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OMÜ Eğitim Hizmeti İhracatında 
Türkiye İkincisi

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Ekonomi 
Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği tören-
de, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 
ödüllendirildi.

2016 yılı hizmet ihracatına göre ödül almaya 
hak kazanan kurumların açıklandığı törende, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, eğitim alanın-
da ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. 
Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ara-
sına giren OMÜ’nün, Eğitim Hizmetleri Devlet 
Üniversiteleri alanındaki ikincilik ödülünü Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin elinden aldı. Aynı kategoride 
birinci Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.

Törende; bilgisayar ve bilgi hizmetleri, mü-
teahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık 
hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, 
eğlence, kültür ve spor hizmetleri, yolcu taşı-
macılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik 

hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri 
kategorilerinde başvuran kurumlardan Türki-
ye genelinde ilk 10’a giren kurumlarla sektör-
lerinde ilk 3’e giren kurumlara ödül verildi.

Son 10 yılda büyük bir ivme kazanarak dünya 
ticaretinin dörtte birini oluşturan hizmet ticare-
tinin Türkiye’de büyük bir potansiyeli olduğunu 
açıklayan TİM, bu etkinlikle Türkiye’nin 2023 
hedefleri doğrultusunda Türk hizmet sektörü-
nün gelişiminin görülmesine ve potansiyelinin 
ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı hedef-
liyor.

TİM’in 
düzenlediği 
ödül 
töreninde 
eğitim 
alanında 
OMÜ  
ikinci oldu.

Haber Turu
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
Ey

lü
l-A

ra
lık

 2
01

7
S

ay
ı 7

0

4



OMÜ-TTO’ya TÜBİTAK Desteği

2 buçuk yıl boyunca OMÜ-TTO faaliyetlerini 
destekleyecek olan projenin bütçesi 1 milyon 
750 bin Türk Lirası. OMÜ olarak TÜBİTAK 1601 
Programı’ndan aldığımız bu destekle birlikte 
belirlenen hedeflere ulaşmada mevcut sorun-
ların çözümü için atılacak adımlarla proje kap-
samında gerçekleştirilen faaliyetlere artan bir 
ivme ile devam edilecektir. Böylelikle iş dünyası 
ile etkileşim ve iş birliği imkânlarının arttırılması 
neticesinde Üniversite bünyesinde üretilen bil-
gi ve teknoloji çıktılarının ticarileşme süreçleri-
ne de katkıda bulunulacaktır.

Hedefler doğrultusunda üniversite-sanayi 
iş birliği kapsamında desteklenen proje sa-
yıları arttırılacak, tanınırlık, görünürlük ve iş 
birliği programları devamlı hâle getirilecektir. 
OMÜ-TTO sahip olduğu kurumsallık değerine 
katkıda bulunarak, ihtiyaç çerçevesinde be-
lirlediği unsurların iyileştirilmesi adına eğitim, 
bilgilendirme, toplantı ve organizasyonlarını 
gerçekleştirerek hem Üniversite hem de çevre 
ekosisteminde bilinirliğini arttıracaktır. İhtiyaç 
belirleme noktasında kullandığı ve kullanacağı 
araçları belirleyen OMÜ-TTO, çevre ve Üniver-
sitenin birbirini tamamlar nitelikte olması için 
çalışmalar yapacaktır. Proje desteği ile daha 
etkin bir TTO yapısı kurulacak ve buna bağlı 
olarak Ofisimiz, üniversite-sanayi ile sanayi-

sanayi iş birliğini arttırarak projelendirme faa-
liyetlerine hız kazandıracaktır. 

Akademik girişimcilik ve fikrî sınai mülkiyet 
hakları konularının da öneminin farkında olan 
OMÜ-TTO, bu konularda Üniversite içi ve dışı 
olmak üzere bilgilendirme, teşvik etme ve 
destek verme konularında faaliyetlerini sür-
dürecektir. Buna mukabil OMÜ-TTO teknoloji 
hazırlık seviyelerinin arttırılması ve ticarileşme 
faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif rol alacaktır.  

Ulusal ve uluslararası desteklerden yararlanma 
adına ekosistem içinde yer alan araştırmacılar, 
öğrenciler ve akademik girişimciler OMÜ-
TTO’nun hedef kitlesi arasındadır. Üretilen 
bilginin ticari ya da katma değere dönüşme-
sini temel görevleri arasında sayan OMÜ-TTO, 
çevre ekosistem içindeki büyük şirketleri ve 
Küçük ve Orta Boy İşletmeleri (KOBİ) de faa-
liyet alanlarına eklemiştir. 

Proje kapsamında sürdürülebilirliği sağlayacak 
olan OMÜ-TTO; OMÜ gibi araştırma kapasite-
si ve kabiliyeti yüksek bir üniversite ile Samsun 
gibi konumu ve iş dünyası yapısı ile ön plana 
çıkan bir şehrin teknoloji ve bilgi transferi ko-
nusundaki faaliyetlerini gerçekleştirecektir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi (OMÜ-TTO); TÜBİTAK 1601 Programı 
Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, 
Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması 
ve Uygulanması çağrısı kapsamında destek 
almaya hak kazanan 8 TTO’dan biri oldu.
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OMÜ Hava Kuvvetlerine Aday 
Pilot Yetiştiriyor

Türk Hava Kuvvetlerinin pilot gücünün des-
teklenmesi amacıyla belirlenen adaylara uçuş 
eğitimlerini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ha-
vacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (UZAYTEM) verdi. Ülkemizin 
vurucu ve önleyici hava gücünü oluşturacak 
pilotlar, askerî eğitimlerinin ardından ülkemizin 
semalarında görev yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçen yıl yaşa-
nan “kalkışma” sonrasında pilot açığını ka-
patmak ve gücünü arttırmak için harekete 
geçmişti. OMÜ UZAYTEM, Eğitim Komutan-
lığının ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adayların-
dan 110’una uçuş eğitimini verdi. Aday pilotlar, 
4 yıllık askerî eğitimlerini de tamamladıktan 
sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava gücüne 
katılacak. 

Havacılık alanında her geçen gün yeni bir ba-
şarıya imza atan OMÜ UZAYTEM’in Müdürü 

Prof. Dr. Ferşat Kolbakır; ülkemiz silahlı kuv-
vetlerine en önemli sivil desteğin üniversite-
lerimizce sağlanabileceğini belirtti. Kolbakır 
“Hava Kuvvetleri’ne pilot yetiştirmenin haklı 
gururunu yaşıyoruz. 2 aylık dönem içerisinde 
gençlerimizin yüksek performansına şahit ol-
duk. Havacılık ve uçak kullanımı konusunda 
bilgi ve tecrübesi olmayan pilot adayı gençle-
rimizin, kısa bir süre içerisinde her türlü uçuş 
koşullarında uçabilecekleri bilgi ve beceriyi 
alabildiklerini gördük. Milletimizle ve gençleri-
mizle gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı 
gençlerimize güveniyoruz.” dedi. 

Eğitimlerin ardından 9. Ana Jet Üs Komutanı 
Tuğgeneral Kemal Tural, OMÜ UZAYTEM Mü-
dürü Prof. Dr. Kolbakır’a gösterdikleri üstün 
gayretleri ve başarıları sonucu plaket takdim 
etti.

UZAYTEM 
Türk Hava 
Kuvvetlerinin
ihtiyaç 
duyduğu 110 
pilot adayına 
uçuş eğitimi 
verdi. 
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“2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni” 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Gerçekleştirildi 
2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teş-
rifleriyle YÖK himayesinde Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törende, Yükseköğrenim tarihinin ilk akade-
mi ödülleri olan “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” 
sahiplerini buldu. “Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” 
kapsamında belirlenen araştırma üniversite-
lerinin de Cumhurbaşkanı tarafından ilk kez 

açıklandığı “2017-2018 Yükseköğretim Aka-
demik Yılı Açılış Töreni”ne tüm üniversite rek-
törlerinin yanı sıra ilgili bakanlar, ilgili kurum 
başkanları, büyükelçiler, devlet protokolünden 
birçok kişi ile üniversiteleri temsilen belli sayıda 
akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yakla-
şık 2 bin kişi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 
2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, beraberindeki öğretim üye-
leri ve öğrencilerden oluşan bir heyetle katıldı.
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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı (DOKAP) Bölgesi Üniversiteler 
Birliği 2018 yılı dönem başkanlığı törenle On-
dokuz Mayıs Üniversitesine devredildi. 

DOKAP Toplantı Salonun’da düzenlenen ve 
DOKAP Bölgesinde yer alan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi-
tesi, Ordu Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Recep Tay-
yip Erdoğan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniver-
sitesi ve Avrasya Üniversitesinin rektör ve tem-
silcilerinin katıldığı törende dönem başkanlığı 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Ondokuz 
Mayıs Üniversitesine geçti. 

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği dönem 
başkanlığını yürüten Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, göre-
vini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’e teslim etti.

“34 eylem kapsamında 115 adet proje 
üretilmiştir”

Devir teslim öncesi konuşan DOKAP Başka-
nı Ekrem Yüce “15-16 Mayıs 2017 tarihinde, 
Trabzon’da dönem başkanlığını yürüten Kara-
deniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde, 2 
gün süreli “Bölge İçin Proje Çalıştayı” gerçek-
leştirilmiştir. Bu kapsamda üniversitelerimizin 
yoğun ilgi ve alakaları eşliğinde, DOKAP Ey-
lem Planı’nda bulunan 34 eylem adımı kap-

DOKAP 
Bölgesi 
Üniversiteler 
Birliği 2018 
yılı dönem 
başkanlığı 
törenle 
OMÜ’ye 
devredildi. 

Kaynak ve fotoğraf - İHA
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samında 115 adet proje teklifi DOKAP Bölgesi 
Üniversiteler Birliğine iletilmiştir. Çalıştay ne-
ticesinde 8 konu başlığında 13 adet çalışma 
grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. 
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
bünyesine, hepsi birbirinden değerli 115 adet 
proje çalışmasının katılması sağlanmıştır.” diye 
konuştu. 

“2018 yılında 9 proje uygulanması 
hedeflenmekte”

2018 yılı yatırım programına teklif edilen pro-
jeler hakkında da bilgi veren Yüce “2018 yılın-
da 9 projenin uygulanması hedeflenmektedir” 
diyerek projeleri şu şekilde sıraladı: “DOKAP 
Bölgesinde Turizmde Nitelikli İş Gücü Kapasi-
tesinin Belirlenmesi, Yeni Destinasyon ve Or-
tak Pazarlama Stratejisi Projesi, Tarım ve Kır-

sal Altyapı Alanında, DOKAP İllerindeki Çiftçi 
Örgütlerinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, 
Gerekli Eğitim Programların Geliştirilmesi ve 
Uygulanması Projesi, Basınçlı Sulama Sis-
temlerinin Planlanması ve İşletilmesi Eğitimi 
Projesi, Sulama Sistemlerinin Yönetimi, İzlen-
mesi ve Performans Değerlendirilmesinde 
Uydu Sistemleri ve İnsansız Hava Araçlarının 
Kullanılması Projesi, DOKAP İllerinde Lisanslı 
Depoculuk Sisteminin Yapısal Analizi ve Fındık 
Üretim Faaliyetinin Lisanslı Depoculuk İhti-
yacının Tespiti, Geliştirilme Olanakları Projesi, 
Tıbbi Aromatik Bitkilerden Bitkisel Tıbbi Ürün 
Formülasyonları Geliştirilmesi Projesi, Ener-
ji Alanında, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Araştırılması Projesi, Kültür Alanında, DOKAP 
Bölgesinde Okuma Alışkanlığının Artırılması 
Projesi”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, arttırılmış gerçeklik uygulaması 
ile artık avucunuzun içinde. Uygulama, Android için Google 
Play Market’te (Play Store) ve iOS için Appstore’da yayında. 
Marketlere girerek “omü ar” şeklinde aratıp uygulamayı in-
direbilirsiniz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi katalog ve broşürlerindeki artı-
rılmış gerçeklik teknolojisi içeren sayfalara cihazınızın kame-
rasını tutarak ilgili sayfayı canlandırabilirsiniz. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsleri içerisindeki binaları; 
dilerseniz artırılmış gerçeklik ekranında, dilerseniz haritada 
görebilir, bulunduğunuz konumdan otomatik olarak gitmek 
istediğiniz bina için ekran üzerindeki oklar yardımıyla yol ta-
rifi alabilirsiniz. 

Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması Yayında

OMÜ Avucunuzun İçinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsleri içerisinde uygulama 
üzerinden tweet atarak tweetlerinizin artırılmış gerçeklik ekra-
nında çıkmasını sağlayabilir, diğer kullanıcılarla etkileşim içeri-
sine girebilirsiniz.

Gitmek istediğiniz binaya, harita aracılığı ile bulunduğunuz ko-
numdan otomatik olarak, ister yürümek için ister araç ile ulaş-
mak için yol tarifi alabilirsiniz.

Uygulama henüz gelişme aşamasında olup her geçen gün 
daha fazla konu, güncel bilgi, animasyon, video ve konumlarla 
hizmetinizde olacak.

