19 Mayıs’a
Özgü Özel Yayın
Cumhuriyet’in mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün başlattığı Millî Mücadele’nin doğuş ve
simge şehri Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi de “Umudun ve Ufkun Ülkesi Türkiye” sloganıyla 19 Mayıs Türkiye Buluşması adlı özel programda farklı isimleri ağırladı.
Bakan Kasapoğlu ve T3 Vakfı Başkanı Bayraktar
ile çevrim içi bağlantı
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Büyükşehir Belediyesinin SBB TV YouTube kanalı aracılığıyla Bandırma Vapuru Müzesi’nden canlı
yayımlanan programa; Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Teknoloji
Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar
Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar internet
üzerinden çevrim içi (on-line) bağlanırken; Samsun
Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri
Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörüv Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Gençlik ve Spor İl
Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile öğrenciler bizzat katıldı.
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Programın açılış konuşmasını yapan Vali Doç. Dr.
Zülkif Dağlı, pandemi koşullarına rağmen 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle birlikte coşkulu kutlamalara imza attıklarını belirterek “19 Mayıs’ın şehri Samsun hem maddi hem
de manevi anlamda kutlamaları içselleştirmiş ve her
yönüyle görevini layıkıyla yerine getirmiştir.” dedi.

“Samsun, sporda her branşa hitap eden
yönleriyle örnek bir şehir”
Programa çevrim içi olarak bağlanan Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise
Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm
şehit ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yâd
ederek “19 Mayıs’ta yakılan o meşale, bugüne kadar
ülkemizi ve tüm insanlığı aydınlattığı gibi bundan
sonra da en parlak şekilde ışık saçmaya devam edecek. O günkü heyecan ve inançla Cumhuriyet’imizi,
demokrasimizi ve hukukumuzu hep birlikte daha
yukarılara taşımanın mücadelesini vereceğiz... Samsun, imkânlar açısından sporda her branşa hitap
eden yönleriyle en güzel örneklerden biri olmakla
birlikte teknolojisi, bilimi, kültürü ve sanatıyla çok
güzel bir altyapıya sahip bir şehrimiz. İnşallah ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha ileriye
götüreceğiz ve bunun gayreti içinde olacağız.” sözlerine yer verdi.
Ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın moderatörlüğünde başlayan söyleşide Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar;
19 Mayıs’ın önemi ve değeri, Türk gençliği, ülkemizin kat ettiği aşamalar ve gelecek tasavvuru, muasır
medeniyet ülküsü gibi temalara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştı.
“Bu millet kendisine yapılan bu liderliği ve iyiliği
asla unutmamıştır”
İlk olarak düşüncelerini aktaran Rektör Prof. Dr.
Ünal, 19 Mayıs’ın; bütün milletin aynı anda ve aynı

hir Belediye Başkanı Mustafa Demir de 19 Mayıs
ruhuyla hareket ettiklerine işaret ederek “Millî
Mücadele’nin başladığı 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılı
yani 19 Mayıs 2019 yılı bizler için de aynı zamanda bir
milat olmuştu. Geleceği emanet edeceğimiz gençler, ne kadar nitelikli yetişirse ülkemiz de o doğrultuda yön alacak. Bu anlamda Samsun Büyükşehir
Belediyesi olarak altyapı çalışmalarımız da dâhil
bütün alanlarda çocuklarımız ve gençlerimiz için
bu ruha ve amaca yönelik vizyoner çalışmalarımızı
projeli bir biçimde yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“19 Mayıs ruhuyla vizyoner çalışmalarımızı projeli
bir biçimde yürütüyoruz”
“O gün atılan adımın bugün ne kadar ehemmiyetli
olduğunu bir kez daha anlıyoruz” diyen Büyükşe-

Bandırma Vapuru Müzesi dijital ortamda
Sabancı Vakfının çalışması sonucunda Bandırma
Vapuru’nun, internette sanal gerçeklik turuyla ziyaret edilebildiği bilgisini veren Başkan Demir, bu
değerli çalışmadan dolayı Sabancı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya şükranlarını sundu.
“102 yıl önce başlayan mücadele tarihimizden
aldığımız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok
daha ileriye taşıyacağız”
Samsun Valisi Zülküf Dağlı, 19 Mayıs 1919’da
Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin var olma
mücadelesinin başladığını belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yolda âdeta Türk milletinin kaderi
çizilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın ‘19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıktığım zaman elimde hiçbir maddi kuvvet yoktu; yalnız, Türk milletinin asaletinden doğan
ve benim de vicdanımı dolduran manevi bir kuvvet vardı. İşte ben o kuvvete yani Türk milletine
güvenerek işe başladım’ sözleri aslında mücadelenin özünü gösteriyor… ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Atatürk, geleceğimizi tarif ediyor. Bizler
de 102 yıl önce başlayan mücadele tarihimizden

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

duyarlılıkla harekete geçtiği bir tarih olduğunu vurgulayarak “102 yıllık bir geçmişle böyle bir heyecanı
yaşıyoruz. Programımızda temelde anmak, anlamak
ve bilinç tazelemek olarak nitelendirdiğimiz 3 kademeyi hedefliyoruz. Bu millet, ruhunda özgürlüğü
ve bağımsızlığı barındırdığı gibi kendisine yapılan
bu liderliği ve iyiliği asla unutmamıştır. Bu uğurda
emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları ile ismi bilinmeyen nice kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Sömürgeci ülkelerin her zaman stratejik farklı adımları olabiliyor.
Askerî işgaller kısa sürüyor ancak kültürel işgal söz
konusuysa yani kodlar yahut format değiştirildiyse
buna azami ölçüde dikkat etmeliyiz. 19 Mayıs’a bizi
getiren bir süreç var ve 19 Mayıs’tan sonra da başka
bir süreci yaşıyoruz. O yüzden bugünü de anlamak
durumundayız. Tekrar başa dönmemek için bu sürecin doğru okunması gerekiyor.” diye konuştu.
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aldığımız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok
daha ileriye taşıyacağız. Gençliğin sinerjisini teknolojik imkânlarla birleştirerek geleceğe emin
adımlarla yürüyeceğiz.” Selçuk Bayraktar ise Rektör
Ünal’ın, kendisine yönelttiği sorular hakkında değerlendirmelerini paylaştı.
“19 Mayıs ve Millî Mücadele ruhu bizlere yol
gösteriyor”
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Millî Mücadele ruhuyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Selçuk Bayraktar “Tabii biz de millî teknoloji hamlesi
alanında ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olabilmesi maksadıyla bütün bu çalışmaları yapıyoruz.
O ruh yani 19 Mayıs ve Millî Mücadele ruhu, açıkçası
bizlere de yol gösteriyor. Türkiye’nin bu alanda sayılı ülkeler arasına girmesini bu ruha borçluyuz. Türkiye, bu kapsamda dünyada sayılı ülkelerden biri ve
hatta kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz SİHA’ları dahi üretiyor. Artık bütün dünya bu gelişmeyi görüyor. Nasıl ki eserlerinin takdir görmesi
sanatçılar için en büyük gurur kaynağıysa bizler için
de böylesine ulvi bir davaya hizmet ediyor olmak,
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en büyük gurur kaynağı. Biz Baykar’da bin 500 kişilik bir aileyiz. Bu kişilerin 800’ü mühendis, geri kalanı da teknik personel. Herkes âdeta Millî Mücadele
ruhuyla, Yahya Kemal’in şiirindeki ruhla çalışıyor
diyebilirim. ‘Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik’
diyor ya. İşte o ruhla büyük bir gayret gösteriyorlar.” şeklinde konuştu.
“2022 TEKNOFEST için Samsun değerlendirme
aşamasında”
Selçuk Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, TEKNOFEST’in 2022’de
Samsun’da düzenlenmesi yönündeki talebini şu
sözlerle değerlendirdi: “TEKNOFEST bizim büyük bir
coşku ve hayalle inşa ettiğimiz bir festival. 2020’de
pandemi koşullarında Gaziantep’te yaptık. Bu festivali bir yıl İstanbul’da, bir yıl da Anadolu’da yapma
kararı almıştık. Şimdi tabii 2021’de İstanbul’da olacak. 2022’de inşallah yine Anadolu’da düzenlemeyi
planlıyoruz. 60’tan fazla paydaşımız var ve onlarla
da istişare ederek inşallah seçimimizi yapacağız.
Tabii 2022 yılı için Samsun’un şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyebilirim.”

OMÜ Arama Kurtarma Takımı Kuruldu

Takımı, olası afet durumlarında hayat kurtaracak bilgi ve yöntemi uygulamalı olarak öğrenerek deneyim
kazandı. Afetin öncesinde ve sonrasında uygulanması gereken korunma yöntemlerinin de ele alındığı
eğitimde, Samsun AFAD İl Müdürlüğü
eğitmenleri; enkazdan kurtarma tekniklerini, enkazda kullanılan malzemelerin özelliklerini ve kullanımını
göstererek Takım üyelerine uygulattı. Yüksekte mahsur kalan vatandaşların sedyeyle kurtarılma yönteminin
de öğretildiği eğitim, genel bir tatbikatın ardından sona erdi.

İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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Meydana gelebilecek her türlü afetin arama kurtarma çalışmalarında yer almak üzere öğrenci, personel ve gönüllülerin katılımıyla kurulan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Arama Kurtarma Takımı, Samsun
AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen hafif arama kurtarma eğitimini
başarıyla tamamladı. Samsun AFAD
İl Müdürlüğünde verilen eğitimde
OMÜ Arama Kurtarma Takımının her
bir üyesi, eğitim alanında bulunan
parkurlarda hafif arama kurtarma
tatbikatı yaparak uygulamalı eğitim
aldı. Eğitimde OMÜ Arama Kurtarma
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4. Engelsiz OMÜ Günleri
Engelli Birimi tarafından, Üniversitede engelsiz bir
ekosistemin oluşturulmasını özendirmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Engelsiz OMÜ Günleri”, alanında uzman
isimlerin katılımıyla internet üzerinden düzenlenen
etkinliklerle üç gün boyunca sürdü.
OMÜ Youtube kanalından canlı yayınlanan etkinliğin birinci gününde Eğitim Fakültesi öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nursel Topkaya moderatörlüğünde ‘Engelli Öğrencilerde Kapsayıcı Eğitim ve Ayrımcılık
Paneli’ yapıldı.
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Panelde; Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Hasan Gürgür, Boğaziçi Üniversitesi GETEM Direktörü Dr. Engin Yılmaz ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır birer sunum
gerçekleştirdi. Panelde, kapsayıcı eğitimle engelli
öğrencilerin eğitime nasıl dâhil edilebilecekleri ve
sağlamcılık bakışıyla ne gibi ayrımcılıklarla karşılaştıkları üzerine konuşmalar gerçekleşti.
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Etkinliğin ikinci günü gerçekleştirilen ilk panelin
moderatörlüğünü ise Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Serpil Alptekin yaptı. Amazon Firması İnsan
Kaynakları Ofisi çalışanı Elif Kain, Samsun İl Sağlık
Müdürlüğü çalışanı Dr. Fatma Kaynarca Güzel ve
Getir Firması İnsan Kaynakları Ofisi çalışanı Hale
Yıldız’ın deneyimlerinin paylaştığı panelde; farklı meslekler bağlamında engellilik, engelli olan ve
farklı meslekler icra eden kişiler ve kariyer yolculukları üzerinde duruldu.
Etkinliğin ikinci günü gerçekleştirilen ikinci panelin
moderatörlüğünü de Eğitim Fakültesi öğretim üyesi

Doç. Dr. Yaşar Barut gerçekleştirdi. Panelde, öğrencilerin gözünden engelsiz üniversite yaşamı ve güçlü yönleri değerlendirildi.
Rektör Ünal Engelsiz Bir Üniversite İçin
Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Etkinliğin son günü engelli öğrenciler ve birim gönüllüleriyle internet üzerinden bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğrencilerin sorunlarını ve
önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti.
Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Nursel Topkaya’nın yaptığı söyleşide; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, ilgili idari birim
yetkilileri ve akademisyenler de yer aldı.
“Bu yılın sonuna kadar OMÜ’nün yüzde 60
oranında engelsiz üniversiteye dönüşmesine
hedefliyoruz”
Söyleşinin başında öğrencilere seslenen Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, engelli öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları zorlukların giderilerek diğer öğrencilerle aynı koşullarda eğitim hayatlarına
devam etmeleri gerektiğinin önemine işaret ederek
şöyle devam etti “OMÜ yarım asra tekabül eden bir
geçmişe sahip eski bir Üniversite olduğu için binalarının büyük bir kısmı, engelli öğrencilere uygun
dizayn edilmedi. Bu nedenle engelsiz bir üniversite
yaratmak için yapılması gereken alt yapı çalışması,
sıfırdan kurulan bir alt yapıya göre çok daha maliyetli. Ancak bu durum, bizim için bir mazeret değil.
Engelleri kaldırmak için elimizdeki tüm imkânlarla
sürece dâhil olacağız. Bu noktada temel hedefimiz,

OMÜ’nün bu yılın sonuna kadar yüzde 60 oranında
engelsiz bir üniversiteye dönüşmesini sağlamak.
Uzun vadede hedefimiz ise 3 yıl içinde OMÜ’nün
bütünüyle engelsiz bir üniversiteye dönüşmesi,
imkânlar ve fırsatların da tüm öğrencilerimiz için eşit
bir şekilde oluşturulmasıdır.”
Öğrencilerden yaşadıkları sorunları, ilgili yetkililere
mutlaka ulaştırmalarını rica eden Rektör Ünal “Bu
sayede sorunları geciktirmeden, kısa zamanda çözebiliriz.” dedi.
“Üniversitemiz ve şehrimizdeki engelleri
kaldıracak bir proje hazırlayabilirsiniz”
Üniversitenin farklı birim ve bölümlerinde öğrenim
gören yaklaşık 20 kişilik bir öğrenci grubunun karşılaştıkları problemleri ve önerilerini dinleyen Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal söyleşinin sonunda “Öğrencilerimizi düşünmeye, araştırmaya ve çözümlemeye
yönlendirmek, onların akademik hayata alışmasını
sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde bir bütçe
ayırarak öğrenci projelerine destek sunmayı planlıyoruz. Bu noktada siz de Üniversitemiz ve şehrimizdeki engelleri kaldırmak amacıyla bir proje hazırla-

yarak bu destekten faydalanabilirsiniz.” ifadelerini
kullandı.
Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Ünal, daha güzel günlerde
yüz yüze görüşme temennisinde bulunarak tüm
katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan
Bayramını kutladı.
Engelsiz bir üniversite için sorunların çözülmesine
yönelik görüşlerin bildirildiği söyleşi, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Ulusararası Köpek
Irkları Kinoloji Federasyonu (UKIFED) arasında Karadeniz Bölgesi köpek ırkları üzerinde yapılacak kinoloji çalışmalarını kapsayan iş protokolü imzalandı.
OMÜ ile UKIFED tarafından köpeklerin zoolojik özellikleri, üreme, safkan ırkların elde edilmesi, coğrafi
dağılım, davranış ve eğitim vb. kinoloji çalışmalarında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen protokol metni 2 yıl geçerli olacak.