İşareti gördüğünüz haberlerin 
videosunu izleyebilirsiniz. 
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Taşeron İşçilerinin Kadro 
Heyecanı
Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ya-
yınlanması ile birlikte Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinde çalışan taşeron işçilerini kadro 
heyecanı sardı. OMÜ’de taşeron işçisi olarak 
çalışan yaklaşık 1850 personel, daimî işçi kad-
rosuna geçmek için 24 Aralık 2017 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan KHK’dan yararlanmak 
için başvuruda bulunmaya başladı.

Samsun’da en fazla taşeron işçisi çalıştıran 
kurum olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 
Tıp Fakültesi Hastanesi de dâhil olmak üzere, 
yardımcı sağlık personeli, güvenlik ve teknik 
işler personeli, temizlik işleri, çevre ve orman 
işleri ile yemek hizmetleri personelinin sayısı 
toplamda 1850’yi buluyor. 

Başvuru süreci takvime bağlandı

Taşeron işçilerine kadro verilmesi düzenleme-
sinin yasalaşmasının hemen sonrasında, Ge-
nel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı’nın 
başkanlığında, birim amirlerinde oluşan bir ça-
lışma komisyonu kurularak başvuruların alın-
masında izlenecek süreç belirlendi.

Yıllardır OMÜ’de görev yapan, taşeron perso-
nelinin daimî işçi kadrosuna geçiş işlemlerinin, 
belirlenen zamanda, herhangi bir hak kaybına 

yol açmadan en hızlı şekilde tamamlanması 
için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından tüm 
birimlere talimat verildi.

Genel Sekreter işçileri bilgilendirdi

Süreçle ilgili detayları paylaşmak üzere Tıp Fa-
kültesi Pembe Salon’da işçilerle bir araya gelen 
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 
burada yaptığı konuşmada “Terör örgütleri ile 
bağlantıları olanlar ve birtakım kanuni engelle-
ri bulunanlar hariç herkesi Allah nasip ederse 
kadroya alacağız.” ifadelerine yer verdi. Genel 
Sekreter Kabadayı “Bizler sizlerin mağdur ol-
maması için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz bir 
aileyiz ve bu ailenin huzurunun bozulmaması 
için lütfen herkes işini layıkıyla yapsın. Bu aynı 
zamanda çalışma barışının sağlanmasına ve 
Üniversitemizin kurumsal gelişimine ve imajına 
da katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu. 

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı 
toplantıda çalışanların sorularını da cevaplaya-
rak onlara, yapılacak kadro sınavı konusunda 
dershaneye gidilmesi veya kaynak kitap alın-
ması gibi maddi külfet getirecek herhangi bir 
masrafta bulunmamalarını tavsiye etti.

Başvuru tarihi: 2-11 Ocak 2018

Tespit Komisyonu incelemesi ve hak 
sahiplerinin ilanı: 12 Ocak -20 Şubat 2018

İlana itiraz: 21-23 Şubat 2018

İtirazın incelenmesi, kesin listenin ilanı:  
24 Şubat - 2 Mart 2018

Sınavın gerçekleştirilmesi: 3-22 Mart 2018

Sınav kuruluna itiraz: 23-26 Mart 2018

İtirazın incelenmesi, kesin listenin ilanı:  
27-31 Mart 2018

Hak sahiplerinin işçi kadrosuna geçirilmesi: 
2 Nisan 2018

Daimî kadroya geçiş yapacak personelin işlemlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi için süreç şu şekilde bir 
takvime bağlandı: 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ:  

KALİTE YOLCULUĞU EMİN 
ADIMLARLA DEVAM EDİYOR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kalite yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Eğitimler 
yoğunlaşarak sürerken dış değerlendirme süreci de tamamlandı. Kalite serüveninde ön-
celik kalite kültürünün geliştirilmesine verilirken, paydaşların önerileri de dikkate alınıyor. 
Kalite elçilerimiz göreve başlarken Kalite Güvence Koordinatörlüğü’nün kurulma çalış-
maları da son safhada. Bu süreçte, iyileştirmeye açık alan çalışmaları başlatıldı ve Planla-
Uygula-Kontrol Et-Önlem Al döngüsünü (PUKÖ) hayata geçirmek noktasında faaliyetler 
yürütülürken, performans göstergeleri ise birimler düzeyinde mercek altına alındı. İşte 
tüm bu çalışmaların ayrıntılarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan’a sorduk ve 
kendisi anlattı.

İşte Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ın kaleminden Kalite Güvence Sistemi çalışmaları: 

Rekabet, şeffaflık ve hesap verebilirliğin temel de-
ğerler olarak kabul gördüğü bir ortamda, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin iç ve dış paydaşları, ürettiğimiz 
ürünlerin ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesini çok 
önemsemekte ve değerlendirmelerini buna göre 
yapmaktadırlar. Bu sebeple, ürettiğimiz ürünlerin 
ve sunduğumuz hizmetlerin standartlara uygun ve 
istenen kalitede olduğundan emin olmak zorunlulu-
ğumuz bulunmaktadır. 

Çok hızlı gelişmelerin yaşandığı bu çağda, istenen 
standart ve kalitede ürün ve hizmet üretmek; son 
derece karmaşık süreçlerin rasyonel yönetimini ve 
bilgi iletişim teknolojilerini kullanmayı gerektirmekte-
dir. OMÜ için bunu başarmanın tek yolu kalite gü-
vence sistemini doğru kurgulamak ve uygulamaktır. 

Oluşturulacak kalite güvence sistemi; eğitim-öğre-
tim süreçleri, araştırma-geliştirme süreçleri ve üni-
versitenin diğer bütün süreçlerinin kalitesinin gelişti-
rilmesiyle ilgili bir konudur. 

Çalışanlarımız süreci içselleştirmeli

Üniversitemizin sahip olduğu karmaşık yapı sebe-
biyle, kalitenin nasıl ölçüleceği konusunda titiz ve 
yoğun çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunun için ulaşıl-
ması hedeflenen standartların belirlenmesi ve bu 
standartlara nasıl ulaşılacağının ortaya konulması 
gerekmektedir. Ancak, Üniversitemizde kalite anla-
yışı oturtulmadan ve bütün Üniversite çalışanları ta-
rafından içselleştirilemeden kalitenin güvence altına 
alınması pek mümkün değildir.

Odak
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Öncelik kalite kültürünün geliştirilmesi

OMÜ üst yönetimi, Üniversitemizin mevcut 
durumu sağlıklı bir şekilde tespit edilmeden, 
kalite güvence sisteminin oluşturulması adına 
yapılacak her türlü girişimin ilave bürokratik 
yük getirme ihtimalinin olduğu bilinciyle, üni-
versitede öncelikle kalite kültürünün geliştiril-
mesi için gayret sarf etmiştir. Kalite kültürünün 
yaygınlaştırılması hususunda akademik ve 
idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaş-
ları kapsayacak şekilde yeterli farkındalığın 
sağlanması, OMÜ 2016 yılı Kurum İç Değer-
lendirme Raporu’nda iyileştirmeye açık alan 
olarak belirlenmiştir. Bu konuda iyileştirmeler 
sağlamak amacıyla, OMÜ Kalite Komisyonu 
tarafından değerlendirme ekipleri oluşturulup 
Üniversitemiz birimlerinde değerlendirme ça-
lışmaları yapılmış, kalite yönetim sistemi eği-
timleri verilmiş, kalite güvence sistemi ile ilgili 
etkinlikler düzenlenmiş ve Rektörümüz bütün 
akademik kurul toplantılarına katılarak konuş-
malarında kalite güvence sisteminin önemine 
vurgu yapmıştır. 

160 kişi eğitim aldı ve sertifikalandırıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kalite yolculuğu-
nu daha güvenli bir şekilde sürdürmek için ka-
lite çalışmalarına katkı sağlamak üzere görev 
alacak 160 kişiyi tespit etmiş ve ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetkik Eğitimleri 
aracılığıyla bu kişilerin sertifikalandırılma işlemi 
tamamlanmıştır.

Paydaşların önerileri çok önemli

OMÜ, kalite güvencesi konusunda iç ve dış 
paydaşların katılımını sağlayarak, paydaşla-
rın önerilerine önem vererek dikkatli ve yavaş 
adımlar atmaktadır. Oluşturmaya çalıştığımız 
kalite güvencesi mekanizmalarının, Türkiye’nin 
genel yükseköğretim politikaları ve yükseköğ-
retim sistemiyle uyumlu olmasına özen gös-
termekteyiz. Benzer şekilde, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde kalitenin tesis edilmesi için 

kendi kendini değerlendirme kültürünün yer-
leşmesine çalışılmakta ve Üniversite içinde ka-
lite ile ilgili süreçler ile buna bağlı prodesürler 
işletilmektedir. 

Kalite elçilerimiz görev başında

OMÜ’de kalite güvence sisteminin oluşturul-
masında Üniversitenin kaliteden bizzat kendi-
sinin sorumlu olduğu yaklaşımı benimsenmiş-
tir. Bu çerçevede günümüze kadar OMÜ’nün 
her bir alt biriminde (fakülteler, yüksekokullar, 
meslek yüksekokulları, araştırma ve uygulama 
merkezleri vb.) iç kontrol sistemi sorumluları, 
stratejik plan performans programı izleme ve 
değerlendirme sistemi sorumluları ve birim 
faaliyet raporu hazırlama sorumluları görev 
yapmıştır. Buna ilave olarak 2017 yılının Hazi-
ran ayından itibaren her bir akademik ve idari 
birimimizde kalite çalışmalarına katılmak üzere 
biri yönetici kalite elçisi, biri idari kalite elçisi ve 
biri gönüllü kalite elçisi olmak üzere 3 kalite el-
çisi görevlendirilmiştir.

Kalite Koordinatörlüğü kuruldu

Şu anda insan kaynağından daha etkin ya-
rarlanmak ve kamu kaynaklarını daha verimli 
kullanmak adına Üniversitemizin akademik 
ve idari birimlerinin tamamında hizmetlerin 
değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi ve 
akreditasyon çalışmaları için kalite alt birim-
leri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bununla eş 
zamanlı olarak, Üniversitemizin akademik ve 
idari birimlerinde kurulacak kalite birimlerinin 
doğrudan iletişim içinde olacağı ve Rektörlük 
bünyesinde faaliyet gösteren bir Kalite Koor-
dinatörlüğü kurulmuştur. Çalışmalar tamam-
landığında, Üniversitenin kalite çalışmalarının 
tamamı Kalite Koordinatörlüğü ve birimlerde 
bulunan kalite birimlerinin oluşturacağı sosyal 
ağ ile sürdürülecektir. Takiben, kalite için oluş-
turulan bu ağ, Üniversitemizde tamamlanmak 
üzere olan bilgi yönetim sistemi ile ilişkilendiri-
lerek sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleş-
tirilecektir.

“Öncelikle 
üniversitede 

kalite 
kültürünün 

geliştirilmesine 
gayret 

ediyoruz”
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“Performans 
göstergeleri 
birimler
düzeyinde 
izleniyor”

İyileştirmeye açık alan çalışmaları başladı

Kendi kendini değerlendirmenin yanında, dış de-
ğerlendirme ve akran değerlendirme yaklaşım-
larının da Üniversitemiz kalite çalışmalarına güç 
katacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda OMÜ 
üst yönetimi, kalite çalışmalarına katkı sağlamak 
üzere Yükseköğretim Kuruluna dış değerlendir-
me yapmaları için talepte bulunmuştur. Bunun 
üzerine Yükseköğretim Kalite Kurulu bir değer-
lendirme takımını, Üniversitemizde dış değerlen-
dirme yapmak üzere görevlendirmiştir. Dış de-
ğerlendirme takımı, 11 Ekim 2017 tarihinde bir ön 
saha ziyareti gerçekleştirmiş ve daha sonra 19-
22 Kasım 2017 tarihleri arasında saha ziyaretini 
tamamlayarak Kurumsal Geri Bildirim Raporu 
(KGBR) hazırlamışlardır. Üniversitemiz KGBR’de 
belirtilen iyileştirmeye açık alanların düzeltilmesi 
için çalışmalarına başlamıştır.

PUKÖ döngüsü

OMÜ’de bulunan akademik ve idari birimlerin 
PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) dön-
güsünü hayata geçirmek noktasında faaliyetler 
yürütülmeye başlanmıştır. Bu amaçla öncelikle 
PUKÖ döngüsü için farkındalık oluşturmak üzere 
gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak dokü-
manlar hazırlanmıştır. Birimlerde PUKÖ farkında-
lık çalışmalarına ise yakın gelecekte başlanacak-
tır. Bu sayede, zaten performans programıyla 

izlenen Üniversitemiz birimleri, Kalite Güvence 
Sistemi’ne daha fazla entegre olacaklardır. 