Rektörlükte düzenlenen törenle protokol metnine
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve UKIFED adına kurs
eğitmeni Bora Aydın imza attı. Törende kısa bir
konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, protokolün hayırlı olmasını dileyerek Üniversitenin köpeklerle ilgili çalışmalarda tüm imkânlarıyla destek
olacağını söyledi. Ayrıca Rektör Ünal, bu iş birliği
sayesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, felaket durumlarında daha hızlı ve güvenli şekilde müdahale
etme fırsatının yakalanacağını söyledi.
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UKIFED ile İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Bafra Yerleşkesi’deki İyileştirme
Çalışmalarına Dair Adımlar Sıklaştı

OMÜ Üst Yönetimi, yapılması planlanan iyileştirme
çalışmaları doğrultusunda Bafra Yerleşkesi’ni yaşayan ve sürdürülebilir bir eğitim merkezi hâline getirmek için adımlarını hızlandırdı.
Bafra Turizm Fakültesi, Bafra İşletme Fakültesi, yeni
kurulan Eczacılık Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek
Yüksekokulundan oluşan Bafra Yerleşkesi’nin çehresini, fiziki ve altyapısal iyileştirmelerle değiştirmeyi ve güzelleştirmeyi hedefleyen OMÜ Üst Yönetimi,
bu amaçla daha önce Turizm Fakültesinde gerçekleştirdiği istişare toplantısına Bafra Belediyesinde
devam etti.
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Beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep
Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Üniversite Genel
Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ile birlikte
Bafra Belediyesine gelen Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, burada Bafra protokolü ve bağışçılarla bir
araya geldi.
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Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı
Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit
Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel
Başar, Bafra Yerleşkesi’nin şekillenmesinde önemli
katkıları bulunan bağışçı Arslan ailesinden Saffet ve
Akif Arslan ile yetkililerin katıldığı toplantıda; Bafra

Yerleşkesi’nin cazibesini arttıracak politika, hedef
ve amaçlar ele alındı.
Rektör Ünal “Kararlılıkla yol almak istiyoruz”
Toplantıda, sürdürülebilir ve istikrarlı bir kampüs
adına proje ve politikalar geliştirdiklerini belirten
Rektör Ünal, bu değişim sürecinin önemini öğrenciler, paydaşlar ve Bafralılarla paylaşıp kararlılıkla yol
almak istediklerini dile getirdi. Hazırladıkları projeyle Bafra Yerleşkesi’nde öğrenciler ve akademisyenlere nitelikli ve canlı bir eğitim ortamı sunmayı planladıklarını vurgulayan Rektör Ünal, yerleşkedeki
muhtemel yatırımlarla bugünün ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamayı ümit ettiklerini kaydetti.
“Tüm bileşenlere dikkat etmek zorundayız”
Rektör Ünal, Bafra’nın ticaret, sanayi, turizm vb. bileşenlerini dikkate alarak Bafra Yerleşkesi’nde bütünleşmiş bir eğitimi gözettiklerine değinerek, bu
yönde kamu ve özel sektörle de istişare ve iletişim
hâlinde olduklarına işaret ederken el birliği ve dayanışmayla Bafra Yerleşkesi’ni geleceğe taşımayı
arzuladıklarını sözlerine ekledi.
Toplantıda Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç başta olmak üzere diğer katılımcılar
da fikir, öneri ve değerlendirmelerini paylaştılar.

Bafra Turizm MYO’da Devir Teslim

Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
atanan Doç. Dr. Seyfullah Gül, Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal’ın da katıldığı devir teslim töreninde görevi
Doç. Dr. Yasin Keleş’ten aldı. Törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz
Batuk ile akademisyenler de hazır bulundu.

Görevi devralan Doç. Dr. Seyfullah Gül de “Bafra
Turizm MYO’nun kurucu müdürü Yasin Keleş Hocamıza emekleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de desteğini bekliyorum. Bu bir bayrak
yarışı ve biz de zamanı geldiğinde bu bayrağı yeni
arkadaşlarımıza devredeceğiz.” dedi.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Doç. Dr. Yasin Keleş’e verdiği emekler için
teşekkür ederek şunları söyledi: “Yasin Keleş Hocamız, Bafra Turizm MYO’nun geldiği noktaya ulaşması için çok güzel işler yaparak önemli bir mesafe kat
etti. Bıraktığı yerden görevi devralan Seyfullah Gül
Hocamızın da MYO’muzu tecrübesiyle ileriye taşıyacağına inanıyoruz ve bunun için her türlü desteği
vermeye hazırız. Buradan aldığı bayrağı, kentteki dinamiklerle ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürerek
daha ileri bir noktaya taşımasını ümit ediyorum.”

Doç. Dr. Yasin Keleş ise görevde bulunduğu süre
zarfında kendisine destek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek yeni Bafra Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Seyfullah Gül’e başarılar diledi.
Devir teslim törenin ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve
Prof. Dr. Cengiz Batuk ile birlikte Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu akademisyenleriyle görüşerek
kendilerinden bilgi aldı. Görüşmede, MYO’nun ve yer
aldığı kampüsün gelişmesi için fikir alışverişi yapıldı.

OMÜ Personeline Uygulamalı Drone
Eğitimi Verildi

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya ve Dr. Enes Abanoz’un
koordinatörlüğünde verilen eğitime; Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Kurumsal İletişim Birimi
çalışanları katıldı. Kurupelit Kampüsünde yer alan
Yaşam Merkezi çevresinde gerçekleşen ve 2 gün süren eğitimde İHA-1 (İnsansız Hava Aracı) araçlarının
teknik özellikleri, kullanımı uygulamalı olarak anlatılırken, konuyla ilgili yasalar ceza-i yükümlülükler
gibi bilinmesi gereken önemli konular aktarıldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin gerçekleştirdiği
meslek içi eğitim programları kapsamında uygulamalı drone eğitimi verildi.
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Uzaktan Eğitimin Bugünü ve Geleceği
Konuşuldu
İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Bafra İşletme Fakültesi tarafından “Bugünden Geleceğe” konulu web seminer serisinin ilki gerçekleştirildi. Dekan Prof. Dr. Ahmet Mutlu moderatörlüğünde gerçekleşen seminere Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsün Kurubacak; uzaktan
eğitim ve bu eğitimin yüz yüze eğitimden farkı, felsefesi, pandemi döneminde değerlendirilmesi, yapılanması ile altyapı gereklilikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Pandemi döneminde büyük önem
kazanarak daha önce tecrübe edilmediği kadar
geniş bir kitleye uygulanan uzaktan eğitimle ilgili
problemlerin ve bu eğitim şeklinin geleceğiyle ilgili
öngörülerin de konuşulduğu seminerde Prof. Dr. Ahmet Mutlu, katılımcılardan gelen soruları da Prof. Dr.
Gülsün Kurubacak’a yöneltti.

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak “Tüm alanlar uzaktan
eğitime hazırlıklı olmalı”
Uzaktan eğitimin; sadece teorik derslerde değil, iyi
bir teknik altyapı ile tıp, hemşirelik ve havacılıkta olduğu gibi uygulamalı derslerde de başarıyla uygulanabilecek bir yöntem olduğunun vurgulandığı seminerde; arttırılmış gerçeklik, hologram uygulamaları
ve yapay zekâ teknolojileri ile son derece kapsamlı
bir eğitime dönüştürülebileceği ifade edildi.
Günümüzdeki ilerlemeler ve gelecekteki muhtemel
teknolojik gelişmelerle uzaktan eğitimin zorunlu bir
hâle gelebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kurubacak,
tüm alanların bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini
söyledi.

Bafra İşletme Fakültesi AvivaSA İş Birliğiyle
Sigortacılıkta Fırsatları Değerlendirdi
Bafra İşletme Fakültesi ile AvivaSA iş birliği ile gerçekleşen on-line (çevrim içi) seminerde; sigortacılıkta fırsatlar, insan kaynakları yönetimi ve kariyer
hedefleri ana temaları ele alındı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen seminerin moderatörlüğünü Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Mutlu üstlendi. Seminere AvivaSA’yı temsilen İnsan
Kaynakları Satış İş Ortaklığı Ekibinden Yönetmen
Ebru Çelen, Gelişim ve Yetenek Yönetimi Ekibinden
Yönetmen İlkay Ayhan ve İnsan Kaynakları Satış İş
Ortaklığı Uzmanı Tolga Özdemir katıldı.
Dekan Mutlu “Bu kulvarda fark yaratmayı hedef
alan bir anlayışa sahibiz”
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Prof. Dr. Ahmet Mutlu, 2 yaşında Fakülte olarak fark
yaratmayı amaçlayan bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirterek “Alışılagelmiş işletme fakültelerinin
dışında, bir yandan yurt dışı üniversitelerle yapılan
multidisipliner çalışmalara imza atarken, öte yandan
da reel sektörün ihtiyacı olan uzmanlar yetiştirmeyi
amaçlayan faaliyetler yürütüyoruz. Bu kulvarda fark
yaratmayı hedef alan bir anlayışa sahibiz.” dedi.
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Çalışma hayatına kazandırılmaları için
öğrencilere destek veriliyor
AvivaSA yetkilileri, staj programlarıyla öğrencilere
destek olduklarına işaret ederek çalışanlarını, ge-

nel müdürlük, direkt satış, banka sigortacılığı, acenteler ve kurumsal projeler kadrolarında değerlendirdiklerini ve firma bünyesinde çalışıp ileride kendi
acentesini açmak isteyen çalışanlarına da destek
verdiklerini anlattı.

3 Milyon 576 Bin Liralık Projenin
Ortaklarından Biri de Havza MYO
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen
“Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Altyapı ve
Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor” projesinde OMÜ
Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) proje ortağı oldu.
OKA’nın 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan “Havza Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve
Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor” projesi, Samsun
Valiliğinde Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan
Tural, Havza İlçe Millî Eğitim Müdürü Uğur Sağlam,
OKA Genel Sekreteri İbrahim Şahin ile Havza Ticaret
ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar tarafından
imza altına alındı.

Projeyle Havza OSB’ye yaşam merkezi kurulacak
Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza OSB’de kurulacak yaşam merkezi ile yatırımcıların ihtiyaçlarına
yönelik mesleki, teknik ve sosyal gelişim alanları
oluşturulması ve “Otomatik Sayaç Okuma Sistemi”
kurulumuyla enerji verimliğini sağlamak amacıyla
bu 3 milyon 576 bin lira bütçeli projeyi hazırladıklarını dile getirdi.
Havza MYO öğrencilerine yönelik insan kaynağı
ofisleri kurulacak
Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural
ise paydaşı oldukları proje doğrultusunda Havza
MYO’da öğrenim gören öğrencilerin, mezuniyet
sonrasında Havza OSB’de istihdam edilmeleri amacıyla insan kaynakları ofislerinin kurulmasını hedeflediklerini belirtti.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OSB’lerin kentte yatırımların artması için büyük önem arz ettiğine dikkat
çekerek “Ülkemizin ve ilimizin ekonomik anlamda
gelişerek kalkınmasında öncü rol üslenen OSB’lerin
genişlemesi ve bu yönde üretim, istihdam ve ihracatın artması için hep birlikte çalışıyoruz. Amacımız;
yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek vatandaşlarımıza daha çok iş imkânı sağlamak ve istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmaktır.” dedi.
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Vali Dağlı “Amacımız; istihdam oranına büyük bir
ivme kazandırmak”
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“Mesleki Uygulama” ile Öğrenciler İş
Hayatına Hazır

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Samsun
Nano-Lab. Analiz ve Medikal Hizmetler A.Ş. arasında
5 yıl geçerli olacak “Mesleki Uygulama Protokolü”
imzalandı.
Dekanlıkta imzalanan protokol metnine, Fakülte
Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap ve Nano-Lab. Analiz ve
Medikal Hizmetler A.Ş. Sorumlu Müdürü Volkan Tosun imza attı.
Törene; Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Işık, Biyoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, Bölüm Başkan
Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Tülay
Aytaç Akçin ile Nano-Lab. Analiz ve Medikal Hizmetler A.Ş. Satış Müdürü Abdullah Çakmak katıldı.
Törende, 2020 - 2021 bahar yarıyılında Mesleki Uygulama Programı’nı, Nardo Biyoteknoloji Sanayi Tic.
A.Ş ve Özel Samsun Sınav Koleji Fen ve Teknoloji
Lisesi ile Anadolu Lisesinde başarıyla tamamlayan
son sınıf lisans öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi.
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Son sınıf öğrencisine iş teklifi
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Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek programın
ilk defa uygulanmasına rağmen Özel Samsun Sınav
Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesinde
Mesleki Uygulama Programı’nı başarıyla tamamlayan Sümeyra Akın’ın, aynı kurumdan iş teklifi almasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Başarı belgelerini alan lisans öğrencileri de programdan çok memnun kaldıklarını, öz güven ve iş
tecrübesi kazandıklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.

Vali Dağlı ve Rektör Ünal, Çarşamba
Kampüsünde

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal, Üniversitenin Çarşamba ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Çarşamba Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz,
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Hatice Karacan ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Yetkililerden kampüsle ilgili bilgiler alan Vali Zülkif
Dağlı, kampüsün, gerekli fiziki düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için güzel bir ortam sağlayacağını ifade etti.
“Kampüs kültürünü oluşturmayı istiyoruz”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise konuşmasında Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nün Üniversitenin
ikinci büyük kampüsü olduğunu vurguladı. Rektör
Ünal, Çarşamba ilçesinde başlatılan projelerle kam-

püs kültürü oluşturacak fiziki ortamı sağlamak amacında olduklarını söyledi. Böylelikle öğrencilerin her
ihtiyacını karşılayabileceği, güvenli ortamda eğitim
almasını ve kendilerini buraya ait hissetmesini sağlayacaklarını anlatan Rektör Ünal, bu başarıyı sağladıklarında ilçenin de kültürel ve sosyal anlamda
gelişeceğini belirtti.
Rektör Ünal konuşmasında Üniversite öğrencilerinin ilçeye adaptasyonunu güçlendirmek amacıyla
kütüphane ve sosyal faaliyetlerin olacağı yaşam
merkezini hizmete açacaklarını vurguladı. Öğrencilere yeni alışkanlık kazandırmak için çeşitli kulüplerin de kurulması gerektiğini ifade eden Rektör Ünal,
gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin zihinsel
olarak doyumunu sağlayacak, kişilik gelişimlerine
katkı sunacak projelerin geliştirilmesi gerektiğini
dile getirdi.
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Vali Dağlı, Rektör Ünal ile birlikte; Hukuk Fakültesi,
İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ve Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulunun yer aldığı kampüsün olanakları ve eksiklikleri
üzerine yapılacak iş birliği çalışmalarında fikir alışverişinde bulundu.
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Sanatsal Yönüyle Hemşirelik Disiplini
İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sosyal
Etkinlik Komisyonu tarafından düzenlenen ‘‘Olmak
Üzerine Konuşmalar” etkinlikleri, pandemi sürecinde farklı tema ve içerikleriyle çevrim içi (on-line) formatta ilgililerle buluşuyor.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın konuşmacı olduğu “Hemşireliğin Sanatsal Yönü: Bakımda Estetiğin
Özü ve Anlamı” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü
Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri yaptı.
Konuşmasında genel olarak hemşirelikte bilme
yolları, hemşirelikte estetik bilme, hemşirelik sanatı, bakımda estetik konularına odaklanan Prof. Dr.
Özen Kulakaç, bir performans sanatı olarak hemşireliğin, hemşirelik bilgisinin yaratıcı kullanımı olduğuna dikkat çekti.
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Prof. Dr. Özen Kulakaç “Hemşirelik; empati,
şefkat ve bütünlükle vücut buluyor”
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Sunumunda hümanist ve profesyonel gelişimin
hemşirelikte önemli bir yer tuttuğunu belirten Prof.
Dr. Özen Kulakaç, devamında “Estetik bilme; anın
anlamına ilişkin yüzeysel duygunun ötesine hareket etmeyi olanaklı kılıyor ve de hastalık, acı çekme,
iyileşme, doğum ve ölüm gibi insan deneyimlerin-

de, o anda hasta ile birlikte ve onun adına hareket
edebilme yeteneği olarak ortaya çıkıyor. Empati,
şefkat ve bütünlükle vücut bulan hemşirelik sanatı,
elbette teknik becerilerle desteklenmekte. Estetik
bilmeye dayalı bir bakımın uyandırdığı etki, genellikle çok güçlü hatta dönüştürücü, bir başka deyişle
unutulmaz nitelikte olup hemşirenin hastayla bir
bağ kurmasını ve bakım anında otantik varoluşunu
sunmasını gerektirir. Her gün bir hemşire yerinden
kalkıp hasta odasına doğru yürüdüğünde bir performans sanatını sunmak üzere hareket etmiş olur.”
değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Özen Kulakaç, konuşmasında ayrıca, şiir ve
öykünün hemşirelikte kullanımına ilişkin örnekler
sunarak hemşirelik mesleğinde sanatın ve estetiğin
önemini vurguladı.