Performans göstergeleri birimler 
düzeyinde izleniyor 

Akademik ve idari birimlerin performanslarının 
ve sahip olunan kaynakların performansa göre 
ödül veya yaptırım anlayışıyla izlenmesinin kalite 
güvencesi için çok önemli olduğunun farkında 
olan OMÜ üst yönetimi, performans göstergele-
rini sadece Üniversite bütünü için değil; fakülte-
ler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, bölüm 
ve daire başkanlıkları düzeyinde de izlemeye 
başlamıştır. Bu amaçla, birim yöneticileri ve  üst 
yöneticilerle birimlerinin hedeflerini anlatmaları 
için toplantılar gerçekleştirilmektedir. OMÜ üst 
yöneticileri, her yıl gerçekleştireceği genişletilmiş 
Senato toplantısında, birim yöneticilerini dinleye-
rek performans değerlendirmesi yapma kararı 
almıştır. Üniversitemizin 2019-2023 yıllarını kap-
sayacak strateji planının hazırlanması çalışmaları 
da aynı anlayışla sürdürülmektedir.

Oluşturmaya çalıştığımız kendimize özgü kalite 
güvence sistemi doğrultusunda, çalışanlarımızın 
ve diğer iç ve dış paydaşların inanç ve motivas-
yonuyla Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kalite 
yolculuğu emin adımlarla devam edecektir. 
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OMÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME  
SÜRECİNDEN GEÇTİ

YÖK 
Kurumsal Dış 

Değerlendirme
Takım Üyeleri, 

Ondokuz Mayıs
Üniversitesini 

ziyaret etti.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütü-
len Kurumsal Dış Değerlendirme süreci kapsa-
mında YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Takım 
Üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesini ziyaret 
etti. OMÜ’ye Ekim ayında ön ziyarette bulunan 
Takım Üyeleri, kapsamlı saha ziyaretlerini ise 
Kasım ayında gerçekleştirdi. Saha ziyaretleri ve 
görüşmelerin ardından çıkış toplantısı ve çıkış 
bildirimi ile değerlendirme sona erdi.

YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üye-
leri; Başkan Prof. Dr. Sevim Rollas (Marmara 
Üniversitesi emekli öğretim üyesi), değerlen-
diriciler; Prof. Dr. Belma Akşit (Maltepe Üniver-
sitesi), Prof. Dr. Haluk Özmen (Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi), Prof. Dr. Akile Reşide Gürsoy 
(Beykent Üniversitesi), Ümmühan Çelik (Ko-
caeli Üniversitesi) ile gözlemci Doç. Dr. Rüyam 
Küçüksüleymanoğlu’ndan (Uludağ Üniversitesi) 
oluştu.

Kurum kültürünü olgunlaştırıp hizmet ve yönetim 
kalitesi çıtasını daha üst seviye çıkarmak, tüm 
akademik ve idari personelin motivasyon ve 
öz güvenini arttırarak etkin çalışma atmosferi 
yaratmak amacıyla başlatılan kalite sistemi 
çalışmaları, Rektörlüğün talebiyle Yükseköğretim 
Kalite Kurulunun dış değerlendirilmesine tabi 
tutuldu. 

Ön ziyaret Ekim ayında oldu

2017 Ekim ayındaki ziyaretlerinde Yükseköğretim 
Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takı-
mı Üyeleri, Rektör Bilgiç’i ziyaretlerinin ardından 
öncelikle OMÜ Kalite Komisyonu üyeleriyle bir 
araya gelerek Üniversitenin kalite süreciyle ilgi-
li detaylı bilgiler aldı. Toplantı sonrasında Takım 
Üyeleri, OMÜ Senatosunun üyeleriyle buluşarak 
değerlendirmelerde bulundu. Ardından sırasıyla 
Diş Hekimliği Fakültesi, Öğrenci Yaşam Merkezi, 
KİTAM (Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi), Mühendislik Fakültesi, öğrenci 
kantinlerini ve son olarak Merkez Kütüphane’yi 
yerinde gözlemleyen Takım Üyeleri, yetkililerden 

bilgi aldı. YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Ta-
kım Üyeleri, saha ziyaretleri sırasında öğrenciler-
le de sohbet etti. 

Geniş kapsamlı saha ziyaretleri yapıldı
Takım üyeleri, 2017 Kasım ayında gerçekleşen 
4 gün süren ziyaretler serisinde Tıp, Mühendis-
lik ve Eğitim Fakülteleri akademik-idari personeli 
ve öğrencileri ile bir araya gelerek görüşmelerde 
bulundu. Bunun yanı sıra Takım Üyeleri, yoğun 
geçen maratonda OMÜ’nün dış paydaşları olan 
sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş-
ları, yerel yönetimler, kalkınma ajansları ve bölge 
sanayi kuruluşları ile buluşarak görüş ve fikir alış-
verişinde bulundu.
Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyeleri 
bu süreçte; OMÜ’nün kalite güvence sistemi, 
kurum vizyon ve misyonu, web sayfası, yöne-
tişim sistemi ve kurumsal karar alma süreci 
ile toplumsal fayda ve katkısı gibi başlıklarda, 
gelinen aşama ile hâlihazırdaki duruma ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Rektör Bilgiç “Gözle görülür bir dinamizm 
içindeyiz”

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürü-
tülen dış değerlendirme süreci, gerçekleştiri-
len saha ziyaretleri ve görüşmelerin ardından 
çıkış toplantısı ve çıkış bildirimi ile sona erdi. 

Süreç hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç konuklarını ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek kurumsal olarak 
yaşadıkları uzun soluklu bu süreçte Üniversi-
tenin gözle görülür ve hissedilir bir dinamizm 
yakaladığını, bu heyecanı kararlılıkla sürdüre-
ceklerini vurguladı. 

Çıkış toplantısında Yükseköğretim Kalite Kuru-
lu Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyeleri, 
gün boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar so-
nucunda OMÜ’nün olumlu alanları ile iyileştir-
meye açık alanlarına ilişkin değerlendirmelerini 
katılımcılarla paylaştı. 



BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ:  
Bilgi Teknolojilerinin Birbiriyle 

Konuşabileceği Bütüncül Bir Yapı

Vedat Ceyhan*

*	 Prof.	Dr.,	OMÜ	Rektör	Yardımcısı

Bilgi	teknolojilerinde	son	yıllarda	yaşanan	ge-
lişmeler	kişisel,	sosyal	ve	toplumsal	hayatımızı	
derinden	etkileyerek,	yaşam	kalitemizde	çok	
önemli	 yapısal	 değişiklikler	 oluşturmuştur.	
Toplumsal	 yaşamın	 temel	 aktörü	 olan	 hane	
halkının	 ihtiyaç	 duyduğu	 mal	 ve	 hizmetleri	
üreten	firmaların,	kooperatiflerin,	sivil	 toplum	
örgütlerinin	ve	kamu	kurumlarının,	bilgi	iletişim	
teknolojilerini	kullanmaksızın	yaşadıkları	reka-
bete	 dayanmaları	 neredeyse	 imkânsız	 hâle	
gelmiştir.	

Bilgi Yönetim Sistemi Yapısal Reformun 
Yansıması

Yaşanan	baş	döndürücü	gelişmeler,	bilgi	tek-
nolojilerini	organizasyon	yapısı	 ile	iç	içe	geçi-
rerek,	yönetim	fonksiyonu	ile	buluşturmuş	ve	
bilgi	teknolojileri,	her	organizasyon	için	olmaz-
sa	 olmaz	 kabul	 edilen	 bilgi	 sistemlerine	 dö-

nüşmüştür.	Başarıyı	artırmak,	rekabet	gücünü	
yükseltmek,	 küresel	 iş	 birlikleri	 oluşturmak,	
marka	değerini	artırmak	ve	paydaşlarını	mem-
nun	edecek	ürünler	ve	hizmetler	üretmek	iste-
yen	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	 için	de	bilgi	
yönetim	 sistemleri	 vazgeçilmez	 bir	 unsurdur.	
Üniversite	yönetimi	olarak,	başta	eğitim	öğre-
tim	ile	araştırma	ve	geliştirme	süreçleri	olmak	
üzere	 Üniversitemizde	 gerçekleştirilen	 bütün	
faaliyetlerde	 yapısal	 reformlar	 başlatılmıştır.	
Yaşadığımız	 çağın	 koşulları,	 Üniversitemizi	
dijital	bir	üniversite	olmaya	zorlamaktadır.	Bu	
sebeple,	OMÜ	çok	temel	faaliyetlerini	(eğitim,	
AR-GE	vb.)	bilgi	iletişim	teknolojileri	aracılığıyla	
gerçekleştirmeye	 ve	 süreçlerini	 bilgi	 yönetim	
sistemleriyle	 izlemeye	 çalışmaktadır.	 Benzer	
şekilde	 paydaşlarımızla,	 tedarikçilerimizle	 ve	
çalışanlarımızla	 olan	 ilişkilerimizin	 neredeyse	
tamamına	yakınını	web	ortamında	sürdürmek-
teyiz.	

“OMÜ için 
bilgi yönetim 
sistemleri 
vazgeçilmez 
bir unsurdur.”

Makale
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
Ey
lü
l-A
ra
lık
	2
01
7

S
ay
ı	7
0

16



Doğru ve Güncel Veriler için… 

OMÜ	üst	 yönetimi	 artık	 sadece	doğru	 karar	
almanın	 yeterli	 olmadığının,	 aldıkları	 kararları	
çok	hızlı	bir	şekilde	almak	zorunda	oldukları-
nın	farkındadır.	OMÜ	üst	yöneticileri	yatırımlar,	
stratejik	yönetim,	küreselleşme,	bilgi	alt	yapısı,	
etik	değerler	ve	güvenlik	gibi	çok	önemli	so-
runlar	ile	başa	çıkmaya	çalışmaktadır.	Bu	so-
runlarla	baş	edebilmek,	ancak	Üniversitemizin	
en	küçük	birimleri	dâhil,	her	yerinden	doğru	ve	
güncel	verilerin	elde	edilmesi	ve	bu	verilere	da-
yanarak	hazırlanan	raporlamalar	ile	mümkün-
dür.	Geleneksel	metotlarla	bu	verilerin	toplan-
ması	ve	buna	dayanarak	raporlar	hazırlanması	
çok	 fazla	 kişinin	 çalışıp,	 zaman	 harcamasını	
gerektirmekte	ve	insan	ile	mali	kaynaklarımızın	
verimsiz	kullanılmasına	sebebiyet	vermektedir.	
Üstelik	 geleneksel	 yöntemlerle	 aldığımız	 bu	
kararlar	da	bazen	maalesef	isabetli	olmamak-
tadır.	

Hız ve Esneklik için… 

Günümüze	 kadar	 Üniversitemiz	 eğitim-öğre-
tim	 faaliyetlerini	 etkinleştirmek,	 paydaşlarla	
olan	ilişkileri	güçlendirmek	ve	üniversitede	üre-
tilen	ürün	ve	hizmetlerin	kalitesini	artırmak	için	
bilgi	iletişim	teknolojilerinden	bütün	süreçlerde	
yoğun	 olarak	 yararlanmıştır.	 Ancak	 Üniversi-
temizde	kullanılan	bilgi	 iletişim	teknolojilerinin	
sayısı	zaman	içinde	çok	arttığından	ve	bütün-
cül	bir	plan	dâhilinde	üniversite	yaşamına	ka-
zandırılamadıkları	için	organizasyon	yapımızla	
ve	 yönetim	 biçimimizle	 uyum	 sağlayıp,	 bilgi	
sistemine	 dönüştürülememiştir.	 Sahip	 oldu-
ğumuz	verilerin	yönetilmesinde	ve	her	kade-
medeki	yöneticilerin	ihtiyaç	duyduğu	verilerin	
sağlanmasında	 güçlükler	 yaşamaktayız.	 Bu	
sebeple,	karar	alma	süreçlerinde	Üniversite-
mizden	beklenen	hız	ve	esnekliği	henüz	gös-
terememekteyiz.	

En Öncelikli İyileştirmeye Açık Alan

Üniversitemizin	 daha	 önceki	 yöneticilerinin	
yoğun	çalışmaları	ile	belli	bir	noktaya	getirilip	
bilgi	sistemine	dönüştürülemeyen	yapının,	bir	
an	önce	modern	ve	istenen	yapıya	dönüştürül-
mesi	Üniversitemizin	en	öncelikli	iyileştirmeye	
açık	alanıdır.	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	üst	
yönetimi	bu	ihtiyacı	tespit	etmiş	ve	Üniversite-
mizin	bilgi	yönetim	sistemine	kavuşturulması	
için	gerekli	koşulları	oluşturmuştur.	

BAUM Kuruldu ve Yazılımcı Kadrosu 
Oluşturuldu

Bu	kapsamda	Bilgisayar	Araştırma	ve	Uygu-
lama	Merkezi	 (BAUM)	 kurulmuş	 ve	 yazılımcı	
kadrosu	oluşturulmuştur.	Üniversitemizde	ihti-

yaç	duyulan	yazılımların,	bundan	sonra	kontrol-
süz	bir	şekilde	her	birim	tarafından	üretilmesinin	
önüne	 geçilmesi	 amacıyla	 bir	 komite	 oluştu-
rulmuştur.	Artık	Üniversitemizde	bu	komitenin	
izni	 olmaksızın	 yazılım	 üretilmesinin	 mümkün	
olamayacağı	 bir	 yapı	 kurulmuştur.	 OMÜ’de	
kullanılan	bütün	bilgi	teknolojilerinin	birbirleriyle	
konuşabileceği,	merkezî	kimliklendirme	 ile	 tek	
bir	noktadan	girilen	bütüncül	bir	bilgi	sisteminin	
oluşturulması	 için	Sakarya	Üniversitesinin	kul-
landığı	SABİS	sisteminin	Üniversitemize	enteg-
rasyonu	çalışmaları	büyük	bir	ivme	ile	sürdürül-
mektedir.	Çalışmalar	tamamlandığında,	sistem	
kalite	süreçleriyle	buluşturulacak	ve	Üniversite-
mizde	var	olan	bilgi	teknolojileri	OMÜ	Bilgi	Yö-
netim	Sistemi’ne	dönüştürülecektir.	

Hep Birlikte Daha İyiye…

Bilgi	yönetim	sistemi	ile	ilgili	dönüşümün	ger-
çekleşmesi	 için	akademik	ve	 idari	personelin	
sürece	 katkı	 vermesinin	 önem	 taşıdığı	 bilin-
ciyle,	çalışmalarımızı	sadece	teknik	çalışmalar	
olarak	 değil,	 aynı	 zamanda	Üniversitede	 ge-
rekli	 organizasyon	 ve	 sosyal	 dönüşüm	çalış-
maları	olarak	da	yürütmekteyiz.	Çağın	koşulla-
rına	uygun	bilgi	yönetim	sistemini	oluşturmuş	
bir	OMÜ’de,	hep	birlikte	huzurlu	bir	ortamda	
çalışmak	için	iç	ve	dış	paydaşlarımızla	iş	birliği	
hâlinde	hep	daha	iyiye	ulaşmak	adına	çalışma-
larımız	devam	edecektir.

“Dönüşümün 
gerçekleşmesi 
için akademik 

ve idari 
personelin 

sürece katkı 
vermesi 
önemli”
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OMÜ 2017-2018 Akademik Yılı  
Sağlık Bakanı’nın Katılımıyla Açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılını, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet 
Demircan ve her kesimden davetlinin katıl-
dığı bir törenle açtı.

OMÜ Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla 
başlayan açılış töreni programı, Rektörlük 
önündeki yeşil alana Sağlık Bakanı Dr. Ah-
met Demircan adına çam fidanı dikilmesiyle 
devam etti. Ardından Bakan Demircan OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında zi-
yaret ederek OMÜ Şeref Defteri’ni imzaladı. 
Bakan Demircan daha sonra Öğrenci Ya-
şam Merkezi’ndeki yemekhanede öğrenci 
ve personelle yemekte bir araya geldi. 

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen törene; Sağlık Bakanı Dr. Ahmet 
Demircan’ın yanı sıra Samsun Valisi Os-

man Kaymak, AK Parti Samsun Milletve-
killeri Akif Çağatay Kılıç ve Orhan Kırcalı, 
Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali 
Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Gümüşhane 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim 
Zeybek, Prof. Dr. Yunus Söylet, İl Jandar-
ma Komutan Vekili J. Alb. Mustafa Ateş, İl 
Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye 
başkanları, rektör yardımcıları, dekanlar, si-
yasi partilerin il başkanları, kamu kurumu 
yetkilileri, meslek odaları başkanları, sivil 
toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı.

Özel Haber
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Açılış dersini Prof. Dr. Yunus Söylet verdi

Yrd.	Doç.	Dr.	Nur	Erdem	ve	Yrd.	Doç.	Dr.	Buğra	
Genç’in	sunduğu	törende;	protokol	konuşma-
ları,	eski	İstanbul	Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	
Yunus	 Söylet’in	 “Akademik	 Liderlik”	 konulu	
açılış	dersi,	Bilim	ve	Teşvik	Ödülleri’nin	sunu-
mu,	müzik	 ve	 şiir	 dinletisi	 ile	 resepsiyon	 yer	
aldı.	

Törene	iştirak	edemeyen	başta	TBMM	Başkanı	
İsmail	Kahraman,	Başbakan	Binali	Yıldırım	ve	
Bakanlar	Kurulu	üyeleri	olmak	üzere	pek	çok	
davetlinin	 iyi	 dilek	 mesajlarının	 okunmasının	
ardından	 Öğrenci	 Konseyi	 Başkanı	 Muhsin	
Oğul,	öğrenciler	adına	bir	konuşma	yaptı.

Muhsin	Oğul,	 öğrenciler	 olarak	Türkiye’yi	 ile-
ri	 taşıma	hususunda	üzerlerine	düşeni	en	 iyi	
şekilde	yapmaya	çalışacaklarının	altını	çizerek	
“Geleceğimize	yön	verebilme	adına,	 tarihimi-
zi	unutmayarak,	yarınımızı	düşünüp	bu	yolda	
mücadelemizden	 asla	 geri	 durmayacağız.”	
dedi.

Oğul,	 verdikleri	 eğitim	 için	 akademisyenlere,	
sağladıkları	sosyal	ve	kültürel	imkânlar	için	de	
başta	Rektör	Prof.	Dr.	Sait	Bilgiç	olmak	üzere	
tüm	yönetime	teşekkürlerini	sundu.

“65 bini bulan nüfus gücümüzü iyi 
kullanmak zorundayız”

Rektör	Prof.	Dr.	Sait	Bilgiç,	üniversitelerin,	in-
sanlığın	gelişimindeki	katkısının	her	geçen	gün	
katlanarak	büyüdüğüne	dikkat	çekerek	“Üni-
versitelerin	 kendi	 kabukları	 içine	 kapandığı	
dönem	çoktan	geride	kalmıştır.	Geride	kalmış-
lığın	da	bir	göstergesi	olan	bu	durumu	devam	
ettirmek,	böyle	hareket	edenlerin	üzerlerindeki	
vebali	arttıracaktır.”	şeklinde	konuştu.

Başarı	 sıralamasında	 18.	 sırada	 bulunan	
OMÜ’nün,	 65	 bin	 civarında	 olan	 öğrenci	 ve	
çalışanıyla	büyük	bir	nüfus	gücüne	sahip	ol-
duğunu	belirten	Rektör	Bilgiç	“Bu	gücü	iyi	kul-
lanmazsak	devletin	üzerine	bir	yük	olmaktan,	

“OMÜ, 65 
bin civarında 
olan öğrenci 

ve çalışanıyla 
büyük bir 

nüfus gücüne 
sahip.”
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eline	diplomasını	vererek	mezun	ettiğimiz	öğ-
rencileri	işsizler	ordusuna	katmaktan	öteye	bir	
iş	yapmış	olmayacağız.	Yaptığımız	işin	gereğini	
yerine	getirmek;	günümüz	şartlarını,	dünyanın	
gidişatını,	üniversitelerden	beklenenin	ne	oldu-
ğunu	çok	iyi	bilmekten	geçiyor.”	dedi.

“Yarara dönüşen bilgi ve teknoloji 
üretmeliyiz”

Akademisyenlerin	hazırladığı	pek	çok	çalışma-
nın	yayına	dönüşmediğini,	yayına	dönüşenle-
rin	 pek	 çoğunun	 ise	 yarara	 dönüşmediğini	
kaydeden	Prof.	 Dr.	 Bilgiç	 “Dünyaya	 hükmet-
mek	isteyen	güçlerin	önüne	geçmek	için	aka-
demisyenler,	üzerlerine	düşeni	yapmalıdır.	Ya-
rınlarımızı	 düşünerek	 yarara	 dönüşecek	 bilgi	
ve	teknolojiyi	üretmeliyiz.”	ifadelerini	kullandı.

“AR-GE ve inovasyon çalışmalarını 
arttırdık”

AR-GE	ve	 inovasyon	çalışmalarını	 arttırdıkla-
rına	 işaret	eden	Rektör	Sait	Bilgiç,	sanayinin	
istenen	 güce	 ulaşması	 ve	 üniversite	 şehir	 iş	
birliğini	sağlamak	için	çalışmalar	yaptıklarını	da	
söyledi.	Prof.	Dr.	Sait	Bilgiç,	devamında	şunları	
dile	getirdi:	“Bu	nedenle	Teknoloji	Transfer	Ofi-
sini	uyumlu,	esnek,	kaynaştırmayı	sağlayacak	
bir	 kurum	 hâline	 getirmek	 için	 nitelikli	 insan	
kaynağına	da	önem	vererek	yeniden	yapılan-
dırıyoruz.	OMÜ	bu	iş	birliği	hamlelerini;	AR-GE	
altyapısını	güçlendirmeyi,	proje	üretme	kapa-
sitesini	arttırmayı	sağlayarak	koordine	etmeyi	
öngörmektedir.	Hâlen	yürütmekte	olduğumuz	
projelerin	bütçe	kaynakları	bugün	itibariyle	40	
milyon	TL	civarındadır.”	

Sektörel	iş	birliklerinin	önemin	farkında	olduk-
larını	da	belirten	Bilgiç,	Teknopark’ı	da	bu	an-
layışla	 yeniden	 yapılandırmaya	 başladıklarını	
belirtti.

“Üniversite Danışma Kurulunun 2. projesi 
yolda”

Üniversitelerin	 temel	 görevlerinden	 biri	 olan	
eğitim	alanında	altyapı	güçlendirme	çalışma-
larını,	stratejik	planlarına	dâhil	ettiklerini	açık-
layan	Prof.	Dr.	Sait	Bilgiç,	2018	yılına	kadar	bu	
husustaki	bütün	altyapı	eksikliklerini	tamamla-
yacaklarını	söyledi.

Üniversite-sanayici-şehir	 bütünleşmesi	 için	
oluşturulan	 Üniversite	 Danışma	 Kurulu’nun	
da	 çok	 olumlu	 sonuçlar	 verdiğini	 kaydeden	
Rektör	Bilgiç,	bu	kurul	 sayesinde	gerçekleş-
mek	üzere	olan	Ağız	Sütü	Projesi’nin	yanında	
Türkiye	ekonomisine	katkı	sağlayacak	ikinci	bir	
proje	girişimine	başlandığını	dile	getirdi.

“Uluslararasılaşmada Türkiye 
ortalamasının üzerindeyiz”

Uluslararasılaşmaya	 verdikleri	 önemin	 altını	
çizen	 Rektör	 Prof.	 Dr.	 Bilgiç,	 sözlerini	 şöy-
le	 sürdürdü:	 “Üniversitelerin	 gelişmesi	 için	
bu	husus	önemli	hâle	gelmiştir.	OMÜ	olarak	
uluslararasılaşmayı	strateji	olarak	ön	plana	al-
mamızın	avantajıyla	Türkiye	genelinde	yüzde	
1	olan	uluslararasılaşma	düzeyi,	bizde	yüzde	
4’ü	geçmiş	durumdadır.	Amacımız	bu	rakamı	
en	kısa	zamanda	yüzde	10’a	çıkartmaktır.”

“Yaşanabilir ve engelsiz bir üniversite”

Kampüsün	yaşanabilir	ve	güzel	olması,	engelli	
öğrencilerin	 hiçbir	 engele	 takılmadan	eğitim-
lerini	sürdürmeleri	için	yapılan	çalışmalar	hak-
kında	da	bilgi	veren	Rektör	Bilgiç,	ayrıca	sağlık	
ve	 havacılık	 alanında	 yapılan	 çalışmaları	 da	
katılımcılarla	paylaştı.	Bilgiç,	130	yataklı	Onko-
loji	Hastanesi,	Havza	Fizik	Tedavi	ve	Rehabili-
tasyon	Merkezi	ve	Merkez	Kütüphane’nin	çok	
yakın	bir	zamanda	hizmete	açılacağını	müjde-
ledi.

“Yarınlarımızı 
düşünerek 
yarara 
dönüşecek 
bilgi ve 
teknoloji 
üretmeliyiz”
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“Böbrek naklinde ön plandayız, kornea 
naklinde bölgede tekiz”

OMÜ’nün	sağlık	alanında	öne	çıkan	çalışma-
larını	da	sıralayan	Sait	Bilgiç	“Böbrek	nakliyle	
ön	plana	çıkıyoruz.	Kornea	nakli	Karadeniz’de	
sadece	bizim	Tıp	Fakültemizde	yapılıyor.	Ka-
raciğer	transplantasyonu	çalışmalarını	en	kısa	
zamanda	yeniden	başlatacağız	ve	bunun	için	
gerekli	adımı	attık.”	diyerek	organ	naklinin	öne-
mine	de	dikkat	çekti.

Vali Osman Kaymak “OMÜ çağdaş 
yaklaşımla nitelikli insan yetiştiriyor”

Açılışta	 konuşan	Samsun	Valisi	Osman	Kay-
mak	da	“OMÜ,	kurulduğu	1975	yılından	beri	
çağdaş	bir	yaklaşımla	eğitim-öğretim	ve	araş-
tırma	 hizmetlerini	 yerine	 getirmekte	 ve	 ülke-
mizin	 ihtiyaç	duyduğu	nitelikli	 insan	gücünün	
topluma	kazandırılması	 için	çalışmalar	 yürüt-
mektedir.	Bu	bağlamda	asıl	hedef	kitlemiz	olan	
öğrencilerimizin,	hem	kendi	hayallerini	hem	de	
ülkelerinin	 hayallerini	 gerçekleştirebilmek	 için	
azami	ölçüde	gayret	sarf	etmesi	gerekmekte-
dir.”	dedi.