Hemşirelere “Kanser Erken Tanı ve Tarama
Faaliyetleri” Eğitimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 1 - 7
Nisan Ulusal Kanser Haftası’nda “Kanser Erken Tanı
ve Tarama Faaliyetleri” adını taşıyan on-line (çevrim
içi) eğitimle farkındalık çalışmasına imza attı.
“Halk Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması” dersi
kapsamındaki eğitim; dersin sorumlu öğretim üyeleri Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Doç. Dr. Birsen Altay,
Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu ve Arş. Gör. Emel Güven tarafından organize edildi. Açılış konuşmalarıy-

la başlayan etkinlikte söz alan Doç. Dr. Birsen Altay,
öğrencilerin toplumsal konulara duyarlı olmalarını
hedeflediklerini ve kanser haftasında da farkındalık
düzeyini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Eğitimi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
Kanser Kayıt Birimi sorumlusu Dr. Elif Özkaya, sunumunda; eğitimde kanserin tanımı, kanserin nasıl önlenebileceği, kanser taraması, tarama programında
olan kanserler, kanser taramalarında yer alan birimler ile yapılan faaliyetlerden bahsetti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, öğrencileri alanında uzman katılımcılarla buluşturmaya
devam ediyor. Çevrimiçi olarak düzenlenen ve moderatörlüğünü Dr. Arş. Gör. Gamze Tunçer Ünver’in
yaptığı söyleşiye Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Uzman Hemşire Derya Kılınç konuşmacı olarak
katıldı. Fakültedeki Girişimcilik ve Yenilikçilik dersi
kapsamında Kılınç, “İnovatif Hemşirelik Uygulamaları Örnekleri” konulu etkinliğe geliştirdiği inovatif
ürünü (kuvöz içi sese duyarlı ışık) ve deneyimlediği
süreci öğrencilerle paylaştı. Hemşirelikte inovasyonun öneminden bahsedilen etkinlikte, inovatif bir

uygulamanın fikir aşamasından, patent alma sürecine kadar geçirdiği her aşamanın detayları incelendi. İnovatif uygulamalarının hemşirelik bakımına ve
hemşireliğin görünürlüğüne katkıları tartışıldı.
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Hemşirelikte İnovatif Yaklaşımlar
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Genç Girişimcilerle Tecrübe Paylaşımı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
öğrencilere yönelik “Genç Girişimcilerle Tecrübe
Paylaşımı” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.
İşletme Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun ili Ticaret
Odaları ve Borsaları Akademik Danışmanı Doç. Dr.
İdris Varıcı’nın moderatörlüğündeki etkinliğe, TOBB
Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla konuk olarak katılıp deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Etkinliği, Alaçam Meslek Yüksekokulu
(MYO) öğretim üyeleri ile öğrencileri de takip etti.
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Doç. Dr. İdris Varıcı, İşletme Bölümü öğrencileri için
kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam olanağının bulunduğunu ancak öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle birinci sınıftan itibaren öğrencilerin
mutlaka çalışmak istedikleri alanları belirleyip bu
doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesi gerektiğini
ifade etti.
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Varıcı, İşletme Bölümünün; analitik düşünen, idari
kabiliyetleri olan, teknolojiyi ve günceli takip eden
yenilikçi bir yapıya sahip öğrenciler yetiştirmeyi
hedeflediğini belirtti. Varıcı, sözlerine şöyle devam
etti: “Bu anlamda kendi iş fikrini olgunlaştıran ve iş
planını kafasında oluşturup yazılı metinlere dönüştürdükten sonra kaynak arayan girişimci adaylarına
ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda öğrencilerin bölüm
derslerinde aldıkları teorik bilgilerin uygulamadaki

karşılığının varlığını sorgulayabilecek ortamların
oluşturulması gerekir. Etkinliğimizin temel amacı
tecrübe paylaşımı yoluyla öğrencilerin yeni iş fikirleri konusunda cesaretlerinin artırılması ve nasıl bir
mezun profilinin oluşturulması gerektiğinin belirlenmesidir.”
“Kendi iş fikrinizi geliştirdiğinizde geleceğinizle
ilgili karar vermiş olursunuz”
TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit
Bener Ayla ise ticaretle tanışmasının çok küçük yaşlarda başladığını belirttikten sonra girişimciliğin başlangıçta genelde bir karamsarlığa yol açabileceğini,
bu noktada gençlerin motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarıp işe başlamaları gerektiğini dile getirdi.
İş hayatında iyi bir gözlemci olunması gerektiğinin
altını çizen Ayla, sorunları iyi analiz ederek fırsat
yakalamaya çalışmanın önemi üzerinde dururken,
yaşanan sorunlardan yola çıkarak nasıl girişimci
olunduğuna dair gerçek hayat hikâyelerinden örnekler verdi.
Öte yandan Ayla, başarısızlıkla sonuçlanmış girişimcilik hikâyelerinden bahsederek “Her girişimci
birtakım bariz hatalar yapabilir. Bu hataları yapmamak için işin hukuki boyutunun, gerçekleştirilebilirliğinin, fayda-maliyet analizinin, sürdürülebilirliğinin ve kârlılığının düşünülmesi büyük önem
taşıyor.” diye konuştu.

OMÜ Dergilerini Uluslararası Standarda
Kavuşturmak için Çalışmalar Devam Ediyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayın Koordinatörlüğü ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Üniversite
bünyesinde hazırlanan dergilerin, uluslararası standarda ulaşması için yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla “dergi editörleri toplantısı” düzenledi.
OMÜ Merkezi Kütüphane Seminer Salonunda düzenlenen toplantıya; dergi editörleri, editör yardımcıları ve OMÜ Yayın Koordinatörlüğü çalışanları katıldı.
Toplantıda OMÜ Yayın Koordinatörlüğü Süreli Ya-

yınlar Sorumlusu Doç. Dr. Okay Pekşen, Koordinatörlük tarafından yürütülen tasarım-dizgi, Elektronik Yayın Derleme Sistemi (EYDES), Açık Dergi
Sistemi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından
dergilerle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilerek
görüş, öneri ve talepler alındı. OMÜ Yayın Koordinatörlüğü hakkında detaylı bilgiye, iletişim, formlar
ve mevzuata https://kutuphane.omu.edu.tr/yayinkoordinatorlugu-yonetim/ adresinden erişilebilir.

OMÜ Kariyer Merkezi Müdürlüğü ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü İş Kulübü iş birliğiyle engelli öğrencilere yönelik İŞKUR
e-Sertifikalı On-Line İş Arama Becerileri Eğitim
Programı düzenlendi. Üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenimlerine devam eden engelli öğrencilere; etkili öz geçmiş hazırlama, beden dili, mülakat
teknikleri, telefon ile görüşme, iş görüşmesinde kılık kıyafet, iş arama ağları gibi iş hayatına atılmada
etkili olan faktörler hakkında Samsun Çalışma ve İş
Kurumu İş Kulübü Lideri Çiğdem Çakır Beyhan tarafından çevrim içi (on-line) olarak eğitimler verildi.
Eğitim programına katılan öğrenciler, program sayesinde çok faydalı ve yön gösteren bilgiler edin-

diklerini ve eğitimlerin farkındalık yarattığını dile
getirdiler. Eğitime dair katılım sertifikaları, İŞKUR
tarafından e-posta adreslerine gönderildi.
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Kariyer Merkezi, Engelli Öğrenciler için İş
Arama Becerileri Eğitim Programı Düzenledi
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Çevre, Makine ile Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Akredite Oldu

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümleri akredite edildi.
2019 yılında akredite olan Harita Mühendisliği ve
Endüstri Mühendisliği bölümleri süreleri de uzatıldı. Böylece Mühendis Fakültesinde akredite olan
bölüm sayısı beşe (5) yükseldi.
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2021 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK
toplantısı 27 Haziran’da yapıldı. Toplantıda 20202021 döneminde değerlendirilmiş olan mühendislik programlarıyla ilgili kararlar açıklandı. Dernek
takım üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler
sonucunda; söz konusu bölümlerin derneğin ölçütlerini sağladığı sonucuna varılarak, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Lisans Programları, 2 yıllık akreditasyon kalite belgesi almaya hak kazandı. 2019 yılında
akredite olan Harita Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin süreleri de uzatıldı. Böylece
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendis Fakültesinde
akredite olan bölüm sayısı beşe (5) ulaştı.
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Fakültenin üç bölümü (Çevre Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği),
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından geçen ay
değerlendirmeye alındı. Pandemi etkilerinin devam

etmesi nedeniyle ‘uzaktan program değerlendirme’
şeklindeki çalışmalar, yapılan çıkış görüşmesiyle tamamlanmıştı.
Görüşmenin sonunda, yapılan değerlendirmeler
için MÜDEK ekibine ve Mühendislik Fakültesinde
akreditasyon çalışmalarını sürdüren öğretim üyelerine teşekkür eden Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ’nün kalite ve akreditasyon çalışmalarında
iddialı olduğunu, hedefledikleri eğitim revizyonu
kapsamındaki değerlendirmelerin Mühendislik Fakültesi ve OMÜ için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu da akreditasyon çalışmalarını Üniversitenin eğitim revizyonu
ve hedefleri doğrultusunda kurumsal bir anlayış ve
bütüncül bir bakış açısıyla ele aldıklarını ve mevcut
değerlendirmeler ışığında Mühendislik Fakültesi
olarak çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. Dekan Topcu, program değerlendiricilerine ve
bölümlerin akreditasyon çalışmalarında emek harcayan öğretim üyelerine şükranlarını sundu.
Çevre Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği
Bölümü ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü başkanları ve öğretim üyeleri ise yoğun geçen
değerlendirme süreci sonunda, programlarının tüm
paydaşlar için daha iyiye ulaştırılması adına verdikleri desteklerden ötürü OMÜ Üst Yönetimi ile değerlendirmeleri için MÜDEK ekibine teşekkür etti.

OMÜ PUAMER Online Psikolojik Destek
Hizmetlerini Halka Açtı
OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), ücretli psikolojik destek hizmetlerini on-line
(çevrim içi) olarak yürütmeye başladı.
PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, yürütülmekte olan psikolojik destek hizmetlerinden halkın da
yararlanabilmesi için sürecin başlatıldığını söyledi.
Koç, on-line olarak yürütülecek ücretli psikolojik
destek hizmetlerinin, Üniversitenin alanında uzman
öğretim elemanları tarafından sunulmasının önemine vurgu yaptı.
Psikolojik destek hizmetleri ve psikolojik test değerlendirmelerinin pandemi sürecinde on-line formatta olacağını ifade eden Prof. Dr. Koç, sunulacak
hizmetlerin sürece bağlı olarak yüz yüze de yapılabileceğinin müjdesini verdi. Müdür Koç, açıklamasında vatandaşların, bilgi edinmek ve randevu alabilmek için PUAMER web sayfasına ulaşılabileceğini
belirtti.

“Kampüste Seni Anlayacak Biri Var!”
PUAMER Pandemide Öğrencilerin Yanında
OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), Covid-19 sürecinde öğrencilere yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmetlerini online olarak
yürütüyor.

Son olarak Koç, PUAMER olarak online eğitim, konferans, seminer gibi etkinlikler ve psikolojik destek
hizmetleriyle üniversitede yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
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PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi öğrencilerine yönelik daha önce
yüz yüze gerçekleştirilmekte olan ücretsiz psikolojik destek hizmetlerinin pandemi sürecinde online
olarak yürütüldüğünü belirtti. Koç, açıklamasında
öğrencilerin psiko-sosyal sorunları ile pandemi sürecinde de baş edebilmelerine yardımcı olabilmek
amacıyla PUAMER’de verilmekte olan psikolojik
destek hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.
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Mühendislik Fakültesi Proses
Topluluğundan İş Hayatının 5N1K’sı
NEDEN

KİM

NİÇİN

NEDEN NEREDE

neden, nerede ve kim soruları) başlık olarak belirlendiği etkinlik 2 gün boyunca devam etti.
Etkinliğin davetlileri arasında ise; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, BEM HR İnsan Kaynakları ve Eğitim A.Ş.’de
(İŞKUR onaylı özel istihdam bürosu) Kurucu ve Danışman ve aynı zamanda İşletmeci Orhan Öztürk,
Walkino Şirketinde yöneticilik yapmakla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezinde (İTÜ
Çekirdek) T3 girişimcisi ve Gebze Teknik Üniversitesi
Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Melih Erdurmuş, Octotalent Kurucusu, İnsan Kaynakları Danışmanı, Eğitmen ve İktisatçı Ece Kantürk ile Pfizer
(Sandwich) Global R&D’de Teknik Validasyon Uzmanı
Kimya Mühendisi Aynur Diamond yer aldı.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
bünyesindeki Proses Topluluğu; çevrimiçi formatta
düzenlediği “5N1K” adlı etkinliğe, alanlarında uzman
kişileri davet ederek mezun adayı öğrencilere kariyer planlamaları ve gelecek hedeflerinde kılavuzluk etti.
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Profesyonel hayatta başarı anahtarlarından biri:
5N1K
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Bir sorular bütünü ve planlama metodu olarak eskiden bu yana gazetecilik mesleğinde kullanılan ancak günümüzde işlevselliği birçok farklı disiplinde
de yayılım gösteren 5N1K’nın (Ne, nasıl, ne zaman,

Kimya Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere tüm
öğrencilere teknik, akademik ve sosyal anlamda yol
gösterici olmayı amaçlayan 5N1K etkinliğinde davetli katılımcılar; iş hayatında kariyer basamaklarını çıkarken ‘Ne’, ‘Nasıl’, ‘Ne Zaman’, ‘Neden’, ‘Nerede’ ve
‘Kim’ sorularına verdikleri cevaplar ve sahip oldukları deneyimler ışığında mesleki yetkinlik, donanım
ve gelişim ile girişimcilik gibi birçok konuda OMÜ’lü
öğrenciler için aydınlatıcı ve ufuk açıcı bilgiler sundu.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Verilenle
yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız”
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Ünal,
üniversite eğitiminde öğrencinin kazandığı beceri
ve donanımın belirleyici olduğunu dikkat çekerek
“Artık yaşadığımız modern dünyada ne yaptığımızdan çok bunu neden ve nasıl yaptığımız daha önemli.

Bir öğrencinin eğitim hayatının tamamı değerlidir
ama özellikle üniversite hayatı, bir yetkinlik kazanım
süreci olduğundan ve sonraki hayatınızı şekillendirdiğinden farklı öneme sahiptir. Üniversiteyi yeterliliklerin kazanım alanı olarak görmek gerekiyor.
Eğitim-öğretim sürecinde kazandığı donanımlar onu
başarılı kılar. Siz, verilenle yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız. Bilginin peşinde koşmanız ve tecrübe
edinmek için çabalamanız çok değerli.” dedi.

ganizasyonel gelişim alanlarındaki faaliyetlerini, 15
yılı aşkın tecrübe doğrultusunda 2018 yılından beri
yürüttüklerini söyleyerek öğrencilere, mezuniyet
sonrasında iş hayatlarını şekillendirirken dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

“Artık iyi olmak yetmiyor, çok iyi olmanız gerekiyor”

Kantürk “Mezuniyet sonrasında da
yetkinliklerinizi geliştirmelisiniz”

Dekan Prof. Dr. Topcu “Hedefimiz; öncü ve
girişimci bir fakülte olmak”
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu
da öncü ve girişimci bir fakülte olarak, yetkin ve aranan mezunlar vermeyi hedeflediklerini belirterek,
bu tarz programlara devam edeceklerini dile getirdi.
Etkinliğin ilk gününde söz alan konuklardan Orhan
Öztürk, İŞKUR onaylı özel istihdam bürosu BEM HR
olarak personel seçme, işe alım danışmanlığı ve or-

Öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri
ve kendilerini dönüştürebilmelerinde kişisel gelişimin hayati olduğunu vurgulayan Octotalent Kurucusu Ece Kantürk ise “Mezuniyet sonrasında yetkinliklerinizi daha da geliştirmeniz gerekiyor.” Dedi.
İngiltere’ye uzanan kariyer öyküsü
İş hayatına ilaç sektöründe başlayarak yetkinliklerini hangi alanlarda geliştirdiğine ilişkin bilgiler veren
bir diğer davetli Pfizer Teknik Validasyon Uzmanı
Aynur Diamond, bir kimya mühendisi olarak hem ülkemizde hem de İngiltere’de çalışma fırsatlarını nasıl elde ettiğini, iş hayatındaki başarı basamaklarını
hangi koşullarda tırmandığını ve hangi eğitimlerden
geçerek zorlukları aştığını öğrencilerle paylaştı.
Yarışma birincisine “American Life 3 Aylık More
Plus Eğitimi” hakkı
Etkinlik sonunda ise düzenlenen ‘Kahoot’ yarışmasıyla birinci olan öğrenci, American Life 3 Aylık More
Plus Eğitimi ile ödüllendirildi.
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Sadece ders çalışarak üniversite hayatını tamamlamanın yeterli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Yavuz
Ünal, konuşmasını “Çalışma hayatının sizden istediği, donanımlı olmanız. Artık iyi olmak yetmiyor, çok
iyi olmanız gerekiyor. Kendinize yaptığınız yatırımları arttırarak rakiplerinizin önüne geçmeniz, sizi
ileriye taşıyacak. Biz Üniversite olarak bu noktada
elimizden gelen çabayı, projeleri ve planlamaları
yapmaya çalışıyoruz. Ama bu tek taraflı gerçekleşebilecek bir durum değil. Sonuçta her şey sizde bitiyor.” sözleriyle noktaladı.

Walkino Şirketi yöneticisi Melih Erdurmuş, şirketin
öyküsünü paylaştı, öğrenci-girişimci kimliğiyle katılımcılara hitap etti.
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Kimya Mühendisliğinde Kariyer Yolculuğu
Etkinlikler Dizisi
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü;
“On-Line Kariyer Sohbetleri” adını taşıyan etkinlikler serisi doğrultusunda mezunlar ve sektördeki
başarılı meslek profesyonelleri ile diyalog kurarak
öğrencilerine kariyer yolculuğunda kılavuzluk ediyor.
Öğrencilere iş dünyasındaki olanaklar, fırsatlar konusunda destek olmayı ve onları meslek hayatına
hazırlamayı yaptığı etkinliklerin merkezine alan
Kimya Mühendisliği Bölümünde konuk konuşmacı-

lar kariyer planlama, iş hayatındaki koşullar, kişisel
ve mesleki farkındalık, iş ve staj imkânları vb. hususlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Etkinlikte ayrıca, öğrencilerin iş hayatına atılması
sırasında yapılan mülakatlar, meslekte edinilen tecrübeler ve zorlayıcı durumlar, iş hayatında sağlıklı
ve gelecek vaat eden kariyer planlamasının nasıl
olması gerektiği gibi detaylar ve sorular programın
diğer başlıkları olarak öne çıktı.

Kimler katıldı?
§ Aksan Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zafer Kutanoğlu ile
Kimya Mühendisi Sibel Onay.
§ ADEKA’da çalışan Kalite Güvence Uzman Yardımcısı Serra Koçak ile Kalite
Kontrol Analisti Gökçe Şeker.
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§ Teknofest’te “Çevre ve Enerji Teknolojileri” kategorisinde üçüncülük ödülüne
layık görülen SEN-1919 Takımı’ndan Akademik Danışman Kimya Mühendisliği
öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Ceylan ve Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi
Mehmet Furkan Topkara.
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§ Yeni mezun kimya mühendisleri Kastamonu Entegre’de çalışan Nagehan
Yazımcı (Stajını Filli Boyada yaptı) ile Albafarma İlaç’ta görevini sürdüren Yeşim
Çetinkaya (Stajını Linda Gaz’da tamamladı) staj günlüklerini anlattı.

Poster Yarışması’nda Birincilik Ödülü
OMÜ’nün
mesi ve yaşam alanlarımızda günümüzün büyük
bir bölümünü geçirmemiz gerekmiştir. Devam eden
günler içerisinde günler tekrar etmeye, yaşantılar
sıradanlaşmaya başlamıştır. Bu dönemle beraber
yaşantımıza karelerden bakmaya başladık. Bu kareler bilgisayarınızın ekranı, telefonunuzun ekranı,
televizyonunuzun ekranı veya pencereniz olabilir.
Bu çalışmaya da öncelikle karanlık bir kareden akmaktayız. Günlerin sıradanlaşması ve içsel bozulmayı bir sonraki zamanda yine aynı şekilde gören
bir özneler bütünü karşımıza çıkmaktadır. Her gecenin bir sabahı olması gibi bu günlerin de bir gün
bitecek olması gerçeği içimizdeki umudu, çalışmanın en son karesindeki öznesiz aydınlık pencere ve
pencere başından ayrılan özne betimlemektedir.
Genel kompozisyonda açık renklerden koyu renklere gidişat içimizdeki umudu temsil etmektedir.”
ifadeleri kullanıldı.
Mimarlık Bölümü öğrencisi Yavuz Selim Doğanyiğit,
İç Mimarlık ve Tasarım Kulübü (İKÜ) tarafından düzenlenen “Pencerenin Ötesinde” Öğrenci Poster Yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.
Doğanyiğit’in eserine ilişkin yapılan açıklamada
“Covid-19 dönemiyle beraber alışkanlıkların değiş-

Pencerenin Ötesinde Öğrenci Poster Yarışması’nın
jüri üyeleri; Neslihan Dostoğlu, Mehmet Üstünipek,
Gülay Usta, Dide Akdağ Satır, Aliye Rahşan Karabetça, Handan Güzelci, Pelin Çetken, Meltem Çetinel,
Ferhan Yalçın’dan oluştu. Yarışmada, jüri değerlendirmesi çevrim içi (on-line) olarak gerçekleştirildi.

OKAD’ın İlk Sayısı Yayımlandı

OMÜ Kadın ve Araştırmaları
Dergisi’nin (OKAD) ilk sayısında 4
makale ve bir kitap eleştirisi yer alıyor.

OKAD, kadın ve aile üzerine yapılan
çalışmalara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan ve ele aldığı konuyu
analitik ve özgün bir biçimde ortaya koyan makaleleri okuyucunun
ilgisine sunuyor. OKAD ile; kadın ve
aile alanında farklı disiplinlerde üretilen çalışmaların, bilimsel yayıncılık ilkesiyle uluslararası boyutta

görünürlüğü ve erişilebilirliği sağlanarak bilim dünyasına katkıda bulunmak hedefleniyor.
Elektronik erişimli, ücretsiz ve hakemli olan Türkçe ya da İngilizce
dillerinden biriyle yılda 2 kez yayımlanacak olan dergi, kadın ve aile alanında farklı disiplinlerde yürütülen
araştırmalara açık olacak.

Okumak için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

OKAD’ın Haziran 2021’de yayımlanan
ilk sayısını şu bağlantıdan okuyabilirsiniz: https://ojs.omu.edu.tr/okad
OKAD’ın 2021 yılının ikinci sayısı için
yayın kabulüne başlandı. Çalışmalarınızı göndermek
için: okad@omu.edu.tr adresi üzerinden iletişime
geçebilirsiniz.
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8 Mart 2010 tarihinde faaliyetlerine başlayan OMÜ Kadın ve Toplum
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(OKTAM), bilim dünyasına yeni bir
akademik dergi kazandırdı.
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OMÜ-TTO ile Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren
OMÜ-TTO’nun arasındaki diyalog ve güven ortamının oluşturularak iş birliğinin güçlendirilmesi için iş
birliği protokolü imzalandı.
Online olarak gerçekleşen törende; Rektör Prof. Yavuz Ünal ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, protokol metnine imza
attı. İmza töreninde; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ile OMÜ-TTO
yetkilileri de hazır bulundu.
Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

TTO’sunun gelişimine katkı sunacak ve iki üniversite
arasındaki ilişkilerin de güçlenmesini sağlayacak bu
iş birliğinden mutluluk duyduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
3 yıl geçerli olacak anlaşmayla; Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nin sahip olduğu teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerinin
OMÜ-TTO aracılığı ile Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi’ne aktarılması, yeni teknoloji ve süreç
geliştirme aşamalarında katkı sağlayarak kalite ve
verimlilik arttırıcı sonuçların alınması, ortak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesi amaçlanıyor.

OMÜ ile Samsun İl Müftülüğü Arasında
Lisansüstü Eğitimde İş Birliği Protokolü
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Samsun Valiliği nezdinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun İl Müftülüğü arasında, lisansüstü
eğitimde yapılacak iş birliğine ilişkin esasları içeren bir protokol imzalandı.
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Samsun Valiliğinde gerçekleşen protokolün imza
törenine; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı,
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır katıldı. Protokolü OMÜ adına
imzalayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun
İl Müftüsü Seyfullah Çakır, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak imzalanmasına vesile olan Samsun Valiliği adına Vali Doç. Dr. Zülkif
Dağlı’ya teşekkür etti.
Samsun İl Müftülüğü personelinin, OMÜ’nün lisansüstü programlarına başvurması durumunda ve

personelin eğitim sürecinde, iki kurumun da yükümlülüklerinin belirtildiği protokol, 4 yıl süreyle geçerli
olacak.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik
Görevini Prof. Dr. Fatih Özkan Devraldı
Başhekimlik makamında yapılan Devir Teslim
Töreni’nde Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan, görevini Prof. Dr. Fatih Özkan’a teslim etti.
Törene; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal adına Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Başhekim Yardımcıları Doç.
Dr. Davut Güven ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk, Hastane müdürleri, Hemşirelik Hizmetleri müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sancak
“Hastanemizde aynı hassasiyet ve özenle
hizmetler sürdürülecek”
Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Hastanenin gelişimi adına verdiği hizmetlerden dolayı eski Başhekim Prof. Dr. Türker
Yardan’a teşekkür ederken, başhekimlik görevini
üstlenen Prof. Dr. Fatih Özkan’a da yeni görevinde
başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Sancak, bu hassas süreçte Üniversite Hastanesinin yerine getirdiği
sağlık hizmetlerinin her zaman olduğu gibi bundan
sonra da aynı hassasiyet ve özenle sürdürüleceğini
vurguladı.
Ardından söz alan eski Başhekim Prof. Dr. Türker
Yardan görev yaptığı süre zarfında pandeminin çe-

tin koşullarını yaşadıklarını belirterek “Samsun’u
mağdur etmemek için elimizden geleni yaptık ve
Hastanemiz açısından pandemiyi önemli oranda
kontrol altında tutabildik. Görevi devralan Fatih
Hocama başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır,
herkes görevini yapar ve bunu hak ettiğini düşündüğü kişiye görevi teslim edebilmek de bir şanstır.
Bu yönüyle Fatih Hocam tecrübeli bir yönetici ve
başarılı olacağına eminim.” dedi.
Yeni Başhekim Prof. Dr. Fatih Özkan ise teslim aldıkları görevi layıkıyla ifa etmeye çalışacaklarını
kaydederek “Umarım bu bayrağı, bizden daha ileriye taşıyacak kişilere verme şansı yakalarız. Bizler
Hakk’a, halka, doğruya ve adalete hizmet etme çabasında olacağız. Bundan sonraki süreci Üniversitemiz, Hastanemiz ve ilimiz için en verimli biçimde
değerlendirmeye çalışacağız. Gecemizi ve gündüzümüzü, hastalar ve personelimiz için şartları daha
iyiye taşıyabilmek adına değerlendirmek istiyoruz.
Mevkiler gelip geçicidir, bizler aslen öğretim üyesiyiz. Türker Hocamdan da bundan sonra destek istediğimizde muhakkak alaka gösterecektir. Verdikleri
hizmetler ve emeklerden ötürü Türker Hocam ve
ekibine çok teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.
Tören sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep
Sancak tarafından eski Başhekim Yardan ile yeni
Başhekim Özkan’a çiçek takdim edildi.
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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin yeni Başkekimi
Prof. Dr. Fatih Özkan oldu.
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Rektör Ünal, Kamu Başdenetçisi Şeref
Malkoç ile Sivil Toplum Kuruluşları
Buluşması’na Katıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal, Samsun’a bir dizi ziyarette bulunmak üzere
gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) buluşmasına katıldı.

Memur-Sen Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Binasında düzenlenen buluşmada; Başdenetçisi Malkoç
ve Rektör Ünal, STK’ların temsilcileri ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyerek çözüm aradılar.

OMÜ ve ÜNİ-DOKAP’tan Kişisel Verilerin
Korunması Hukuku Eğitimi
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) iş birliği ile
Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Eğitimi” programı düzenlendi.
Hayatımızın en önemli unsurlarından biri hâline gelen dijitalleşme ile birlikte bilginin süratle yayıldığı
günümüzde kişisel verilerin korunması da hayati
önem kazandı. Bu bilgilerin korunması kişisel olduğu kadar kurumsal olarak da hukuki zorunlulukları
beraberinde getirdi. İşte ÜNİ-DOKAP ile OMÜ’nün
birlikte düzenlendiği eğitimde kurumların bu sorun
karşısında hukuki olarak neler yapabilecekleri ve
sorumlulukları ele alındı.

OMÜBÜLTEN
Nisan-Eylül 2021
Sayı 84-85

Çevrim içi (on-line) olarak düzenlenen ve ÜNİ-DOKAP üyesi üniversitelerden geniş katılım sağlanan
eğitim, OMÜ Dr. Öğr. Üyesi Volkan Özçelik’in ‘Kişisel
Veriler Hukukuna Giriş’ sunumuyla başladı.
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Bunun yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Kale Özçelik,
Arş. Gör. Dr. Firdevs Yüzbaşı Tobaz, Arş. Gör. Büşra
Şahin ve Arş. Gör. Ahmetcan Yazgı’nın da konuşmacı olduğu eğitimde; “Avrupa ve Türk Hukukunda
Kişisel Verilerin Korunması”, “Üniversitelerin Yüz

Yüze ve On-Line Eğitiminde Kişisel Verileri Koruma
Yükümlülüğü”, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin İhlali” ve “Kişisel Verilerin
Ceza Hukuku Kapsamında Korunması” konuları da
anlatıldı.
Ayrıca programa katılan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil eğitime katılan dinleyicilere teşekkür ederek “Bazı
sosyal medya uygulamalarının kişisel verileri kullanmasına binaen kişisel verilerin korunması uluslararası bir boyut taşıyor.” dedi.

Terme MYO Kariyer Söyleşisiyle
Öğrencilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu
Terme Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik,
çevrimiçi platformda kariyer söyleşisi gerçekleştirildi. Sektöründe Türkiye’de ilk sırada bulunan Kastamonu Entegrenin Samsun Fabrika Direktörü Ertekin Dikmen’in davetli konuşmacı olarak yer aldığı
söyleşiye; Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Erol Terzi, akademisyenler ile Meslek Yükseko-

kulunun Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrol, Dış Ticaret, Pazarlama, Muhasebe ve Lojistik programlarında öğrenim gören öğrenciler katıldı. Kastamonu
Entegre Samsun Fabrika Direktörü Ertekin Dikmen,
iş dünyasının beklentilerini ve sahadaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak öğrenci stajı ve işyeri
eğitiminin önemine vurgu yaptığı bir konuşma yaptı.

Tıp Fakültesi Öğrencisi Hussam Kıwan’dan
Uluslararası Başarı
OMÜ Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 5. sınıf
öğrencisi Hussam Kıwan, Elsevier tarafından düzenlenen ClinicalKey Student Global Challenge
2021’de yarı-finalist olma başarısı gösterdi.

Üniversite ve fakülte yönetimi ClinicalKey Student Global Challenge 2021’de yarı finale kalarak
Tıp Fakültesini uluslararası arenada başarıyla
temsil eden Hussam Kıwan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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Yarı finale giden yolun ilk etabı dört aşamalı ve
her bir aşamada The United States Medical Licensing Examination (USMLE) tipi 25 soru yer
alan yarışmada Kıwan, dünya genelinde 100’den
fazla ülkeden 7500 tıp fakültesi öğrencisi arasından yarı finale kalan 30 aday arasına girdi.
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Ziraat Fakültesi, Samsun 6. Tarım Fuarı’nda

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen “6. Samsun Tarım Fuarı” geniş katılımla başladı.
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde salgın
önlemleri altında başlayan Samsun Tarım Fuarı’na
Ziraat Fakültesi de stant açarak katılım sağladı.
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“Üreticilerin sorunları dinlenerek çözüm yolları
araştırılacak”
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Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Sami Yamak, Üniversite akademisyenleri ile bölge üreticilerinin aynı ortamda

buluşması açısından fuarın önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Yamak, “72 firma ve 100’den fazla markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın bu seneki
onur konuğu Havza ilçesi oldu. Fuarda Havza’nın tanıtılmasının yanı sıra üreticilerin sorunları dinlenerek çözüm yolları araştırılacak.” ifadelerini kullandı.
Fuarda ayrıca birçok etkinliğin de yer aldığını belirten Yamak, pandemi ve iklim değişikliğinden hasat
ve tomruklara; tarımsal mücadelede İHA kullanımından bölge için çok değerli olan fındık yetiştiriciliğine kadar çok çeşitli konuların Ziraat Fakültesi
akademisyenleri tarafından değerlendirileceğini
söyledi.