Bakan Demircan “Bilgi üreten bir toplum 
olmak zorundayız”

Sağlık	Bakanı	Dr.	Ahmet	Demircan	 ise	“Eğer	
bugün	bu	dünya	coğrafyası	 üzerinde	onuru-
muzla	 ve	 gururumuzla	 başımız	 dik	 yaşaya-
caksak	ve	insanlığa	da	bir	faydamız	olacaksa	
bilgi	üretmeliyiz.	Bilgi	üreten	bir	toplum	olmak	
zorundayız.	Türkiye	buradan	ayağa	kalkacaktır.	
Bu	büyük	ülke,	yoluna	güçlü	bir	şekilde	devam	
edecekse	bilginin	gücünü	yakalayarak	devam	
edecektir.	Bilgi,	gücü	üretmek	için	kullandığı-
mız	tek	yol.	İşte	bu	bilim	yuvaları	yani	üniversi-
teler	bu	rolü	üstlenmişlerdir.”	şeklinde	konuştu.

“Uluslararası öğrenciler ülkemizin barış 
elçileridir”

Öğrencilere	 de	 seslenen	 Bakan	 Demircan,	
uluslararası	öğrenci	sayısının	yüzde	4,5	civa-
rında	bir	rakama	ulaşmış	olmasının	önemli	ol-
duğunu	vurgulayarak	“Yüzde	10	hedef	olmalı,	
bunu	şunun	 için	söylüyorum:	Türkiye	burada,	
bu	coğrafyada	bir	barış	adası,	hem	de	bu	coğ-
rafyanın	 merkezi	 konumunda.	 Türkiye’ye	 dı-
şarıdan	gelecek	olan	öğrenciler	bizim	burada	
çok	değerli	misafirlerimiz.	İnanıyorum	ki	onlar	
buradan	ayrıldıklarında	bu	güzel	ülkenin,	barı-
şa	sahip	çıkan	hiçbir	ülkeye	karşı	olumsuz	tu-
tumu	olmayan	ülkemizin	barış	elçileri	olacak-
lardır.	Onların	 sayılarının	 artması	 bizlere	 onur	
ve	gurur	verir.”	değerlendirmesinde	bulundu.

“Aklınızı ve iradenizi kimseye teslim 
etmeyin”
İnsan	iradesi	ve	aklının,	onu	diğer	canlılardan	
ayıran	en	önemli	özellik	olduğunu	da	hatırlatan	
Sağlık	Bakanı	Ahmet	Demircan,	sözlerini	şöyle	
sürdürdü:	 “Özelikle	 sizlere	 söylüyorum;	 aklı-
nızı	ve	 iradenizi	kimseye	 teslim	etmeyin.	Aklı	
ve	vicdanı	hür	tutmak;	memleketine,	milletine,	
sözleşmesine,	anayasasına	sadık	kalarak	millî	
beraberlik	tesis	etmek	esastır.	Ben	bu	vesileyle	
42	yıllık	bir	maziye	sahip	OMÜ’nün	yeni	eği-
tim	ve	öğretim	yılının	öğrencilerimize,	öğretim	
üyelerimize,	 tüm	ülkemize	ve	Samsunumuza	
hayırlı	ve	uğurlu	olmasını	diliyorum.”	diye	ko-
nuştu.
Sağlık	 Bakanı	 Ahmet	 Demircan’a	 konuşma-
sının	sonunda	Güzel	Sanatlar	Fakültesi	Cam	
Seramik	 Bölümü	 3.	 sınıf	 öğrencisi	Yasemin	
Kurt	kendi	yaptığı	cam-seramik	çalışmayı	he-
diye	 ederken,	Rektör	Prof.	Dr.	 Sait	Bilgiç	 de	
fidan	sertifikası	ve	çiçek	takdim	etti.
Açılış	Töreni,	Devlet	Konservatuvarı	Geleneksel	
Türk	Müzikleri	 Ana	 Sanat	 Dalı	 öğretim	 üyesi	
Doç.	Dr.	Serhat	Yener	yönetimindeki	Türk	Sa-
nat	ve	Halk	Müziği	Topluluğu’nun	performan-
sıyla	devam	etti.
Ardından	 sahne	 alan	Türkçe	 Eğitim	 Bölümü	
4.	 sınıf	 öğrencileri	 Nuray	Yılmaz	 ve	 Recep	
Kıyıcıoğlu’nun	 icra	 ettiği	 “Türküler	 Dolusu”	
başlıklı	şiir	dinletisi	de	törene	renk	kattı.
Daha	sonra	Bilim	ve	Teşvik	Ödülleri’ne	geçilen	
törende,	 OMÜ	 tarafından	 yürütülen	 ulusla-
rarası	kaynaklı	en	yüksek	bütçeli	 ilk	üç	proje	
sahibine	 ödüllerini	 Sağlık	 Bakanı	 Dr.	 Ahmet	
Demircan,	 OMÜ	 tarafından	 yürütülen	 ulusal	
kaynaklı	en	yüksek	bütçeli	ilk	üç	proje	sahibi-
ne	ödüllerini	Samsun	Valisi	Osman	Kaymak	ve	
patent	başvurusu	onaylanan	akademisyenlere	
ise	 ödüllerini	 AK	 Parti	 Samsun	Milletvekilleri	
Akif	Çağatay	Kılıç	ile	Orhan	Kırcalı	takdim	etti.
Açılış	Töreni,	Atatürk	Kongre	ve	Kültür	Merke-
zi	Fuaye	Alanı’	nda	verilen	resepsiyonla	sona	
erdi.

“Uluslararası 
öğrenciler 
ülkemizin 

barış 
elçileridir.”
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Öğretim Üyeleri Biniş Giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 
2017 yılında akademik aşama kay-
deden öğretim üyeleri için Biniş 
Takdim Töreni düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Biniş 
Takdim Töreni’ne; AK Parti Sam-
sun Milletvekili Hasan Basri Kurt, 
Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, Rektör Danışmanları 
Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Doç. Dr. 
Onur Bekiroğlu, akademisyenler 
ve biniş giyen öğretim üyeleri-
nin aileleri katıldı. 133 öğretim 
üyesinin biniş giydiği tören OMÜ 
ailesini bir araya getirdi.
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“Cübbe, taşıdığı anlam ve simgesel değerler 
bakımından önemlidir”

Törenin	 açılış	 konuşmasını	 yapan	 Rektör	 Prof.	 Dr.	
Sait	Bilgiç,	“Bugün	anlamlı	bir	gün.	Cübbe	önem-
lidir.	Ona	 yüklenen	 anlamlar	 ve	 simgesel	 değerler	
bakımından	önemlidir.	Bu	nedenledir	ki	dünyada	üç	
meslek	gurubu	cübbe	giyer.	Bunlar	yargı	mensupla-
rı,	din	adamları	ve	üniversite	hocalarıdır.	Bu	meslek	
gruplarına	 baktığımızda	 bunların	 hak	 ve	 hakikatle	
ilgili	olduğunu	görürüz,	hakikatin	arayışı	içerisinde-
dirler.	Dolayısıyla	bu	kadar	önemli	iş	yapan	meslek	
gruplarının	ortaklığını	sembolize	eden	cübbe	de	bu	
nedenle	 önemli	 olmaktadır.	 Bu	 cüppeyi	 giyenlerin	
mademki	hak	ve	hakikatledir	işleri,	aldıkları	kararlar-
da,	yaptıkları	işlerde	bağımsız	olmak,	baskıya	karşı	
durabilmek,	hep	dimdik	ayakta	kalabilmek	ve	vic-
danlarının	sesini	ihmal	etmemek	gibi	mecburiyetleri	
vardır.”	dedi.

“Kalite sürecinin inşası için birlikte çalısacağız” 

Prof.	Dr.	Bilgiç,	bundan	sonraki	biniş	törenlerini	de	
birlikte	 ve	 sağlıkla	 gerçekleştirmeyi	 ümit	 ettiğini	
ifade	 ederek	 “Bize	 beslenen	 ümitleri	 boşa	 çıkar-
mamak	için	biz	kendimizin	ve	görevimizin	farkında	
olarak	bu	süreçleri	sağlıklı	bir	şekilde	götüreceğiz.	
Üniversitemiz	her	geçen	yıl	daha	ileri	taşınıyor.	Kam-
püs	 imkânlarımız	daha	da	güzelleşiyor.	Üniversite-
miz,	kalite	süreçleri	itibari	ile	daha	dikkatli	ve	özenli	
bir	şekilde	yolculuğunu	sürdürmeye	devam	edecek.	
Özellikle	kalite	sürecinin	inşası	için	çıktığımız	yolda	
hep	birlikte	çalışacağız.	Bundan	sonra	Samsun’un	
göz	bebeği	Üniversitemiz	Türkiye’nin	de	çok	önemli	

ve	ilk	sıralarda	yer	alan	üniversitelerinden	birisi	ola-
caktır.”	şeklinde	konuştu.	

 “OMÜ Karadeniz’in en iyisi olma yolunda 
adımlar atıyor”

Biniş	Takdim	Töreni’nde	söz	alan	AK	Parti	Samsun	
Milletvekili	Hasan	Basri	Kurt	ise	kendi	bünyesinden	
Amasya,	 Ordu,	 Sinop	 Üniversitelerini	 de	 çıkaran	
OMÜ’nün	 biniş	 töreninde	 bulunmaktan	 mutluluk	
duyduğunu	söyledi.	

Hasan	 Basri	 Kurt,	 “Üniversitemiz	 Samsun	 için	
gerçekten	 büyük	 önem	 taşıyor.	 OMÜ’nün	 bütün	
Karadeniz’in	en	iyi	üniversitesi	olma	yolunda	daha	
güçlü	bir	şekilde	yürüdüğünü	ve	bu	yönde	adım-
lar	attığını	görüyorum.	Ben	133	hocamızın	bundan	
sonra	 da	 şehrimize,	 ülkemize,	 insanımıza	 hizmet	
eden	bir	kariyerlerinin	olacağına	inanıyor	ve	hepsini	
saygıyla	selamlıyorum.”	dedi.

Konuşmaların	ardından	Doç.	Dr.	Yakup	Alper	Varış	
yönetiminde	Eğitim	Fakültesi	Müzik	Eğitimi	Anabi-
lim	Dalı	Türk	Halk	Müziği	Topluluğu,	performanslarını	
sergiledi.	Solist	olarak	sahne	alan	Doç.	Dr.	Yakup	Al-
per	Varış,	Hatice	Bolat	ve	Öğr.	Gör.	İlyas	Şenel	türkü-
lerle	törene	renk	kattı.

Alkışlarla	son	bulan	müzik	dinletisinin	ardından	öğ-
retim	 üyelerine	 binişleri	 takdim	 edildi.	Tören,	 toplu	
fotoğraf	 çekiminin	 ardından	 düzenlenen	 resepsi-
yonla	sona	erdi.	
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SAMSUN TARIMINDA ZİRAAT 
FAKÜLTESİNİN ROLÜ

Yusuf Demir*

*	 Prof.	Dr.,	Ziraat	Fakültesi	Öğretim	Üyesi

Tarım,	özellikle	gelişmekte	olan	ülkelerde	kırsal	
alanda	yaşayan	halkın	geçim	kaynağını	 sağ-
ladığı	 temel	 bir	 sektördür.	 Ayrıca,	 tarım	 sek-
törünün	ulusal	ekonomilere;	halkın	temel	gıda	
maddelerinin	üretimini	garanti	etmek,	nüfusun	
önemli	bir	kısmına	istihdam	olanağı	sağlamak,	
ulusal	gelire	ve	ihracata	destek	olmak,	sanayi	
sektörüne	ara	mal	temin	etmek	ve	talep	yarat-
mak	 suretiyle	 katkılar	 sağladığı	 bilinmektedir.	
Tarımdan	sanayiye	olan	destek;	ham	madde,	
iş	 gücü	 ve	 sanayi	 ürünlerine	 talep	 yaratma	
destekleri	 şeklinde	 olabilmektedir.	 Dünyanın	
en	eski	uğraşılarından	en	önemlisi	olan	tarım,	
aynı	zamanda	en	eski	bir	eğitim	mesleğidir.	

Türkiye’de	özellikle	son	20-25	yıl	içinde	tarımın	
öneminin	ve	değerinin	unutulması,	sanayi,	in-
şaat,	dış	ticaret,	borsa,	döviz	vb.	gelişmelerle	
daha	 yakından	 ilgilenilmesi,	 nüfusun	 önemli	
bir	kısmının	şehirlere	göç	etmesi,	iş	gücü	kay-
bının	 tarımda	 ortaya	 koyduğu	 yetersizlik	 gibi	
akla	 ilk	 gelen	 nedenlerin	 yanında;	 toprağın	
tahribi,	değişen	iklim	koşulları,	verimli	toprak-
ların	 amaç	 dışı	 kullanıma	 yönlendirilmesi	 ve	

diğer	bazı	yanlış	eğilimler,	tarımsal	üretimdeki	
yetersizliğin	ana	sebeplerini	teşkil	etmektedir.	
Yakın	gelecekte	karşı	karşıya	kalabileceğimiz	
bu	durumdan	olumsuz	yönde	etkilenmemek;	
geleceğe	yönelik	plan-program	ve	öngörülerin	
oluşturulması,	 gerekli	 önlemlerin	 alınması	 ve	
buna	bağlı	 olarak	bilimsel	 ve	güçlü	bir	 tarım	
eğitimi	ile	sağlanabilir.