Ziraat Fakültesi akademisyenleri fuarda farklı
konularda sunumlar düzenledi
Ziraat Fakültesi akademisyenleri fuarda birçok sektör ile ilgili bilimsel konferanslar düzenledi. Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, “Hasat
ve hasat sonrası kayıplar ile israfın gıda açığının
oluşmasındaki etkileri”, Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, “Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın tarıma etkileri”,
Araştırma Görevlisi Rüçhan Çömlek, “İnsansız hava
araçlarının tarımsal mücadelede kullanım avantajları” adlı sunumlar gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muharrem Özcan’ın yaptığı Havza Tarım Potansiyeli; Havza Tarımı, Sorunları ve Çözüm Önerileri
başlıklı oturumda ise Tarla Bitkileri Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Funda Arslanoğlu, “Havza ilçesinde
ayçiçeği tarımı, sorunları ve çözüm önerileri”, Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Öztürk
“Besicilikte karlılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik:
Havza ilçesi örneği”, Araştırma Görevlisi Gülcan
Kaynak ise “Havza ilçesinde yem bitkileri yetiştiriciliği ve sorunları” konulu sunumlarını yaptı.

Sektörün temsilcilerinin bir araya geldiği fuara,
Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği,
Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret
Borsası, KOSGEB, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği ile birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.
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Fındık Yetiştiriciliğinde Güncel Yaklaşımlar başlıklı
oturumda ise Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ümit Serdar, “Fındık yetiştiriciliğinde yeni yaklaşımlar”, Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.
İslam Saruhan, “Fındıkta hastalık ve zararlar”, Tarım
Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Çağatay Selvi, “Fındık
tarımında hasat harman mekanizasyonu” adlı çalışmalarını sundular.
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“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” Projesi
Resmiyet Kazandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
arasında “Türk Dünyası
Dijital Vatandaşlığı” projesinin sürdürülmesine
ilişkin iş birliği protokolü
imzalandı.
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Proje kapsamında; ilgili paydaşların tüm yükümlülüklerinin yanı sıra “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersinin sürdürülmesi ile ilgili koordinasyonun
sağlanması hedefleniyor.
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Çevrimiçi düzenlenen törende protokol metnini,
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan imzaladı. İmzalanan protokolle her iki üniversite; “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersinin, Senato kararı ile seçmeli ders olarak yer alması için
gerekli mevzuatı düzenleyip bu dersle ilgili öğrencilere duyuru ve yönlendirmelerde bulunacak. Proje
kapsamında; bir dönem sürdürülecek “Türk Dünyası
Dijital Vatandaşlığı” dersi ile ilgili öğretim yönetim
sistemine içerik olarak katkı sağlanacak ve proje ile

ilgili çalışmaların etkili olabilmesi için her yıl bir koordinatör belirlenecek.
Bilimsel çalışmalarla teşvik edilecek “Türk
Dünyası Dijital Vatandaşlığı”
Söz konusu protokol ayrıca, “Türk Dünyası Dijital
Vatandaşlığı” ile ilgili proje, tez, makale gibi bilimsel
çalışmaları teşvik etmeyi, her dönem bu dersi alan
en başarılı öğrencinin, dersle ilgili yaz döneminde
açılacak bilim kampına katılımını da gözetiyor.
Amaç; Türk dünyasından her gencin ortak
paydada buluşması
Genel amacı; farklı coğrafyalarda ve Türk dünyasında yaşayan özellikle üniversiteli gençlerde “Türk
Dünyası Vatandaşlığı” bilincini geliştirmek olan projede; bir taraftan Türk dünyasından her gencin, “Aynılıklarımız, benzerliklerimiz var, aslında biz aynıymışız” düşüncesine sahip olması beklenirken, diğer
yandan da aynılıklar ve benzerlikler bağlamında bu
fikir ve tutumları özümseyip, içselleştirerek ortak
paydada hareket edebilme bilincini geliştirmeleri
hedefleniyor. İmzalanan protokol metni, 5 yıl süreyle
geçerli olacak.

Yeni Kurulan Bilimsel Yayınlar
Koordinatörlüğünün Yol Haritası Belirlendi

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Bilimsel
Yayınlar Koordinatörü Doç. Dr. Kemal Özkurt, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve UZEM Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Hasan Atsız, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Bilimsel
Yayınlar Koordinatörlüğü Süreli Yayınlar Sorumlusu Doç. Dr. Okay Pekşen, Eğitim Fakültesi Türkçe ve
Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Basılı Yayınlar Sorumlusu Doç. Dr. Cafer Özdemir, Rektörlük Basın Danışmanı ve Samsun Meslek Yüksek Okulu öğretim
görevlisi Halil İbrahim Zengin, İlahiyat Fakültesi Arş.
Gör. Halil İbrahim Doğramacı ile Bilimsel Yayınlar
Koordinatörlüğü birim elemanı Yeter Demir katıldı.
Yeni Kurulan koordinatörlüğün organizasyon şemasının oluşturulduğu toplantıda, OMÜ akademik
dergilerine yayın hayatında katkı sağlayacak girişimlerin neler olacağı üzerinde duruldu. Bugüne
kadar yürütülen çalışmalarda gelinen noktanın de-

taylı analizinin yapıldığı, yeterliklerin, ihtiyaçların ve
atılacak adımların konuşulduğu toplantı sonrası Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Doç. Dr. Kemal Özkurt,
çıkarılan yol haritasının OMÜ akademik dergilerine,
her bir dergi özelinde bulundukları aşamadan bir
üst basamağa erişme noktasında katkı sağlayacağına duyduğu inancı belirterek koordinatörlüğün kuruluş talimatını veren Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal’a teşekkür etti.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca
yeni kurulan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğünün
organizasyon yapısının teşekkülü ve eylem planını
görüşmek üzere çevrimiçi (on-line) bir toplantı gerçekleştirdi.
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Üniversite Rektörlerinden Filistin için Adalet
ve İnsan Hakları Çağrısı
Türkiye’deki 189 üniversitenin rektörünün imzasının
bulunduğu bildiri, Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna
ilan edildi. Bildiriyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal imzaladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insan hakları
hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti
altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin
toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir.

Akademisyenlerin bildirisinde, “Uluslararası insan
hakları yargı kurumlarını, İsrail’in hukuk ve insanlık
dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak, görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz” denildi.

Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu
yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu
Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine
sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü
açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail’in hukuk ve insanlık dışı
baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak
görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını
ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de
talep ediyoruz.

Bildiride şunlar kaydedildi:
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İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız
Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını
ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş,
yaralamış, evsiz bırakmıştır.
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İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri
öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye,
tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir.
Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle
üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma
sesleniyoruz:

Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal
insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı
ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve
Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için
arabuluculuk dâhil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun
bilgisine saygıyla sunarız.

OMÜ Logolu Ürünler Markalaşıyor
OMÜ yönetimi, Üniversite bünyesinde üretilen OMÜ
logolu ürünlerin ürün yelpazesini genişletmek ve bu
ürünlerin ticarileşmesini sağlayacak kurumsal altyapıyı oluşturmak amacıyla ilgili birim yetkilileriyle bir
araya geldi.

OMÜ logosuyla üretilecek giyim, hediyelik eşya gibi
ürünlerin; tasarım, üretim ve pazarlama sürecinden
oluşan profesyonel bir altyapının kurulması için çalışmalarını başlatan OMÜ yönetimi, bu ürünlerin Üniversitenin ve şehrin belirli noktalarında satışa sunulmasını hedefliyor.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Üniversitenin şimdiye kadar
bu alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek
sözlerine şöyle devam etti: “OMÜ logolu ürünlerin
ticarileşmesi için oluşturmayı hedeflediğimiz profesyonel altyapı için Üniversitedeki her birimin fikrini
almak istiyoruz. Üniversitenin kendi içindeki dinamiklerini her alanda kullanmak istiyoruz. Alt yapıyı
kurduktan sonra da geliştirdiğimiz birinci sınıf ürün
yelpazesini, OMÜ’nün ve şehrin belirli noktalarına
kurulacak reyonlarda satışa sunmak istiyoruz.”
“Sistemi sürdürülebilir ve birbirini besleyecek
şekilde kurmamız lazım”
Kurulacak altyapı ve pazarlama sisteminin sürdürülebilir olması gerektiğinin de altını çizen Rektör

Yardımcısı Yazıcı “Sistemi sürdürülebilir ve birbirini besleyecek şekilde kurmamız lazım. Bu hususta
kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Biz bu işi
başararak OMÜ markasını, kalitesiyle insanların hafızasında daha üst noktalara taşımak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Her üründe aynı kalite standartı sağlanmalı”
OMÜ’nün bilimsel bir kurum olduğuna da dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı
“Ürünlerin aynı kalite standartları ve belirlenen temin süresinde üretilmesi de çok önemli. Her birim,
ürettiği her üründe aynı kalite standardını sağlamak zorunda. “ dedi.
Satışa sunulan ürünlerle ilgili bir internet sitesinin
kurulacağını da sözlerine ekleyen Rektör Yardımcısı
Yazıcı, bu sayede ürünlerin iyileştirilmesi ve daha cazip hale getirilebilmesi için geri bildirim sağlanabileceğine dikkat çekti.
İlgili birim yetkililerinin konuyla ilgili fikir, görüş ve
tecrübelerini paylaşmasının ardından yapılan genel
bir değerlendirmeyle toplantı sona erdi.
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıya; Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri, Genel Sekreterlik, Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Çevre Düzenleme
Müdürlüğü, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi, ilgili
meslek yüksekokul ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
yetkilileri katıldı.
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OMÜ Vakfının Yeni Yönetimi Belli Oldu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfının yeni yönetimi, 2021 yılı 38. Dönem Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’yla belirlendi.
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OMÜ Vakfı Kolejinde gerçekleşen toplantıya Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof.
Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak ile Vakıf
Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ile Vakıf üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda söz alan
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’yü yapmak ve yaşatmak idealiyle kurulan Vakıftan, Üniversite yönetimi olarak beklentilerini dile getirdi. Özellikle
eğitim konusunda Vakfın kendi standartlarını belirleyen bir yapıyı oluşturması gerektiğini kaydeden
Rektör Ünal “OMÜ Vakfı Kolejinin anaokulu, ilk ve
ortaöğretim kısımları kuruldu ancak lise kısmının da
kurularak yapının tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla OMÜ’nün avantajlarını da kullanmak suretiyle
OMÜ Vakfının, Samsun’da yeni bir model oluşturması lazım.” dedi.

“OMÜ Vakfını Üniversitemiz adına bir güvence olarak
görüyoruz”
OMÜ Vakfının işletmeleriyle ve materyalleriyle
Üniversitede görünür olmasının önemine de değinen Rektör Ünal “OMÜ Vakfının ve temsilcilerinin
Üniversitemizin birimlerinde yer almasını Üniversitemiz adına bir güvence olarak görüyoruz. “ şeklinde konuştu.

OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan Aksoy da çalışmalarında şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturduklarını belirterek Vakfın mali ve idari yapısı hakkında
bilgiler verdi.

Asıl Üyeler

Yedek Üyeler

§ Prof. Dr. Recep Sancak

§ Doç. Dr. Kemal Yıldızlı

§ Prof. Dr. İlhan Aksoy

§ Prof. Dr. Ali Bolat

§ Prof. Dr. Hamza Çalışcı

§ Prof. Dr. Nilüfer Özkan

§ Prof. Dr. İsmail Aydemir

§ Doç. Dr. Erol Terzi

§ Prof. Dr. Yıldıray Topçu

§ Prof. Dr. Muharrem Özcan

Kurucu Üyeler

Yedek Üyeler

§ Ali Cüneyt Arpacıoğlu

§ Hakan Özcan

§ Kerem Tüfekçi

§ Cem Süer

§ Süheyla Erol

§ Sevin Derindere

§ Ahmet Tarık Karslı

§ Mehmet Sirel

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler

Yedek Üyeler

§ Doç. Dr. İdris Varıcı

§ Mustafa Hilmi Duman

§ Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural

§ Dr. Öğr. Üyesi Hatice Karacan Çetin

§ Orhan Özdemir

§ Prof. Dr. Ebul Muhsin Doğan
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Üniversite vakıflarının eğitime ve bilime destek
sunmak gibi görevleri bulunduğunu da hatırlatan
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “OMÜ Vakfının bünyesinde de böyle bir yapılanmanın ortaya çıkmasını
arzu ediyoruz. Üniversitelerin varoluş sebebinin
en önemli ayağı eğitim. Eğitimde kullanılan bilgi ve
materyallerin de dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak sürekli yenilenmesi gerekiyor. Üniversitelerin
de kendi ürettiği bilgilerle eğitim vermesi, verdiği eğitimle ait olduğu kurumu beslemesi ve bilgiyi
güncellemesi şart. Bu döngüyü gerçekleştirmediği
sürece OMÜ’nün varlık nedenini gerçekleştirdiğini
iddia etmek mümkün değil. Dolayısıyla OMÜ’nün
üniversite sıralamasında önde yer alması için OMÜ
Vakfının desteğine de ihtiyacı var. Vakıfla Üniversitenin iş birliğini ve yakın ilişkisini sürdürmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda
Rektör Prof. Dr. Rektör Yavuz Ünal, OMÜ Vakfını kuranları da minnetle andı.
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Web Erişilebilirlik Eğitimi Başarıyla
Tamamlandı
Tüm üniversitelerin ve diğer yükseköğretim kurumlarının katılımıyla gerçekleşen seminere; Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, web tasarımcıları, web içerik yönetim sistemi görevlileri, web
geliştiricileri-yazılımcıları, birim sorumluları/şube
müdürleri ve akademisyenler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ve web erişilebilirlik eğitiminin ne olduğu hakkında bilgi veren Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşilada, Seminerin ikinci aşamasında web’e erişim teknolojilerini
örneklerle anlattı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği ‘Web
Erişilebilirlik Eğitimi’ çevrim-içi ortamda gerçekleşti.
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Düzenlenen etkinlikte, engellilerin bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanabilmesi için web sayfalarının
erişilebilirlik standartlarına uygunluğu ve yeterliliği
konuları ele alındı. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde “Web erişilebilirliği nedir?”, “Web
erişilebilirliği paydaşları kimlerdir?”, “Web erişilebilirliği standart ve rehber kuralları nelerdir?” ve
“Web erişilebilirliği değerlendirme yöntemleri nelerdir?” başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye’deki tüm üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen program, karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.
OMÜ Web sitesi artık daha fazla engelli ve yaşlı
dostu
Eğitimden elde edilen bilgiler ışığında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nin resmi web sitesi omu.edu.tr
‘de iyileştirme çalışmaları yapıldı. OMÜ Kurumsal
İletişim Birimi, web sitesini Türkçe ve İngilizce başta
olmak üzere farklı dillerde konuşur hale getirdi. Ayrıca web sitesine gece modu (dark mode) eklenerek
kullanıcıların sayfayı daha rahat okumaları sağlandı. Sayfalarda yazıları büyütülebilmesi özelliği daha
önce eklenmişti. Tüm özellikler mobil kullanımda da
rahatlıkla kullanılabiliyor

OMÜ’den Yeni Öğrencilere Sıcak Karşılama
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının
ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesini kazanan
öğrencilerin büyük kısmı online kayıt tercih ederken diğer öğrenciler ise Üniversite’de kurulan merkezlerinde kayıt işlemlerini tamamladı.

Kayıt sırasında standı Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
ile Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ziyaret etti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Rektör Ünal, kayıt haftasında OMÜ ailesine katılan
genç öğrencilerle bir araya gelmenin heyecanı ve
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 2021- 2022
akademik yılında OMÜ’lü olan öğrencilere “Hoş
geldiniz” dedi.
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da ziyaretinde,
Üniversite kayıt yerlerinde polis standı kurarak
öğrencilerin güvenliğine yönelik gerçekleştirilen
çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verildiğini
belirtti.

larını söyledi. Başkan Aktürk, “Karşılamanın ardından OMÜ’nün yeni fertleri ve ailelerinin servislerle
OMÜ’nün Kurupelit Kampüsü’ne ulaşmasını sağladık. Ayrıca öğrencilerle birlikte gelen aileler de bahçede oluşturulan alanda dinlenme fırsatı buldular”
ifadelerini kullandı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Melih Aktürk ise
öğrenci arkadaşlarına verdikleri değeri göstermek
için öğrenci işleri kayıt bankolarında stant açtık-

OMÜ’nün yeni öğrencileri ise böylesine sıcak ve samimi konukseverlikten ötürü çok mutlu olduklarını
belirterek bu karşılamanın Üniversiteye karşı bir
sempati yarattığına dikkat çektiler.
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“Kampüse Hoş Geldin” mesajıyla yeni gelen öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmayan OMÜ Öğrenci
Konseyi Üyeleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren
faklı illerden OMÜ’yü kazanan öğrencileri Samsun
Otogarı’nda sıcak bir şekilde karşılayarak onlara
kayıt bitimine kadar eşlik etti. Gün boyunca Öğrenci
Konseyi, öğrencileri Üniversite hakkında bilgilendirerek onlardan gelen soruları cevapladı.
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OMÜ, Yüz Yüze Eğitim Öncesi Tanıtım
Faaliyetleriyle Öne Çıktı
İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemine daha güçlü gürmek ve nitelikli öğrencileri üniversiteye kazandırmak için yaz
boyunca çeşitli mecralarda tanıtım faaliyetlerine
yoğunlaştı. Samsun’da 1-2 Ağustos’ta “15. OMÜ Tanıtım Günleri”ni gerçekleştirdi, Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal çeşitli medya organlarında üniversite adaylarına yönelik programlara katıldı, İstanbul, Ankara,
İzmir başta olmak üzere fuarlarda yüz yüze tanıtımlar yapıldı, seminerler verildi, alanının en büyük
organizasyonları olan Ankara’da Verimlilik Fuarı ve
İstanbul’da TEKNOFEST’te özel stantlar kuruldu,
pandemi sürecinin kazanımlarından olan sanal fuarlar aracılığıyla da yurt içinde ve yurt dışında OMÜ
geniş kitlelere tanıtıldı. Ayrıca gençlerin ve ailelerin
yoğun olarak ziyaret ettiği AVM’lerde stantlar açıldı.
“15. OMÜ Tanıtım Günleri”
“15. OMÜ Tanıtım Günleri” Samsun’un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Üniversite adayları ve vatandaşların yoğun ilgisini gören 15. OMÜ Tanıtım
Günleri’nde sportif ve kültürel faaliyetlerinin yanında adayların tercihleri öncesinde üniversitenin
tanıtılması hedeflendi.
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“Sadece Samsun’un değil Karadeniz Bölgesi’nin
en önemli yapısı”
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Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek
müsabakalarda birinci olan takımları tebrik etti.
OMÜ’nün yaklaşık yarım asırlık bir Üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, “Bölgeye baktığımız-

da sadece Samsun’un değil Karadeniz Bölgesi’nin
en önemli yapısı olan OMÜ’nün bulunduğumuz
kente değer katmasını, kenti çekim merkezi haline
getirmek istiyoruz” dedi.
Rektör Ünal, konuşmasında töreni sosyal medya
platformları üzerinden canlı yayında izleyenlerin
ısrarlı soruları üzerine üniversite öğrencilerinin aylardır beklediği müjdeyi verdi: “Biz yüz yüze eğitime
başlayacağız. Bazı derslerde uzaktan eğitimi kullanacağız. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu konuda alt
yapısı güçlü ve tecrübesi fazla olan nadir üniversitelerden bir tanesi. Biz sadece kuruduğumuz eğitim
sistemi ile kendisine ihtiyaç duyduğumuz oranda
uzatan eğitimi kullanacağız. Akademik takvimde
belirlenen süreç içinde yüz yüze eğitim başlayacak.
Bütün sınavlarımız yüz yüze olacak. Uzaktan sınav
olmayacak.” İfadelerini kullandı.

OMÜ Tanıtım Günleri’nde neler oldu?
Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 15. OMÜ Tanıtım Günleri’nde; okul ve meslek
tanıtımları, söyleşiler, konser, dinleti, spor, gösteri
ve eğlenceli etkinlikler yer aldı.

Rektör Ünal, sahilde öğrenci ve üniversite adayları
ile sohbet etti Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal gün sonunda sahilde üniversite adayları ve öğrencilerle
sohbet ederek onların her konuda gelen sorularını
açık yüreklilikle yanıtladı.

OMÜ; 18 fakültesi, 1 yüksekokulu, 1 devlet Konservatuvarı, 11 meslek yüksekokulu ile tanıtım gününde
yer aldı. Tanıtım gününde ayrıca; kariyer ve sağlık
sohbetleri, Erasmus + başta olmak üzere yurt dışı
imkânlarını anlatıldı, Uluslararası İlişkiler standı ile
birçok imkân hakkında bilgi verildi.
“Plaj futbolu şampiyonu Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesi”

Öğr. Gör. Onur Şen’in sunuculuğunu üstlendiği gecenin müzik ziyafeti ise ud dinletisiyle Prof. Dr. Burhanettin Tatar, ney dinletisiyle Prof. Dr. Ahmet Çakır,
tulum dinletisiyle Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz’dan geldi.
İlk günün konserini de Doç. Dr. Serhat Yener yönetiminde OMÜ Devlet Konservatuvarı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları verdi.
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Fakülte ve Meslek Yüksekokulu stantlarının açılışının ardından aynı akşam final maçları oynanan plaj
futbolu ve masa tenisinde kupa törenleri gerçekleştirildi. Plaj futbolunda Yaşar Doğu Spor Bilimleri
Fakültesi, Çevre Düzenleme Müdürlüğünü 4-2 yenerek şampiyon oldu. Üçüncü ise Nöroloji takımı oldu.
Masa tenisi turnuvasında ise birinci Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Cemek, ikinci Hukuk
Müşavirliği’nden Nuri Arslan, üçüncü ise İç Denetçi
Dursun Gökmen oldu.
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Hocalar sağlığı anlattı, öğrencilerden konser verdi
OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü
öğrencileri; Muhammet Sapayev, Dilşah Keçe, Merve Usta ve Muammer Bera Yavuz’dan oluşan grup
tarafından verilen konser, yoğun ilgi gördü.
Konser sonrasında moderatörlüğünü İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Onur Şen’in yaptığı Sağlık
Sohbetleri’nde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep
Sancak, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Tevfik Sünter ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim
yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven, katılımcıların sorularını yanıtladı.
YÖK’ün gerçekleştirdiği sanal fuarlara katıldı
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OMÜ, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) , Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmayı amaçladığı “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı”na
katıldı. Etkinlikte OMÜ’nün de aralarında bulunduğu
Türk üniversiteleri, 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel
materyal ve canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yaptı. OMÜ, Türk öğrencilere yönelik YÖK tarafından düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal
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Fakülteler Samsun Piazza AVM’de stant açtı
OMÜ, tanıtım etkinlikleri kapsamında Samsun Piazza Alışveriş Merkezinde (AVM) Tıp Fakültesi, Diş
Hekimliği Fakültesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi,
Devlet Konservatuvarı gibi fakülte ve meslek yüksekokul yetkililerinin görev aldığı stant, ziyaretçiler
tarafından yoğun ilgi gördü.

OMÜ, İstanbul, Ankara ve İzmir’de
OMÜ, üniversite adaylarına Samsun’u ve Üniversiteyi tanıtmak amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de
düzenlenen ÜNİTERCİH fuarlarına katıldı. Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul fuarında aday öğrencilere seminer verdi, sorularını yanıtladı. Katılımcılardan yoğun ilgi gören OMÜ temsilcileri, aday öğrencilerin merak edilen soruları yanıtladı.
Aday öğrencilere yönelik web adresi hazırlandı
Üniversitemizi tercih etmek isteyen adaylar,
OMÜ’yü tanıtmak için oluşturulan aday.omu.edu.tr
web adresinden fakülteler, puanlar, yurt imkânları
olmak üzere her türlü bilgiye ulaşabiliyor.
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Fuarı”na katıldı. YÖK’ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen
sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım
etkinlikleri yaparak, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
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Rektör Ünal TV’lerde Üniversite Adaylarına
OMÜ’yü Anlattı
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İzlemek için
karekodu
telefonunuza
okutunuz
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi öncesinde üniversite adaylarına
Ondokuz Mayıs Üniversitesini tanıtmak ve nitelikli
öğrencileri üniversiteye kazandırmak için tanıtım
faaliyetlerine ağırlık verdi. Televizyon kanallarında
hedef kitleyi yakalayacak programlara konuk olan
Rektör Prof. Dr. Ünal, adayların OMÜ’yü tercih etmeleri için üniversitenin bölümleri, eğitim politikası,
akredite çalışmaları, pandemi süreci, olanakları ve
kampüsü hakkında bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar ile Üniversitenin hedeflerini izleyenlerle paylaşan Rektör Ünal, ulusal

ölçekte OMÜ’yü tanıtarak üniversite adaylarına da
tercih sürecinde önerilerde bulundu. Rektör Prof.
Dr. Yavuz Ünal, merkezi İstanbul’da bulunan TV100
kanalında Bengü Kantekin’in sunuculuğunu yaptığı “Üniversite Yolunda”, Akit TV kanalında Murat Şahin’in sunuculuğunu yaptığı “Gün Başlıyor”,
TVNet kanalında yayınlanan Esra Esen Atayeter’in
sunduğu “Kampüs Yolunda” programının canlı yayın konuğu oldu. TRT Haber kanalında yayınlanan
“Öğrenci İşleri” programda da görüşlerini paylaştı.
Ayrıca Prof. Dr. Ünal, SBB TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turizm İşletmeciliği Paydaş Toplantısı
Düzenledi
gulamadan duydukları memnuniyeti ve uygulamanın devamını ve diğer bölümlerde de uygulanması
gerektiğini ifade ettiler.

2020 yılının Mart ayında Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından akredite
edilen Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
paydaş toplantısı düzenledi.
Toplantı Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Yetkin Bulut’un açılış konuşması ve bölümle ilgili yapılan faaliyetleri içeren sunumuyla başladı.
Daha sonra Doç. Dr. Bulut, akreditasyon konusunda yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilerdi.
Toplantıda altı çizilen bir başka nokta da paydaşlar
ile daha sık bir araya gelinerek ilişkilerin geliştirilmesi oldu. Bu bağlamda usta öğretici kapsamında
bölümde derse giren özel sektör temsilcileri bu uy-

Toplantıya Turizm İşletmeciliği Bölümünden Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Yetkin Bulut, öğretim üyeleri Doç.
Dr. Erdal Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çilingir Ük, Dr.
Öğr. Üyesi Ayşe Atar, Arş. Gör. Dr. İbrahim Taner Akkoç, Arş. Gör. Burak Arslan ve Arş. Gör. Gamze Kayan;
Turizm Rehberliği Bölümü öğretim üyesi ve TURAK
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seden Doğan; Bafra Turizm MYO’dan Öğr. Gör. Yaşar Gültekin
ile Öğr. Gör. Zuhal Yaşar; Bafra İşletme Fakültesinden
Dr. Öğr. Üyesi Suzan Urgan; Bafra MYO’dan Dr. Öğr.
Üyesi Hasan AKAY; Samsun MYO’dan Öğr. Gör. Dr. Aybike Tuba Özden ve Öğr. Gör. Dr. Olcay Özışık Yapıcı;
Havza MYO’dan Öğr. Gör. Yusuf Çatalkaya; sektör
temcilcileri Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği
Başkanı ve North Point Otelleri Koordinatörü Murat
Toktaş; Sheraton Grand Samsun Oteli Genel Müdürü Onur Bıyıklı; Serra Otel Genel Müdür Yardımcısı
ve Samtiad temsilcisi Ünal Arlı; Gastroart İşletmesi
sahibi Executive Şef Ercan Yılmaz; Turizm Fakültesi
öğrenci temsilcisi Zeliha Şengülen, Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarından Emre Candan, Mohamed
Mohamed Nur, Sibel Can ve Gülşah Taflan katıldı.

Toyota Tarzı Yalın Liderlik Semineri
Düzenlendi
OMÜ Kariyer Merkezi Müdürlüğü ve SAMPA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş iş birliğiyle “Toyota Tarzı
Yalın Liderlik” konulu çevrimiçi seminer programı
düzenlendi.

İş hayatında profesyonellik gerektiren ve işin devamlılığını sağlamak için gerekli olan özelliklere
değinen Yiğit, ‘Sürekli iyileştirme, insana saygı, yalın yönetim, yalın üretim süreçleri, öğrenen organizasyonlar ve operasyonel mükemmellik konuları
sektörde kendinizi yenilemeniz için gereken konulardır.’ ifadelerini kullandı. Son olarak eğitim prog-

ramında öğrencilerin liderlik tarzlarını belirlemek
ve öz farkındalıklarını artırmak amacıyla testler uygulanarak sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.
Seminer programına Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Kariyer Merkezi Müdürü ve Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya ile Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Esat Şanlı katıldı. Program sonunda Topkaya,
SAMPA İnsan Kaynakları Direktörü Yiğit’e, öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişimine katkılarından
dolayı teşekkür edildi.
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Seminere konuşmacı olarak katılan SAMPA İnsan
Kaynakları Direktörü Recep Yiğit, üretim sisteminin
temelini oluşturan iş güvenliği, çevre, kalite, üretkenlik, maliyet ve insan kaynağı gelişimi konularında katılımcılara bilgi verdi. Programa başta endüstri ve makine mühendisliği bölümü olmak üzere
mühendislik fakültesinde eğitim gören öğrenci ve
akademisyenler katıldı.
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Samsun Milletvekili Yılmaz, Rektör Ünal’ı
Ziyaret Etti
AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Ziyarete;
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı
Belediye Başkanı Halil Akgün ile Çarşamba AK Parti
İlçe Başkanı Taner Özden de katıldı. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Samsun Milletvekili
Yılmaz, Rektör Ünal ve ekibinin kentteki kurum ve
kuruluşlarla birlik ve beraberlik içinde iyi bir iş birliği
dinamizmi yakaladığını belirterek başarılar diledi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise nazik ziyaretinden dolayı Milletvekili Yılmaz’a teşekkür etti.
OMÜ’nün birçok alanda bulunduğu değişim ve gelişim hamleleri hakkında bilgi veren Rektör Ünal,
kentin bütün dinamikleriyle iş birliği içinde hareket
ettiklerini söyledi. Ayrıca Rektör Ünal, Üniversite’nin
geliştireceği nitelikli projeler yoluyla ortak paydalarda buluşarak kurumların işlevselliğini arttırma
gayreti içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

Rektör Ünal; Türkmenistan Büyükelçisi
İşankuli Amanlıyev ve Samsun Milletvekili
Bedri Yaşar’ı Ağırladı
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Türkmenistan’ın 30. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak için Samsun’da
bulunan Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, beraberindeki TBMM Türkiye – Türkmenistan
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ile Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.
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Türkiye ve Türkmenistan’ın iki kardeş ülke olduğuna
dikkat çeken Rektör Ünal, OMÜ’de Türkmenistanlı öğrencilerin öğrenim gördüğünü ve bu nedenle
Üniversite olarak ilişkilerin geliştirilmesine önem
verdiklerini söyledi. Rektör Ünal, Türkmenistan’daki

üniversiteler ile hem araştırma geliştirme (AR-GE)
hem de eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili iş birliklerine her zaman hazır olduklarını kaydetti.
Büyükelçi İşankuli Amanlıyev da OMÜ’nün köklü
bir üniversite olduğunu söyleyerek Türkmenistanlı
öğrencilerin OMÜ’de kaliteli eğitim görmelerinden
mutlu olduklarını dile getirdi.
Ardından Rektör Ünal, Büyükelçi Amanlıyev ve Milletvekili Yaşar Türkmenistan’ın 30. bağımsızlık yıl
dönümü vesilesiyle düzenlenen programa katılmak
için OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne geçti.

OMÜ’nün Konuğu Kamu Başdenetçisi
Şeref Malkoç
Ziyaretler dizisi kapsamında Samsun’a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği
Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç,
beraberindeki kamu denetçileri eşliğinde Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.
Ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kamu
denetçileri heyeti, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Rektörlük makamında ağırlandı.
Ziyarete ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep
Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin
Gençcelep de katıldı.