“Bilimsel 
ve güçlü 
bir tarım 
eğitimi 
şart”
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“Samsun çok önemli avantajlara sahip”

Ülkemizde	tarımsal	potansiyel	açısından	bakıl-
dığında	Samsun	ilk	onlarda	yer	alırken,	üretim	
kapasitesi	 ve	 miktarı	 açısından	 bakıldığında	
15.	sıralara	gerilemektedir.	Samsun,	içerisinde	
bulunduğu	 hinterland	 açısından	 çok	 önem-
li	avantajlara	sahip,	coğrafi	konum	olarak	da	
önemli	su	kaynaklarımızdan	Yeşilırmak	ve	Kızı-
lırmak	Nehirleri’nin	oluşturduğu	Çarşamba	ve	
Bafra	Ovaları’na	sahiptir.	

Samsun’da	toplam	arazinin	yüzde	45	buçuğu-
nu	oluşturan	tarım	alanı	432	bin	718	hektardır.	
Bafra	 ilçesi	 67	 bin	 787,	 Çarşamba	 ilçesi	 54	
bin	041	hektarlık	 tarım	alanına	sahiptir.	 İldeki	
toplam	tarım	alanlarının	yüzde	62’si	sulanabilir	
alanlardır.	Bafra	ve	Çarşamba	Ovaları,	büyük	
ve	 küçük	 sulama	 projeleri,	 barajları,	 göletleri	
ve	 sulanabilir	 arazi	 potansiyelleriyle	 tarımsal	
altyapısı	güçlü	olan	ilimiz	bu	potansiyeller	doğ-
rultusunda	İl	Gelişme	Strateji	Planı’nda	ortaya	
çıkan	3	gelişme	ve	kalkınma	alanından	birisi	
olarak	‘Tarım	ve	Tarıma	Dayalı	Sanayi’	sektörü	
belirlenmiştir.

Son	 yıllarda	 ovalarımızdaki	 sulama	 problem-
lerinin	çözülmesi	için	ciddi	kaynaklar	aktarılır-
ken	bu	yönde	ciddi	çalışmalar	yapılmaktadır.	
Samsun’daki	 tarım	 alanları,	 dünyadaki	 deği-
şimlere	paralel	olarak	profesyonel	tarım	olarak	
tanımlanan	teknolojik	tarımla	buluşma	eğilimi	
içerisinde.	Bu	da	şehrimizi	 tarımda	hak	ettiği	
noktaya	ulaştıracak	önemli	bir	etkendir.	Bunun	
yanı	sıra	tarım	emekçilerimiz	olan	çiftçilerimizin	
sosyolojik	düzeyinin	artırılması	ve	yaşam	stan-
dartlarının	iyileştirilmesi	gerekmektedir.

“Ziraat Fakültesi önemli sorumluluk 
üstlenmektedir”

Samsun	ülkemizin	2023	vizyon	ve	hedeflerin-
de	kilit	konumunda	bir	kenttir.	Cumhuriyetimi-
zin	 100.	 yılına	 hazırlanırken	 19	Mayıs	 şehrini	
bu	hazırlık	ve	hedefin	dışında	tutmak	mümkün	
değildir.	Temelde	tarım,	sağlık	ve	turizm	kenti	
olarak	 görülen	 Samsun,	 potansiyeli	 itibariyle	
ülkemizin	tarım	kentlerinin	başında	gelmekte-
dir.	Kentin	2023	hedefine	hazırlanmasında	hiç	
kuşkusuz	Üniversitenin	ve	Ziraat	Fakültesinin	
rolü	 yadsınamaz	 önemdedir.	 Ülkemizde	 var	
olan	 ziraat	 fakülteleri	 içerisinde,	 bulunduğu	
hinterlandın	 potansiyeli	 fakültemizi	 daha	 da	
önemli	ve	sorumlu	hâle	getirmektedir.	Samsun	
ülkemiz	 tarımında	 önemli	 olan	Çarşamba	 ve	
Bafra	 Ovaları’nın	 yanında,	 Havza-Vezirköprü	
tarım	havzasını	ve	balık	üretim	potansiyeli	açı-
sından	 Karadeniz	 Ovası’nı	 içerisinde	 bulun-
durmaktadır.	Ülkemizin	iç	ihtiyacını	karşılama-
da	önemli	yeri	olan	ilimiz	tarımı	aynı	zamanda	
tarımsal	ve	tarımsal	sanayi	ürünleri	üretim	ve	
ihracatında	 da	 önemli	 bir	 yer	 ve	 potansiyele	
sahiptir.	 Bu	 potansiyelin	 ortaya	 çıkarılmasın-
da,	 sorunların	 çözümlenmesinde	 ve	 optimal	
üretim	 planlamasında	 Fakültemiz	 önemli	 bir	
sorumluluk	üstlenmektedir.	

“Yerinde eğitim- yerinde çözüm”

Ziraat	 Fakültesi,	 Samsun’un	 2023	 hedefine	
hazırlanmasında	 yol	 haritasını	 benimsemiş,	
öğretim	üyeleri	ve	öğrencilerini	duvarların	içe-
risinden	 araziye,	 çiftçinin	 yanına	 çıkararak,	
“yerinde	 eğitim-	 yerinde	 çözüm”	 sloganıyla	
en	önemli	adımını	atmıştır.	Araştırma	hedef	ve	
projeksiyonunu	ağırlıklı	olarak	bölge	çiftçisinin	

“Ülkemizde 
tarımsal 

potansiyel 
açısından 

bakıldığında 
Samsun ilk 

10’da yer 
almaktadır.”
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problemlerini	tespit	ve	çözüm	üretme	strateji-
sine	oturtmuştur.	Bu	amaçla	Bafra	Ovası’nda	
araştırma	 ve	 uygulama	 merkezi	 oluşturmuş,	
bu	 merkeze	 benzer	 uygulama	 alanı	 oluştur-
ma	 çalışmalarını	 Çarşamba	 ve	Vezirköprü’de	
başlatmıştır.	İlimizin	üç	ana	ovasında	araştırma	
merkezi	 kurularak	 bu	 alanlardaki	 problemle-
rin	 çözümü	 yerinden	 takip	 edilecek,	 öğrenci	
bu	merkezlerde	 eğitilecek,	 bölge	 çiftçileri	 bu	
merkezlerde	 hem	 genç	 ziraat	 mühendisleri	
hem	de	öğretim	üyeleri	ile	çalışma	ve	görüşme	
imkânı	yakalayacaktır.

Ayrıca	Fakültemiz	 son	yıllarda	kapılarını,	 böl-
ge	 araştırıcılarına,	 ilgili	 kamu	 kurumlarına	 ve	
özellikle	 çiftçilerimize	 sonuna	 kadar	 açmıştır.	
Fakültemiz	 bununla	 birlikte	 dünyadaki	 geliş-
meleri	 ve	 yenilikleri,	 çiftçilerimizin	 ve	 bölge	
tarım	camiasının	daha	iyi	takip	edebilmesi	için	
uluslararası	 kongreleri	 Samsun’da	 düzenle-
yerek	 dünya	 çapında	 araştırıcıları	 bölgemize	
getirmiş,	 sempozyum,	 konferans,	 seminer,	
çalıştay	 programlarını	 artırarak	 ilimizdeki	 de-
ğişik	 tarımsal	 konuların	 sürekli	 bölgemizde	
tartışılmasına	 zemin	 hazırlamıştır.	 Televizyon	
programları,	görsel	ve	yazılı	basın	açıklamaları	
ile	elde	edilen	bulgular	ve	sonuçlar	sürekli	ka-
muoyu	ile	paylaşılmaktadır.	

“Ziraat Fakültesi çiftçinin kendi evidir”

Üniversite	ve	Fakülte	olarak	önceliğimiz;	halkı-
mızın,	velilerimizin	ve	çiftçilerimizin	Fakültemizi	
kendi	evi	olarak	görebilmelerini	sağlamak,	is-
tedikleri	zaman	ulaşabilecekleri	ve	bilgi	alabi-

lecekleri	bir	ortama	dönüştürmektir.	Diğer	bir	
hedefimiz	 ise	 Fakültemize	 gelemeyen	 insan-
larımızın	 ayağına	 bizlerin	 gitmesi,	 hizmeti	 ve	
eğitimi	 yerinde	 gerçekleştirebilmektir.	Yanısıra	
Yılın	her	ayında	araştırıcılarla	ve	öğrencileriyle	
arazide	olabilmektir.	

Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	 Ziraat	 Fakültesi,	
ülkemizin	5.	sırada	kurulan	fakültesi	olarak	40	
yılı	aşkın	geçmişi	ve	birikimi,	sayısı	130’u	aşkın	
akademik	kadrosuyla	Samsun	tarımının	loko-
motifi	olmaya	hazır,	çiftçinin	rehberi	ve	önderi	
olacak	potansiyele	sahiptir.	Fakültemiz	9	farklı	
bölümüyle	tarımın	her	alanında	geniş	bir	bilgi	
birikimi	ve	deneyimine	sahiptir.	

Bir	 şehrin	 geleceğe	 taşınması,	 şehrin	 loko-
motifi	 olan	 üniversitesinin	 gücüyle	 mümkün	
olabilir.	Şehirle	kucaklaşabilen	bir	üniversite	ve	
fakülte,	problemleri	tespit	edilip	çözülebilir,	ge-
leceğin	projeksiyonu	ve	planlamasını	kolaylıkla	
yapabilir,	halkın	önüne	 rehberlik	 rolü	 ile	çıka-
rak,	şehri	ve	toplumu	geleceğe	taşır.	OMÜ	ve	
fakülteleri	 son	yıllardaki	gayret	 ve	çalışmaları	
ile	 bu	 görevini	 yerine	 getirebilmenin	 onur	 ve	
gururunu	yaşamaktadır.	Samsun	gibi	sanayi-
leşmenin	zayıf	olduğu	ve	 tarımsal	potansiyeli	
yüksek	olan	illerimizde,	tarımın	ve	tarıma	da-
yalı	sanayinin	ön	plana	çıkarılması	bir	mecbu-
riyettir.	 Samsun	 il	 olarak	Karadeniz’in	 önemli	
kavşak	noktasındadır.	Samsun	sadece	kendi	
gelişimini	planlamayacak,	Karadeniz’i	 de	pe-
şinde	 sürükleyecektir.	 Bu	 nedenle	 Ziraat	 Fa-
kültesi	gelecek	planlamasını	sadece	Samsun	
iline	göre	değil,	bölgesel	projeksiyonuna	göre	

“Ziraat 
Fakültesi 
tarımın her 
alanında 
geniş bir bilgi 
birikimi ve 
deneyimine 
sahiptir.” 
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yapmaktadır.	Karadeniz	Bölgesi	Türkiye’nin	ge-
lecek	30	yılına	damga	vurabilecek	avantaj	ve	
potansiyeli	taşımaktadır.	

“Hedeflerimizi 3 temel ayak üzerine 
oturtuyoruz”

Ziraat	 Fakültesi	 olarak	 son	 dönemde	 hedef-
lerimizi	3	 temel	ayak	üzerine	oturtmaya	çalı-
şıyoruz.	 Bunların	 başında	 Fakültemizin	 fiziki	
ve	araştırma	altyapısını	iyileştirerek	ülkemizde	
ve	dünyada	sayılı	fakülteler	arasına	girebilmek	
gelmektedir.	 İkinci	 ana	 hedefimiz,	 akreditas-
yon	 ve	 uluslararasılaşma	 sürecini	 tamamla-
yarak,	 kendi	 alanında	 dünyada	 başarılı	 olan	
kurum	ve	kuruluşlar	ile	rekabet	edebilmek,	ta-
kip	eden	değil,	takip	edilen	fakülte	olabilmek.	
Üçüncü	 amacımız,	 bölgesinde	 ve	 ülkesinde	
üretici	 ve	 tüketici	 ile	 bütünleşerek,	 sorunları	
yerinde	ve	birlikte	çözebilmek,	topluma	rehber	
olabilmektir.	

Bu	ana	hedefler	doğrultusunda	son	1,5	yıllık	
çalışmalarımızda	 iyi	mesafe	 aldık,	 basınla	 ve	
kamuoyu	 ile	 bütünleşerek	 Üniversitenin	 ve	
Fakültenin	 erişilebilir	 bir	 birim	 olduğu	 algısını	
oluşturduk.	Fakültenin	araştırma	ve	fiziki	altya-
pısında	önemli	gelişme	ve	iyileşmeler	sağladık.	
Proje	bazında	Üniversitemizin	en	hareketli	ve	
dinamik	fakültelerinden	biri	haline	geldik.	Özel-
likle	ulusal	ve	uluslararası	projelere	ağırlık	ver-
meye	başladık.	Samsun’un	ve	ülkemizin	hem	
tarımsal	hem	de	idari	anlamda	tanınmış	sima-
ları	ve	markalarının	 temsilcileri	 ile	öğrencileri-
mizi	buluşturarak	farkındalık	oluşturduk.	Fakül-
temizi	Üniversitenin	ve	Samsun’un	önemli	bir	
girişimcilik	merkezine	dönüştürdük.	Kongreler,	
sempozyumlar	 ve	 benzeri	 uluslararası	 faali-
yetleri	 Samsun’da	 organize	 ederek	 alanında	
uzmanlaşmış,	 dünyaca	 tanınan	 araştırıcı	 ve	
bilim	insanlarını	şehrimizle	buluşturduk.	Kamu	
kurumları	ve	yerel	yönetimler	ile	çok	yakın	di-
yaloglar	geliştirilerek	şehir-üniversite	kucaklaş-
masına	destek	olduk.	