OMÜ’nün konumu ve üstlendiği misyon itibariyle
Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olduğuna işaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
ise bu yönüyle Üniversitenin faaliyet ve girişimlerini yakından izlediklerini kaydetti. Rektör Ünal ve

ekibiyle birlikte OMÜ’nün hızlı ve doğru adımlarla
daha da gelişip çıtayı yükselteceğine inandıklarını
vurgulayan Başdenetçi Malkoç, ev sahipliği ve konukseverlik için Rektör Ünal ve Üniversite camiasına
teşekkür edip başarı dileklerini iletti.
Ziyarette Başdenetçi Şeref Malkoç, başında olduğu
Kurumun yayınlarını Rektör Ünal’a sunarken yanı
sıra OMÜ Şeref Defteri’ne duygu ve düşüncelerini
aktardı. Rektör Ünal da konuğuna Üniversitenin hediyesini takdim etti.
Rektörlük ziyaretinin ardından Samsun Valisi Doç.
Dr. Zülkif Dağlı, Başdenetçi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyete Rektör Ünal tarafından akşam yemeği verildi.
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Görüşmede Rektör Ünal, Kamu Başdenetçişi Malkoç
ve beraberindeki heyete OMÜ’nün projeleri, devam
eden çalışmaları ile gelecek tahayyülü ve hedefleri
hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun,
Şeref Malkoç öncülüğünde kamusal alanda yaşanan
problemlerin çözüme kavuşturulmasında kritik bir
rol üstlendiğini belirten Rektör Ünal, nazik ziyaretleri ve teveccühlerinden ötürü Başdenetçi Malkoç
ve diğer kamu denetçilerine şükranlarını sundu.
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Rektör Ünal, Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’na
Konuk Oldu
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki temasları kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’nu ziyaret etti. Bakan
Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu’nun makamındaki
ziyarette Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, yürüttükleri çalışmalar ve üretilen projeler hakkında bilgiler
paylaşırken OMÜ’nün her alanda sıçrama yapması
ve potansiyelini arttırması için var güçleriyle çaba
gösterdiklerini dile getirdi.

Ziyarette kurumsal iş birliklerine ilişkin öneri ve
değerlendirmelerinden de söz eden Rektör Ünal,
sergilenen konukseverlik için Yavilioğlu’na şükranlarını sundu. Nazik ziyaretinden ötürü konuğu
Rektör Ünal’a teşekkür eden Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, OMÜ camiasına başarılar dileyip Samsun’a
selamlarını iletti Ziyarette Rektör Ünal, Üniversitenin hediyesini günün anısına Bakan Yardımcısı
Yavilioğlu’na takdim etti.
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Rektör Ünal, Sağlık Bakan Yardımcısı
Birinci’yi Ziyaret Etti

140

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki temasları kapsamında Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip
Birinci’yi makamında ziyaret etti. Sağlık Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Birinci, Rektör Ünal
ve ekibini tebrik ederek kendilerine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede Üniversite ile Sağlık
Bakanlığı arasında yapılması planlanan işbirliği ve
çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Bakan Yardımcısı Birinci, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür etti. Görüşme hediye
takdimiyle son buldu.

Rektör Ünal’dan Bağışçı Akif Arslan’a
Teşekkür Ziyareti
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Kampüsü ile ilgili
Bafra İşletme Fakültesinde yapılacak İstişare Toplantısı öncesinde, Üniversitenin bağışçılarından
Akif Arslan’la iş yerinde bir araya geldi.
Bafra merkezindeki iş yerini ziyaret eden Rektör
Prof. Dr. Ünal, yaptıkları bağışlar ve OMÜ’ye duydukları güven için bağışçı Akif Arslan ve ailesine,
Üniversite adına şükranlarını sundu.

diklerini ve yakın gelecekte bu emeklerin karşılık
bulacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
Ziyaret sonunda Rektör Ünal, bağışçı Akif Arslan’a
Üniversitenin sembolik olarak vefasını simgeleyen
hediyeleri takdim etti.

Yapılan bağışların Samsun ve bölge açısından çok
önemli olduğuna ve katma değer yarattığına dikkat
çeken Rektör Ünal, OMÜ’nün de bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalıştığını vurguladı.
Rektör Ünal “OMÜ’nün vizyon ve misyonunda
gelecek ve yatırım odak nokta olarak yer alıyor”
OMÜ’nün vizyon ve misyonunda geleceğin ve yatırımın odak nokta olarak yer aldığına işaret eden
Rektör Ünal, gösterilen fedakârlığın da bu amaca
hizmet ettiğinin altını çizerek Arslan ailesine minnettar olduklarını dile getirdi.

Bağışçı Arslan “Bu emeklerin yakın gelecekte
karşılık bulacağına inanıyoruz”
Bağışın ve paylaşmanın, en önemli erdemlerin başında geldiğini belirten Akif Arslan, OMÜ’ye güven-
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OMÜ’nün, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri
olduğuna vurgu yapan bağışçı Akif Arslan ise ailece Üniversiteye bağış yapmaktan duydukları memnuniyet ve mutluluğu ifade ederek bu bağışlarla
Türkiye’nin bilimi, teknolojisi ve kültürüne, dolayısıyla da yarınlarına yatırım yaptıklarını kaydetti.
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OMÜ ve ÇOMÜ Rektörleri Samsun
Valiliğinde
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat
Murat, Samsun Valiliğini ziyaret ederek Vali Doç. Dr.
Zülkif Dağlı ile bir araya geldi.

gelinen aşamaya ilişkin Vali Dağlı ile istişarede bulundular. Görüşmede ayrıca, her iki üniversite arasındaki olası iş birlikleri ve paydaşlıklar hakkında
değerlendirmeler dile getirildi.

Valilik makamındaki ziyarette pandemi nedeniyle
uzaktan sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri ele
alınırken Rektör Ünal ve Rektör Murat, bu süreçte

Vali Dağlı, nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımları
için Rektörler Prof. Dr. Ünal ve Prof. Dr. Murat’a teşekkür ederek çalışmalarında muvaffakiyet diledi.

Rektör Ünal ve Samsun 2. İdari Dava Dairesi
Başkanı Özdemir Çorum Valiliğinde
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki
Samsun 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Kemaleddin Özdemir, il dışı ziyaretleri kapsamında
Çorum Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa
Çiftçi ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette Rektör Ünal ve 2. İdari Dava Dairesi
Başkanı Özdemir gösterilen alaka ve misafirperverlik için Çorum Valisi Çiftçi’ye saygı ve
şükranlarını sundu.
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Görüşmede; eğitim-öğretim, araştırma geliştirme (AR-GE), toplumsal hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri vb. gibi iki
kentin ortaklığı ve iş birliğinde yürütülecek
çalışmalar ele alındı.
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Rektör Ünal, Çorum’un; Üniversitesi ve pek
çok sanayi dalındaki üretimiyle öne çıkan bir
pozisyonda olduğunu belirterek Vali Çiftçi’ye
görevinde başarılar diledi.

Bayburt Üniversite Rektörü Türkmen’den
Rektör Ünal’a Ziyaret
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Rektörü Türkmen, iki üniversite arasında gerçekleşecek olan Ar-Ge ve proje çalışmaları ile işbirlikleri
hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede;
Rektör Türkmen, Rektör Ünal’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek gelecek için başarı temennilerinde bulundu. Rektör Ünal ile Bayburt Üniversitesi

Ziyarete; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Kurul
Başkanı Güngör Doğanay ve beraberindeki heyet
de eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette iki üniversite arasında gerçekleşmesi
planlanan Ar-Ge ve proje çalışmaları ile işbirlikleri
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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Rektör Ünal’dan Bursa Uludağ Üniversitesi
Rektörüne Ziyaret
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Atakum Belediye Başkanı Deveci’den Rektör
Ünal’a Ziyaret
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve beraberindekiler, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Emin Kasap, Karadeniz Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KARTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Arif Bayramkaya, Samsun Genç İş İnsanları
Derneği (SAMGİAD) Başkanı Onur Öztekin, MAFEN
Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü İnci Gülizar
Bayramkaya ile Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Berk eşlik etti.
Ziyarette; OMÜ ve Atakum Belediyesi ile Samsun’daki farklı sektörlerde faaliyet gösteren bileşenler
arasında yapılması planlanan çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir ve değerlendirmeler paylaşıldı.
“Yerel yönetimlerle birlikteliği büyütmek
istiyoruz”
Üniversitenin hedeflerini planlamak ve uygulamak
için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Rektör

Ünal, yerel yönetimlerle birlikteliği büyütmek istediklerini vurguladı. OMÜ’nün birçok alanda bulunduğu değişim ve gelişim hamleleri hakkında bilgi
veren Rektör Ünal, kentin bütün dinamikleriyle iş
birliği içinde hareket edeceklerini söyledi. Ayrıca
Rektör Ünal, Üniversite ve Belediyenin birlikte geliştireceği nitelikli projeler yoluyla ortak paydalarda buluşarak kurumların işlevselliğini arttırma gayreti içinde olacaklarını belirtti.
“OMÜ, Samsun’un en önemli değerlerinden biri”
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de binlerce
öğrenciyi geleceğe hazırlayan OMÜ’nün Samsun’un
en önemli değerlerinden biri olduğuna işaret ederek vizyoner bir yaklaşımla bu paydaşlığa katkı sunmak için hazır olduklarını kaydetti.
OMÜ’nün bilgi ve birikiminden faydalanarak Atakum ve Samsun’u daha ileri taşımak için birlikte çalışacaklarını söyleyen Deveci, gösterilen nezaket ve
konukseverlik için teşekkür etti.
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Rektör Ünal Bursa İl Emniyet Müdürünü
Ziyaret Etti
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan’ı ziyaret etti. Bursa İl Emniyet
Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede Emniyet
Müdürü Tacettin Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal
ve ekibine başarılar diledi.

Medya Kuruluşları Yöneticilerinden Rektör
Ünal’a Ziyaret
İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan
Toptaş, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa
Sansar ve Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı
ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, nazik ziyaretinden dolayı konuklarına teşekkür eden
Rektör Ünal, kentteki kurum ve kuruluşlarla birlik
ve beraberlik içinde iyi bir iş birliği dinamizmi yakaladıklarını belirterek bu süreci devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Bölgede faaliyet gösteren basın yayın organlarının
haberlerini ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Rektör Ünal, yürüttükleri faaliyetleri
aktarmak için onlarla belirli zamanlarda basın buluşmaları gerçekleştirerek bir araya geldiklerini ve
bu süreci daha ileri seviyeye taşıyacaklarını söyledi.
OMÜ’nün birçok alanda yaptığı değişim ve gelişime dair hamleler hakkında bilgi veren Rektör Ünal,
Üniversite’nin geliştireceği nitelikli projeleri basın
yoluyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak ve
duyurmak istediklerini dile getirdi.

Rektör Ünal’dan Cumhurbaşkanlığı Personel
ve Prensipler Genel Müdürü Yeneri’ye Ziyaret

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede Genel Müdür Metin Yeneri,
Rektör Ünal ve ekibini tebrik ederek
kendilerine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede Üniversite ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğü arasında yapılması planlanan işbirliği ve çalışmalar hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu.
Genel Müdür Yeneri, nazik ziyareti ve iyi
dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür etti.
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki
temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü
Metin Yeneri’yi makamında ziyaret etti.
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Rektör Ünal’dan YÖKAK Başkanı’na Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal Ankara’daki temasları
kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı makamında ziyaret etti.
YÖKAK Başkanlığında gerçekleşen görüşmede Başkan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ziyaretten duyduğu

memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Yavuz
Ünal ve ekibine başarılar diledi.
Yükseköğretimde kalitenin arttırılmasına yönelik
fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, OMÜ’nün
eğitim alanında yaptığı revizyon ve proje çalışmaları konuşuldu.

OMÜ’nün Kuruluş Yıllarında Aktif Rol Oynamış
ADEKA Holding Rektör Ünal’ı Ağırladı
Görüşmede OMÜ’nün kuruluş yıllarında aktif rol oynamış ADEKA Holding’in Üniversite için çok değerli
olduğunu ifade eden Rektör Ünal, bugüne kadar
OMÜ adına yaptıkları fedakârlık ve verdikleri destek adına Holding Başkanı Arpacıoğlu’na şükranlarını sunarken Üniversitedeki gelişmeler hakkında
bilgiler verdi.
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ADEKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arpacıoğlu da
toplum ile ülkeye karşı duyarlılık ve sorumluluk şuuruyla faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayarak
istihdama katkı sunmak ve çalışanlarının standartlarını yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını
dile getirdi.
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul’daki ziyaretler dizisinde bu kez ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

OMÜ’nün her zaman destekçisi olacaklarını kaydeden Arpacıoğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu
dile getirerek Rektör Ünal nezdinde OMÜ ailesine
teşekkürlerini iletti.

Çalışma ofisinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde
Rektör Ünal, sıcak karşılama ve misafirperverlikten
dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arpacıoğlu’na teşekkür etti.

OMÜ’nün kuruluş yıllarında aktif rol oynamış ve
OMÜ Vakfının kurucu üyelerinden olan ADEKA İlaç,
OMÜ Kurupelit Kampüsü’ndeki ADEKA Eğitim Kurumları ile önemli bir misyon üstleniyor.

Rektör Ünal, OMÜ’nün Büyük Bağışçılarından
İş İnsanı Aşcı’yı Ziyaret Etti
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul’daki temasları
kapsamında Astaş Holding Genel Başkan Yardımcısı
ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Kaya Aşcı’yı ofisinde
ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde Rektör Ünal, Bafralı hayırsever
İş İnsanı Kaya Aşcı’ya bugüne kadar OMÜ’ye yaptığı bağışlar ve yatırımlar için teşekkür ederek Üniversite hakkında bilgiler verdi. Görüşmede ayrıca
Rektör Ünal, geleceğe yönelik projelerin ve yatırımların arttırılmasına dair fikir ve görüş teatisinde bulunduğu İş İnsanı Aşcı’ya OMÜ’nün eğitim alanında
yaptığı revizyon ve proje çalışmalarından bahsetti.
Rektör Ünal “Samsun marka şehir olma iddiası ve
hedefine sahip”
Marka şehir olma iddiası ve hedefine sahip
Samsun’un potansiyelini tüm paydaşların eşliğinde
dışarıya aktarmak ve tanıtmakla yükümlü olduklarına işaret eden Rektör Ünal, kentin imajının geliştirilmesi, yatırımların kente yönelmesi hususunda
çaba gösteren Samsun sevdalısı Kaya Aşcı’ya bu
uğurdaki girişimleri ve katkıları için teşekkür etti.
Bağışçı Kaya Aşcı “Samsun’u vitrine çıkarma
kararlılığını taşıyoruz”

kuvvetlendirme amacında olduklarında kaydeden
Kaya Aşcı, eğitim ve kültür çalışmaları ile sosyal etkinliklerle Samsun’u daima vitrine çıkarma kararlılığı taşıdıklarının altını çizdi.

İş insanı Kaya Aşcı ise Rektör Ünal’ı ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti belirterek birlik ve beraberlik ruhuyla Samsun’u İstanbul’da layıkıyla temsil
etmeye çalıştıklarını söyledi. Samsunluların iş ve
güç birliğini tesis edip hemşerilik ve gönül bağlarını

Samsun’a selamını gönderip saygılarını ileten hayırsever Aşcı, OMÜ’nün bütün çalışanlarıyla omuz
omuza vererek, geleceğe uzanacağına inandığını
vurgularken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ekibine
başarılar diledi.

Biz Anadoluyuz Projesi’nde Yer Alan
Öğrenciler, Rektör Ünal’ı Ziyaret Etti

İller arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan, Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz Projesi”
sayesinde farklı illerden Samsun’a gelen 40 genç, OMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile buluştu.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal gelen konuklarına Samsun
ve Üniversite hakkında bilgiler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim
Şube Müdürü Turgay Ekşi ile beraberindeki Biz Anadoluyuz Projesi’nde yer alan 40 öğrenci, Rektör Prof. Dr.
Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.
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Rektör Ünal, Memur-Sen Genel Başkanı
Yalçın’ı Ağırladı
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın’ı
makamında ağırladı.
Görüşmeye; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Genel Sekreter Prof.
Dr. Hüseyin Gençcelep, Bayındır Memur-Sen Genel
Başkanı aynı zamanda Memur-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, Eğitim-Bir-Sen
Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir
ile Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin
Sever de eşlik etti.

Görüşmede; sendikal çalışmalar ile bu yöndeki
görüş ve öneriler ele alındı.
Nazik ev sahipliği için Rektör Ünal’a teşekkür eden
Genel Başkan Yalçın, OMÜ ile diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini, kamusal yararı ve çalışanların
haklarını önceleyerek faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede Rektör Ünal da gerek akademik gerekse idari çalışanlarıyla büyük bir aile olan
OMÜ’nün diğer kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi
sivil toplum örgütleriyle de ilişkilerde her zaman
faal olacaklarını söyledi. Görüşme sonunda Rektör
Ünal, Yalçın’a Üniversitenin hediyesini takdim ederken, Yalçın da kitap armağan etti.
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MHP Samsun İl Başkanlığından Rektör
Ünal’a Ziyaret
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı
Abdullah Karapıçak ve beraberindeki heyet, Rektör
Prof. Dr. Yavuz Ünal’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Rektör

Ünal, konuklarıyla fikir alış verişinde bulunarak sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Ünal, İl Başkanı Abdullah Karapıçak’a ve
beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Rektör Ünal, SGK Başkanı Ceylan’ı
Ziyaret Etti
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki temasları
kapsamında görevine yeni atanan Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan’ı ziyaret etti.
SGK Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Rektör
Ünal, yürüttükleri çalışmalar ve üretilen projeler
hakkında bilgiler paylaşırken OMÜ’nün her alanda
sıçrama yapması ve potansiyelini arttırması için var
güçleriyle çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Ziyarette kurumsal iş birliklerine ilişkin öneri ve değerlendirmelerinden de söz eden Rektör Ünal, sergilenen konukseverlik için Ceylan’a teşekkür etti.
SGK Başkanı Ceylan ise OMÜ camiasına başarılar
dileyerek kurumlar arası iş birliğini daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Samsun’a gelen eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat
Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesine OMÜ nezaket
ziyaretinde bulundu.

değer taşıdığına işaret ederek yapacağı atılımlar ve
üstlendiği misyonla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Rektörlük
makamında konuk edilen eski Bakan Suat Kılıç,
OMÜ’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade
ederek gösterilen alaka ve nezaketten dolayı şükranlarını iletti.

OMÜ adına her zaman katkı sunmaya ve sorumluluk almaya hazır olduklarını kaydeden Kılıç, Rektör
Ünal ve OMÜ camiasına başarılarının daimî olması
temennisinde bulundu.

Rektör Ünal’dan Üniversitenin yürüttüğü eğitimöğretim revizyonu ve gelecek tasavvuru hakkında
bilgiler alan eski Bakan Kılıç, OMÜ’nün; Samsun’un
müstesna kurumlarından biri olarak çok büyük bir

Nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuk eski Bakan
Suat Kılıç’a teşekkür eden Rektör Ünal da hazırladıkları yol haritasının rehberliğinde bir dinamizm
yakaladıklarını ve bu süreci istikrarlı ve kararlı bir
biçimde sürdüreceklerini belirtti.
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Rektör Ünal’ın Konuğu Eski Bakan Suat Kılıç
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TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı’ndan
Nezaket Ziyareti
Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel
Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, beraberindeki heyetle
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a nezaket ziyaretinde
bulundu. Rektörlük makamındaki ziyarette TEZKOOP-İŞ Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu’na,
Sendika Genel Sekreteri Hakan Bozkurt ile Samsun
Şube Başkanı Tarık Sayın eşlik etti.
Ziyarette ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep
Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin
Gençcelep ve Hukuk Müşaviri Nuri Arslan da bulundu. Görüşmede Genel Başkan Özdemiroğlu, Sendika
olarak işçilerin sorunlarının çözülmesi ve beklenti-

lerinin karşılanmasında iyi niyet ve güvenle hareket
ettiklerine işaret ederek bu yöndeki görüş ve düşüncelerini Rektör Ünal ve üst yönetimle paylaştı.
Sendikanın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin de bilgiler
veren Genel Başkan Özdemiroğlu konukseverlik
adına OMÜ camiasına şükranlarını sunup çalışanlara sevgi ve selamlarını iletti.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise nazik ziyaretleri ve
değerlendirmeleri için Genel Başkan Özdemiroğlu
ve beraberindekilere teşekkür ederek OMÜ ailesinin her bir çalışanının emeğini ve katkısını çok değerli gördüklerini dile getirdi. Ziyarette TEZ-KOOPİŞ Genel Başkanı Özdemiroğlu, Rektör Ünal’ın kara
kalem portresini kendisine takdim etti

Rektör Ünal, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Ateş’i Ziyaret Etti
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Şeref Ateş’i makamında ziyaret etti.
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Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen görüşmede
Prof. Dr. Ateş, Rektör Ünal ve ekibini tebrik ederek
kendilerine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede Üniversite ile Yunus Emre Enstitüsü arasında
yapılması planlanan işbirliği ve çalışmalar hakkında
fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Ateş, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür etti. Görüşme hediye takdimiyle
son buldu.

Rektör Ünal’a 2 Bin 939 Kilometre
Uzaklıktaki Afganistan’dan Hediye Geldi
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, Afganistan’daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarından gelen “çapan” adlı
yöresel kıyafet hediye edildi.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) için yurt dışında bulunan OMÜ’lü akademisyenler görev sonrası Rektör Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük Toplantı
Salonu’ndaki hediye takdiminde, Afganistan’daki
Türkiye Maarif Vakfı Okullarında görev alan Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜTÜRKÇE) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, Rektör
Ünal’a iletilmek üzere Afgan Türklerine ait “çapan”
olarak adlandırılan yöresel kıyafeti takdim etti.
Ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk,
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız ile Üniversitenin
çeşitli birimlerinden yetkililer de eşlik etti.
Rektör Ünal, Türk eğitim kültürünü uluslararası
düzeyde temsil eden Türkiye Maarif Vakfı Okulları-

na, yaptıkları jest için şükranlarını sundu. Celek de
denen yeşil ve mor renk ağırlıklı çapan kıyafetine,
Afganistan’da farklı isimler verilirken farklı biçimlerde de rastlanıyor.
OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan Eğitim
Merkezi iş birliğiyle OMÜ Uluslararası Öğrenci Giriş
Sınavı (OMÜ-YÖS) yakın zamanda 19 ülkede, 26’sı
yurt dışı olmak kaydıyla toplam 33 merkezde başarıyla gerçekleştirilmişti.

OMÜ’lü Milli Atlet Necati Er Rektör Ünal’ı
Ziyaret Etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda üç adım atlamada
olimpiyat 6’ıncısı olarak ülkemiz adına tarihi başarı
elde eden milli atlet Necati Er, Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal’a ziyarette bulundu.
“Madalya alamadığım için üzgünüm ama gelecek
için umudum yüksek”

OMÜ öğrencisinin başarısından duyduğu mutluluğu
dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise uluslararası spor platformunda gösterilen bu başarıların
ülkemizi, Samsun’u ve OMÜ’yü kalkındırmak için çok
önemli ve gurur verici olduğunu ifade ederek Necati
Er’e teşekkür etti.

Milli Atlet Necati Er kimdir?
1997 Samsun doğumlu olan Necati Er, 2018 Ruhi Sarıalp Kupası’ndaki 16,61 metrelik atlayışıyla, o dönem Şeref Osmanoğlu’na ait üç adım atlama Türkiye
salon rekorunu egale etmişti. 2019 yılında Avrupa
23 Yaş Altı Şampiyonası’ndaki 17,37’lik derecesiyle
Türkiye rekoru kırdı ve 17 m üzerine çıkan ilk Türk
üç adım atlayıcı oldu. Er, bu sonuçla olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışmaya hak kazandı. Necati Er, Tokyo 2020’de üçüncü
atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi
derecesini yaparak finalde yarışma hakkı elde etti.
24 yaşındaki milli sporcu, 17.25’lik derecesiyle finali
6’ıncı olarak tamamladı.
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Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, aynı
zamanda OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi
olan Necati Er, duygularını paylaşarak “25 cm ile kaçan madalya var buna üzülüyorum ama ilk olimpiyatım. Böyle atmosferde ilk defa yarışıyorum. Yine de
üç adım atlamada yarışmayı 6’ıncı sırada bitirdim ve
2024’de madalya alabileceğimi hocalarıma göstermiş
oldum. Şu an için madalya alamadığım için üzgünüm
ama gelecek için umudum yüksek” diye konuştu. Ülkemizin sporda başarılarının devam etmesi için sporculara da seslenen milli atlet Necati Er, sporcuların
düzenli ve çok çalışmaları gerektiğini belirtti ve kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.
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EĞİTİM FAKÜLT
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Yükselme / Atama / Emeklilerimiz
Kurum İçi Yükselme (Nisan-Eylül 2021)
Ahmet Veysel POLAT

Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

Profesör

Profesör

Tıp Fakültesi
Radyoloji

Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği

Ali KELEŞ

Hanife SARAÇOĞLU

Profesör

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti

Eğitim Fakültesi
Fizik Eğitimi

Birşen BİLGİCİ

Hasan ULUSOY

Profesör

Profesör

Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya

Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Bülent AYAS

Hatice KUMCAĞIZ

Profesör

Profesör

Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji

Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma.

Bülent TEKE

İsmail ERPER

Profesör

Profesör

Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Zootekni

Ziraat Fakültesi
Fitopatoloji

Celal KATI

Kaan GÜNDÜZ

Profesör

Profesör

Tıp Fakültesi
Acil Tıp

Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Eda GÜLER

Mehmet Cihan BEREKET

Profesör

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi

Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Fatma DEVRAN BILDIRCIN
GÖKYAR

Munise Handan GÜNEŞ

Profesör
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Tıp Fakültesi
Kadın Hast. ve Doğum
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Profesör
Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi

Güner TURAL

Mustafa AKTAŞ

Profesör

Profesör

Eğitim Fakültesi
Fizik Eğitimi

Mühendislik Fakültesi
Elektrik Makinaları

Yükselme / Atama / Emeklilerimiz

Mustafa Kasım KIROĞLU

Tülin ATAN

Profesör

Profesör

Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi

Mustafa OLFAZ

Yakup BOSTANCI

Profesör

Profesör

Ziraat Fakültesi
Hayvan Yetiştirme

Tıp Fakültesi
Üroloji

Müge GÜLER ÖZDEN

Yasemin Burcu ÜSTÜN

Profesör

Profesör

Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları

Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Rea.

Naci KURGAN

Yasemin ULUS

Profesör

Profesör

Mühendislik Fakültesi
Konstrüksiyon ve İmalat

Tıp Fakültesi
Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon

Nazik YENER

Yavuz Kürşat DAŞ

Profesör

Profesör

Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ.ve Hast.

Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji

Selim EREN

Zakire Tülay AYTAŞ AKÇİN

Profesör

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi
Kurumlar Sosyolojisi

Fen-Edebiyat Fakültesi
Botanik

Servet KÜTÜKCÜ

Hüseyin ERDEM

Profesör

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi
Topoloji

Ziraat Fakültesi
Hayvan Yetiştirme

Şafak KÜLÜNK

Mehmet YAKIŞAN

Profesör

Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi

Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi

Tuğrul KIRTILOĞLU

Nevzat KARADAYI

Profesör

Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji

Yeşilyurt Demir Çelik MYO.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
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Kurum İçi Yükselme (Nisan-Eylül 2021)
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Yükselme / Atama / Emeklilerimiz
Kurum İçi Yükselme (Nisan-Eylül 2021)
Özgür KILIÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları

Kurum Dışı Atama (Nisan-Eylül 2021)
Yunusemre ÖZKANLAR

İzzet İSLAMOĞLU

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon

Ayşe Feyza TUFAN DÜLGER

Ferruh TURAN

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Ziraat Fakültesi
Bitkisel Biyoteknoloji

Mühendislik Fakültesi
Mekanik

Gülru YÜCEL

Uğur BAŞER

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi

Ziraat Fakültesi
Bitkisel Biyoteknoloji

Ziraat Fakültesi
Tarım Politikası ve Yayım

Emek ASLAN
Doktor Öğretim Üyesi
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Ziraat Fakültesi
Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji
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Yükselme / Atama / Emeklilerimiz
Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz Nisan-Eylül
2021 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel
Bahittin TOPALOĞLU

Zekeriyya ULUDAĞ

Profesör

Profesör

Mühendislik Fakültesi
Termodinamik

Eğitim Fakültesi
Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri

Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE

İrfan KURT

Profesör

Öğr.Gör.

Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği

Samsun Meslek Yüksekokulu
Basım ve yayın Teknolojileri

Orhan BÜYÜKGÜNGÖR

Zekai AYDINALP

Profesör

Öğr.Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi
Katıhal Fiziği

Samsun Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İdari Personel
Abduraman YILDIZ

Ahmet CEYLAN

İşçi

Bilgisayar İşletmeni

Adem KÜÇÜK

Ali ANKARALI

Hizmetli

Teknisyen

Hastaneler Başmüdürlüğü

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Ahmet AKPOLAT

Arslan BIDIL

İşçi

İşçi
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Kütüphane ve Dök.Dai.Bşk.
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Yükselme / Atama / Emeklilerimiz
İdari Personel
Avni İŞKİL

Halil KILIÇ

Bilgisayar İşletmeni

Hastabakıcı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Hastaneler Başmüdürlüğü

Ayten KORKMAZ

Hasan KOCAMAN

İşçi

Bilgisayar İşletmeni
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Samsun Eğitim Fak.
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Deniz DEMİRCİOĞLU

Hasan Tahsin ÖZTEL

İşçi

Bilgisayar İşletmeni

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Dursun Baki YÜKSEL

Hasan USLU

Teknisyen Yardımcısı

Hizmetli

Fen Edebiyat Fak.

Rektörlük Döner Sermaye

Ergin ÖZÇUBUKÇU

Hayriye SAYGICI

Sağlık Teknisyeni

Sağlık Teknisyeni

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Fatma AKYOL

İbrahim ALIŞ

Bilgisayar İşletmeni

Teknisyen

Kütüphane ve Dök.Dai.Bşk.

Hastaneler Başmüdürlüğü

Fatma ÇAVAŞL

İdris ÇAKIROĞLU

İşçi

İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

Yeşil Saha ve Çevre Düzenlemesi

Fatma KOCABAŞ

İsa ÇELİK

Hemşire

Teknisyen Yardımcısı

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

Gönül HALCI

İsmail BAHAR

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Samsun İk.İd.Bil Fak.

Hukuk Müşavirliği

Yükselme / Atama / Emeklilerimiz
İdari Personel
İsmail TARAKÇI

Mustafa BUGA

Şef

Sağlık Teknisyeni

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Hastaneler Başmüdürlüğü

İsmet DÜLGER

Osman UYGUR

Kor.ve Güv.Görv.

İşçi

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

Kadriye ÇAKMAK

Resime Berrin ŞENEL

Sağlık Teknisyeni

Tabip

Hastaneler Başmüdürlüğü

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kamil ATLI

Semiha YERİÇER

Bilgisayar İşletmeni

İşçi

Veteriner Fakültesi

Kamil DÜZGÜN

Süheyda AÇICI DEMİRELLİ

İşçi

İşçi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kemalettin GENEZ

Sündüs AY

Bilgisayar İşletmeni

İşçi

Diş Hekimliği Fak.

Mehmet GÜL

Şerafettin ARSLAN

İşçi

Bilgisayar İşletmeni

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk.

Muharrem AZCAN

Şerafettin BAYRI

İşçi

İşletme Müdürü

Mustafa BOZKURT

Vedat YAMAN

Bilgisayar İşletmeni

Hizmetli

Kütüphane ve Dök.Dai.Bşk.

Bafra İşletme Fakültesi
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Rektörlük Döner Sermaye
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Yükselme / Atama / Emeklilerimiz
İdari Personel
Yaşar ELLİALTI

Yücel ŞİMŞEK

Veznedar

Bilgisayar İşletmeni

Rektörlük Döner Sermaye

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yaşar ŞEREF

Zeynep KARATAY

Teknisyen

Hemşire

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hastaneler Başmüdürlüğü

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

İSMET SÜRÜCÜ

Öğr.Gör.

İşçi

Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sağlık Kültür ve Spor Daire BaşkanlığI
16/07/2021

03/05/2021

ÖZDEN KARAOĞLU

Alpaslan ÜLKEN

İşçi

Arş.Gör.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi

16/08/2021

13/06/2021

Adem Şahin
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İşçi
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MUSTAFA TORUNOĞLU
İşçi
Sağlık Uygulama ve Arş.merkezi
01/09/2021
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