“Yeni projelerle bölge kalkınmasına katkı 
yapacağız”

Önümüzdeki	 süreçte,	 temel	 araştırmalarımızı	
bölge	ve	ülke	sorunlarını	çözümlemeye	yönel-
terek,	tarımda	yaşanan	sıkıntılara	ışık	tutmayı	
hedefliyoruz.	Samsun’un	Bafra,	Çarşamba	ve	
Vezirköprü	ilçelerinde	uygulama	istasyonlarını	
oluşturarak	yerinde	eğitim	ve	öğretimi	gerçek-
leştirmek,	üniversiteye	gelemeyen	halkımızı	bu	
uygulama	 merkezlerine	 çekerek,	 eğitimlerini	
gerçekleştirebilmek,	bilgi	ve	görgülerini	artıra-
bilmek	önemli	amaçlarımızın	başında	gelmek-
tedir.	Bölge	tarımına	katkı	yapacak	fındık	hasat	
makinesi	 tasarımı	ve	üretimi	projesi,	damızlık	
ıslah	projesi,	arıcılık	ve	ıslahı,	manda	yetiştiri-

ciliği	projesi,	aromatik	tıbbi	bitkiler	projesi,	su-
lama	eğitimi	ve	sulama	sistemlerinin	tasarımı	
projesi,	 tarımda	 girişimcilik	 projesi,	 bölgede	
maviyemiş,	 güz	 yemişi	 gibi	 alternatif	 ürünle-
rin	yaygınlaştırılması	projesi,	sebze	ıslahı,	aşılı	
fide,	serada	organik	tarım,	çeltik	 ıslah	projesi	
gibi	yüzlerce	proje	yapılarak	bölgede	yaşanılan	
ve	tespit	edilen	sorunlara	çözümler	üretilmiştir.	
Yeni	projelerin	geliştirilmesi	ve	uygulanmasına	
devam	edilmektedir.

Günümüzde	 eğitim,	 hem	 bireyin	 kendisinin	
hem	de	içinde	bulunduğu	toplumun	gelişmesi	
ve	refahı	açısından	büyük	önem	taşımaktadır.	
Birey,	eğitim	yoluyla	toplumun	kültür,	bilgi	bi-
rikimi	ve	değer	yargıları	gibi	 farklı	özelliklerini	
öğrenip	bir	meslek	kazanarak	yaşamını	devam	
ettirme	 yolunu	 bulmaktadır.	 İyi	 eğitim	 gören	
bireyler	ise	topluma,	toplumdaki	ve	dünyadaki	
değişimlere	ve	gelişmelere	daha	kolay	uyum	
sağlamakta,	karşılaştığı	problemlerle	daha	ko-
lay	başa	çıkabilmektedirler.

“Ziraat Fakülteleri eleştiren değil, çözüm 
yollarını öneren kurum olmalı”

Türkiye’de	tarımın	sorunları	çok	çeşitlidir.	Ziraat	
Fakülteleri	bu	sorunları	tespit	ederek	eleştiren	
kurum	 değil,	 çözüm	 yollarını	 öneren	 kurum	
olmalıdır.	Türkiye’de	önemli	bir	kitle	olarak	var	
olan	 gençliğin	 ne	 derece	 önemsendiği	 onla-
ra	verilen	değerle	ölçülür.	Bunu	anlamak	 için	
gençliğin	sorunlarının	neler	olduğunu	ve	bun-
lara	yönelik	çözümleri	birlikte	değerlendirmek	
gerekir.	Gençliğin	sorunları,	özünde	toplumsal	
yapıdan	 kaynaklanır	 ve	 bu	 sorunların	 kökeni	
yaşadığı	çevrenin	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	
yapısı	içinde	yer	alır.	Samsun’u	bu	anlamda	da	
geliştirerek	 özenilen	 il,	 özenilen	 üniversite	 ve	
fakülteyi	 kurgulayabilmek,	 Samsun	 ve	 Sam-
sun	tarımının	geleceğini	planlamada	önemli	bir	
adım	olacaktır.

“Karadeniz 
Bölgesi 

Türkiye’nin 
gelecek 30 

yılına damga 
vurabilecek 

avantaj ve 
potansiyeli 

taşımaktadır.” 
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Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hep Yanı Başınızda

Söyleşi : Sinan Akdoğan  Fotoğraf: Mürsel Kan - Gökhan Çetin 

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve potansi-
yellerini keşfetmelerini, bireysel plan-
lamalar yapabilmelerini, çevreleri ile 
pozitif ilişki ve iletişim kurmalarını, ve-
rimli ders çalışma ve sorunlarla baş 
etme becerilerini geliştirmeyi, enerji-
lerini azaltan düşünce ve durumlardan 
mümkün olduğunca uzak kalmalarını 
hedefleyen, ayrıca hizmet verdiği bi-
reylerin profilini çeşitlendirme yönünde 
adımlar atan Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürlüğü (PUAMER), sundu-
ğu gönüllülük esasına dayalı hizmetler-
le OMÜ’nün aktif birimlerinden olmaya 
aday görünümünde.

PUAMER bu anlamda Üniversitenin 
başlatmış olduğu kurumsal değişim ve 
kalite yönetimi sürecine, gündeminde 
olan faaliyetlerle hız ve farkındalık ka-

tarak hem akademik ve kurumsal ca-
miaya hem de toplumsal hayata hizmet 
etmeyi amaçlıyor. PUAMER bu doğrul-
tuda akademik alandaki tüm eğitimleri-
ni meslek, ilgi, ihtiyaç ve beceri kullanı-
mına yönelik planlamalarla düzenleyip 
bu sayede meslek elemanlarının birbir-
lerinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden 
yararlanmalarını gözetiyor. Böylelikle 
PUAMER bu alanda hizmet eden ve 
etmek isteyen uzmanların da buluşma 
noktası olma yolunda ilerliyor. 

PUAMER’in bu yolcuğunda nihai nok-
ta ise hedefi olan ve başarmak isteyen, 
akıl ve bilim yolunda ilerleyen kişilerle 
iş birliği yapmak suretiyle beraber üret-
mek ve ürettiğini faydalı olmak adı-
na yayabilmek. Prof. Dr. Bozkurt Koç 
PUAMER’i Anlattı.
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OMÜ’nün 
genç, dinamik 

ve bireyi 
merkeze 

alan birimi 
PUAMER yanı 

başınızda

Zaman geçtikçe önemi daha belirgin bir şe-
kilde ortaya çıkan üniversitelerdeki psikolojik 
uygulama ve araştırma merkezleri konusunu, 
PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç ile ko-
nuşarak bu merkezin mevcut ve geleceğe dair 
rolünü gözler önüne serdik.  

İstediğiniz hedeflere erişme konusunda etkin 
davranabilme gücünden yoksun olduğunuzu 
hissediyorsanız ve özendirici bir motivasyona 
sahip olmadığınız için en ufak zorluk karşısın-
da pes ediyorsanız OMÜ’nün genç, dinamik 
ve de bireyi merkezine alan birimi PUAMER 
yanı başınızda.

Hocam öncelikle röportaj talebimizi kabul 
ettiğiniz için size ve sizin nezdinizde 
PUAMER çalışanlarına teşekkürlerimizi bir 
borç biliyoruz.

PUAMER’i tanıtma fırsatı verdiğiniz için ben de 
sizlere ve biriminizdeki tüm çalışanlara teşek-
kür ederim. 

Hocam öncelikle PUAMER’i kısaca 
anlatabilir misiniz? 

Merkezimizde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
personeline, öğrencilerimize, Üniversite dı-
şındaki kişilere psikolojik hizmetler vermeyi; 
alan ile ilgili danışmanlıklar yapmayı; psikoloji 
alanında araştırma, inceleme, uygulama yap-
mayı ve eğitimler düzenlemeyi amaçlamakta-
yız. Aynı zamanda sertifika programlarının dü-

zenlenmesi, disiplinler arası çalışmaların teşvik 
edilmesi, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri 
üretim ve yayınlarda bulunulması, seminer, 
konferans, kongre, sempozyum ve benzeri fa-
aliyetlerin düzenlenmesi Merkezimizin amaç-
ları içerisinde yer almakta.

PUAMER olarak yaptığınız etkinliklerden 
bahsedebilir misiniz?

Göreve başladığımız günden itibaren öncelikli 
olarak yönetim kurulumuzu oluşturduk ve biri-
mimizdeki arkadaşlarımızla birlikte gerekli alt-
yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık.

Öğrencilerimize yönelik ücretsiz olarak psiko-
lojik destek hizmeti sunuldu. 25 Eylül 2017’den 
itibaren kısa bir sürede çok sayıda öğrencimize 
hizmet verdik. Toplamda 92 öğrencimizle 189 
bireysel görüşme yapıldı. Yoğun bir tempoyla 
hizmet vermeye devam eden PUAMER’de 25 
Eylül - 6 Aralık 2017 tarihleri arasında 92 öğ-
rencimizin başvuru kaydı oluşturuldu. Toplam-
da 300 (saat) seans görüşme yapıldı.

Merkezimiz tarafından Psikoloji Bölümü öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Murat Kurt’un konuşmacı 
olarak katıldığı “Farkındasız Algılama-Sözlere 
Güvenilir mi?” konulu bir konferans programı 
hazırlandı. Aynı zamanda Uzman Psikolog 
Özlem Karaca tarafından 3 oturumluk “Verimli 
Ders Çalışma Teknikleri” konulu çalışma grubu 
etkinliği gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bozkurt Koç PUAMER’i Anlattı
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Peki Hocam geleceğe yönelik olarak 
PUAMER’in ufkunda neler var?

Üniversitemizin de desteğiyle PUAMER ola-
rak 2018 yılında hizmet ve etkinlikler açısın-
dan atılım yapmayı hedefliyoruz. Konuşma-
mızın başında da belirttiğim gibi PUAMER’in 
amaç ve hedefleri doğrultusunda hem Üni-
versitemiz personel ve öğrencilerine hem de 
Üniversite dışındaki kişilere yönelik hizmet ve 
etkinliklerimizi hız kesmeden devam ettirmeyi 
planlıyoruz. 

Bu konudaki en önemli başarılarımızdan biri 
de üniversitemiz ve halkımız arasında buluş-

mayı sağlayabilmek olacaktır. 
Bu eksende sadece öğrencile-
rimize değil, OMÜ personeline 
ve üniversite dışındaki kişilere 
yönelik psikolojik hizmet sun-
maya yönelik çalışmalarımız 
da devam ediyor. Uzman psi-
kologlarımız tarafından “sosyal 
fobi” de dâhil çeşitli konular-
da grup çalışması etkinlikleri 
planlanmakta. OMÜ personeli 
ve öğrencilerimize, üniversite 
dışındaki kişilere yönelik se-
miner, konferans, sempozyum 
vb. etkinlikler yanında, eğitim 
ve sertifika programları da ile-
riye dönük hedefler arasında 
yer alıyor.

PUAMER olarak sosyal sorumluk 
konusunda üniversitemiz adına önemli 
bir görevi ifa etmeye çalışıyorsunuz. Bu 
minvalde PUAMER bünyesindeki sosyal 
sorumluluk projelerine değinirsek, neler 
yapılacak?

Bu önemli soruyu sorduğunuz için sizlere 
teşekkür ederim. Bu, Müdürlüğümüzün ol-
dukça önemsediği ve olmazsa olmazları içe-
risinde yer alan hedeflerinden biri. Sizin de 
bildiğiniz gibi Rektör Sayın Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
OMÜ’nün kendini “Araştırma Üniversitesi” ola-
rak konumlandırma kararı aldığını vurgulamış 

“En önemli 
başarıları-
mızdan biri de 
üniversitemiz 
ve halkımız 
arasında 
buluşmayı 
sağlayabilmek 
olacaktır.”
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“Merkezimizin 
hedefleri 

içerisindeki 
sosyal 

sorumluluk 
projelerine 

büyük önem 
veriyoruz.”

ve Üniversitemizin önemli hedeflerinden biri 
olarak da bu konuya atıfta bulunmuştu.

PUAMER olarak bizler de Merkezimizin he-
defleri içerisindeki sosyal sorumluk projeleri-
ne büyük önem veriyoruz. Öncelikli olarak bu 
konuda belirli temalar belirleyerek, Üniversite-
mizdeki öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 
katılımıyla çeşitli sosyal konular hakkında fikir 
teatisinde bulunmayı, projeler geliştirmeyi ve 
raporlar hazırlamayı planlıyoruz. Daha sonraki 
süreçlerde sivil toplum örgütlerinin de katılı-
mıyla bu tür etkinliklerin kapsam alanlarını ge-
nişletmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliklerin doğal 
bir sonucu olarak da makale, kitap vb. yayınla-
rımız da yapılmış olacaktır.

Bu konuyla ilgili olarak Üniversitemiz öğretim 
üyelerimizden ricam, lisansüstü programlarda 
yer alan öğrencilerimize tez konusu belirlerken, 
YÖK’ün ve Üniversitemizin temel ve öncelikli 
alanlar olarak belirlediği alanları da dikkate al-
malarıdır.

Şu anda Merkezinizde kimler görev 
almakta Hocam?

Merkezimizde benimle birlikte Müdür Yar-
dımcısı Doç. Dr. Murat Kurt, Uzman Psikolog 
Özlem Karaca, Uzman Psikolog Lale Aras, 
Sosyal Çalışmacı Ümit Altan Öztürk, Memur 
Hakan Aynur görev yapmaktadır. 

Hocam gerek PUAMER’in tanıtımı gerekse 
etkinlikler açısından oldukça önemli ve 
özverili bir çaba içerine girdiniz. Son olarak 
bu konuyla ilgili olarak neler söylemek 
istersiniz?

Teveccühünüz için teşekkür ederim. Biz tüm 
bunları görev duygusunun ötesinde bir sorum-
luluk ve hizmet bilinciyle yapmaya çalışıyoruz. 
Sizin de bildiğiniz gibi insana hizmetin derin bir 
anlamı vardır. Bu, bir açıdan da üstlendiğiniz 
sorumlulukla insanların yaşamına dokunma-
nızla ilgili bir şey. Yani manevi hazzı ve doyumu 
paha biçilmez. İnsana hizmeti önemli bir viz-
yon olarak belirlediğinizde, misyonunuzu da 
buna göre şekillendiriyorsunuz.

Son olarak ben bu vesileyle, PUAMER’de bir-
likte çalıştığım arkadaşlarıma, özverili çalışma-
ları ve katkılarından dolayı teşekkür ederim. 
PUAMER’i tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere 
ve sizin şahsınızda Üniversitemizin Basın Yayın 
Biriminde çalışan arkadaşlara minnettarım.

Ayrıca başta Rektör Sayın Prof. Dr. Sait Bilgiç 
olmak üzere, Rektör Danışmanı ve İletişim Fa-
kültesi öğretim üyesi saygıdeğer Doç. Dr. Onur 
Bekiroğlu’na, Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor 
Daire Başkanlığına verdikleri destek ve katkıla-
rından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN
Tel.: 0362 457 58 29 - 0362 312 19 19/4653    Faks: 0362 457 51 14
psikoloji.omu.edu.tr O
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RADYO
TELEVİZYON
SİNEMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin genç fa-
kültelerinden biri olan İletişim Fakültesi 
büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 
Bu yıl Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım Bölümünden ilk mezunlarını uğur-
layan İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon 
ve Sinema (RTS) Bölümüne de ilk öğren-
cilerini almıştı. İşte bu kadarcık kısa bir 
sürede Radyo Televizyon ve Sinema Bö-
lümü teknik imkânları, öğrenci faaliyetleri 
ve başarılarıyla dikkat çekmeye başladı. 
OMÜ Bülten olarak Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Çakın’ın kapısını çaldık ve 
OMÜ’nün en özel bölümlerinden biri olan 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü 
anlatmasını istedik. İşte Bölüm Başka-
nı Çakın’ın anlatımıyla İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü:

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi bünyesinde 1 Şubat 2010 tarihinde 
kuruldu. Ancak Bölümü fiilî olarak 2016-
2017 eğitim-öğretim yılında 60 öğrenciyle 

Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Kampüsü’nde eğitim ve öğretim faaliyet-
lerine başladı. Şu anda Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümünde 121 öğrenci, eği-
tim öğretimine devam ediyor.

Türkiye’de son yıllarda özellikle televiz-
yon ve sinema sektörü önemli gelişmeler 
gösteriyor. Orta Doğu, Orta Asya, Balkan-
lar başta olmak üzere tüm dünyada Türk 
dizileri izlenme rekorları kırıyor. Sinema 
ve televizyonun endüstrileşerek kazan-
mış olduğu bu ivme, kamera arkasında 
ve önünde çalışacak eleman ihtiyacını 
beraberinde getiriyor. Özellikle dünyada 
yaşanan dijitalleşme süreci ve yeni med-
ya mecrası Radyo Televizyon ve Sinema 
alanında yeni iş imkanlarını beraberinde 
getiriyor. Bu nedenle bu alanda kendini 
yetiştirmeyi düşünen bütün öğrencilere, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölü-
mü kapıları sonuna kadar açık. 
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“Teknik altyapı hazır ve dersler uygulamalı 
veriliyor”

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü teknik 
tabanlı bir bölüm olduğu için derslerin büyük 
bir bölümü uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. 
Radyo Televizyon ve Sinema eğitiminin verimli 
olması için teknik altyapının oluşturulması çok 
önemli bir unsur. Bu nedenle bütün altyapı ta-
mamlandıktan sonra öğrenci almayı tercih et-
tik. Bölümümüz bünyesinde Televizyon Stüd-
yosu, Radyo Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu, 
Kurgu Laboratuarı ve Bilgisayar Laboratuarı 

gibi bütün öğrenci uygulama birimlerimiz bu-
lunuyor. 

“Televizyon stüdyosu eğitim 
laboratuvarımız”

Televizyon stüdyosu, öğrencilerin eğitim la-
boratuvarı olarak kullanılıyor. Burada manuel 
kullanıma uygun stüdyo kameraları ile kame-
ranın profesyonel kullanım özellikleri eğitimi 
veriliyor; stüdyo dekoru kurma ve bu dekora 
göre kamera konumlandırma, aydınlatma sis-
temini ayarlama gibi teknik konular gösteriliyor.  

TV, Radyo 
ve Fotoğraf 

Stüdyosu, 
Kurgu ve 

Bilgisayar 
Laboratuvarı 
öğrencilerin 
hizmetinde

1. sınıfa başlayan öğrencilerin teorik olarak öğ-
rendikleri konular, 2. sınıfta stüdyo ortamında 
uygulamalı olarak pekiştiriliyor. Stüdyo orta-
mında kamera ve aydınlatma teknikleri alan 
öğrenciler televizyon programı uygulamasına 
geçiyor. Öğrencilerin hazırladıkları televizyon 
program dosyaları kapsamında stüdyo hazır-
lanıp, televizyon yapım odası (reji) kullanılarak 
canlı televizyon programı formatında projeler 
gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca stüdyo ortamında 

yeşil perde (greenbox) çalışma uygulamaları 
da yapılmaktadır. Resim seçme masasında 
bulunan uygulama ile günümüzde artık tele-
vizyon kanallarında da kullanılan sanal stüdyo 
uygulamaları da eğitim kapsamında yer alıyor. 
Ders programı öğrencilerin stüdyo kullanımını 
üst düzeyde gerçekleştirmeye uygun planlan-
mış olup, bu fakülteden mezun olan öğrenci 
stüdyo ortamında her alanı kullanma becerisi 
kazanmış olarak iş hayatına atılmış olacak.
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“OMÜ Radyo öğrencilerimize radyoculuk 
deneyimi yaşatıyor”

Öğrenci merkezli yayın ilkesini benimseyen 
OMÜ Radyo, İletişim Fakültesi öğrencileri baş-
ta olmak üzere tüm öğrencilere radyo yayıncı-
lığı deneyimi yaşatabilmek adına kurulmuş bir 
uygulama radyosu. Radyonun test yayınları 
2015 yılında başladı. Öğrencilere iyi bir rad-
yoculuk deneyimi yaşatabilmek adına radyo 
ekipmanları, günümüzde pek çok profesyonel 
radyo stüdyolarında kullanılmakta olan teknik 
ekipmanlardan seçilerek hazırlandı. İnternet 
üzerinden yayıncılık yapan OMÜ Radyo’nun 
çalışma ekibini öğrenciler oluşturuyor. Hedef 
kitlesini öğrencilerin oluşturduğu radyonun ya-
yın formatı da bu doğrultuda şekillendi. OMÜ 

Radyo bünyesinde hafta içi her gün canlı ya-
yınlar yapılıyor. Periyodik hazırlanan program-
lar ders dönemleri boyunca düzenli olarak 
sürdürülüyor. Günde iki defa yayınlanan haber 
bülteni dışında aktif olarak her hafta yayınlanan 
10 farklı program ile yayınlar devam ediyor. 

OMÜ Radyo bünyesinde; program, haber, pro-
düksiyon, müzik editörlüğü ve sosyal medya 
departmanı olacak şekilde 5 birim bulunuyor. 
Her birim, diğer birimlerle ortaklaşa çalışarak 
yayın biçimini yönlendiriyor. Toplam 47 öğren-

cinin çalıştığı OMÜ Radyo ekibine her güz dö-
nemi ortasında yeni öğrenciler katılıyor.

“Fotoğraf stüdyosu eğitimin önemli bir 
parçası”

Fotoğraf aslında görsel kültürün en önemli 
öğelerinden biridir. Fotoğraf için insana gör-
meyi öğreten bir süreç diyebiliriz. Bu nedenle 
fotoğraf stüdyosu, fotoğraf eğitimimizin önem-
li bir parçasını oluşturuyor. Fotoğrafa yönelik 
ders içi ve ders dışı uygulamalarda fotoğraf 
stüdyosunu kullanıyoruz. Profesyonel fotoğ-
raf makineleri, ışık kaynakları, fonlar ve çeşitli 
aksesuarlara sahip olan fotoğraf stüdyosu, 
öğrencilerin fotoğraf sanatını en iyi şekilde öğ-
renmeleri için kuruldu.

“Üretim zor ve maliyetli, tüketim kolay”

RTS alanında üretim çok zor ve maliyetli bir iş. 
Ancak tüketim ise oldukça kolay. Bir yıl emek 
verip ürettiğiniz çalışma bir saatte tüketilebili-
yor. Bu nedenle Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nde yapılan çalışmalar büyük bir ekip, 
yeterli ekipman ve maddi kaynak gerektiriyor. 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü yeni bir 
bölüm olmasına karşın altyapı çalışmalarının 
büyük bir kısmını tamamlarken mevcut öğre-
tim elemanı kadrosunu da her geçen gün ar-

“Karadeniz 
Bölgesi 
bizim için 
işlenmemiş 
maden gibi.”
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tırma gayreti içinde. Burada tabii Üniversitemiz 
yönetiminin destekleri çok belirleyici oluyor.

“Belgesel film çalışmaları yapacağız”

Gelecek dönemde özellikle toplum ve Üni-
versite arasında köprü oluşturacak çalışmalar 
yapmayı hedefliyoruz. Karadeniz Bölgesi bizim 
için işlenmemiş maden gibi. Özellikle Karade-
niz Bölgesi’nin kaybolmaya yüz tutmuş örf, 
âdet ve geleneklerini konu olan belgesel film 
çalışmaları yaparak, bölgenin görsel hafızasını 
oluşturmak istiyoruz. Bunun yanında bölgenin 
tanıtımı için yine kıyıda köşede kalmış bir çok 
tarihî ve doğal alan, tanıtımı için bizi bekliyor.

“Öğrenci topluluklarımız oldukça aktif” 

Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde 
Sine-Düş Sinema Topluluğu ve Fotoğrafçılık 
Topluluğu faaliyet göstermekte. Sine-Düş Si-
nema Topluluğu, öğrencilerin sinema sanatı 
üzerine okuma ve uygulama pratiklerini geliş-
tirme, bu bağlamda bilinçli bir sinema üreticisi 
olmalarının yanı sıra entelektüel düzeyde birer 
sinema okuru olmaları amacını taşımaktadır. 
Kurulduğu günden bu yana her çarşamba 
günü, İletişim Fakültesi’nde yer alan Sine-
ma Salonu’nda film gösterimleri ve gösterim 
sonrasında sinema tartışmaları gerçekleştiren 
Sine-Düş Sinema Topluluğumuz; ayrıca 3 hafta 
süren “Stop-Motion Atölyesi” ve “Canlandırma 
Etkinliği”gibi uygulamalı eğitimler ile öğrencile-
ri farklı film yapım teknikleriyle ve performans 
sanatı uygulamalarıyla tanıştırdı. Fotoğrafçılık 
Topluluğu ise öğrencilerin fotoğraf sanatını 
öğrenip, geliştirmeleri için fotoğraf gezileri ve 
fotoğraf sergileri organize ederek öğrencilerin 
bu alanda yetişmelerini sağlıyor. 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim 
Fakültesinin en yeni bölümü. İlk öğrencilerimizi 
geçen yıl aldık. Yeni bir bölüm olmamıza karşın 
sesimiz artık daha gür çıkıyor. Topluma sesi-
mizi duyurmaya başladık. Öğrencilerimiz ge-
rek radyoda gerekse televizyon ve sinemada 
toplumu bilinçlendirmeye yönelik radyo prog-
ramları, kamu spotu ve kısa filmler yapmaya 
başladı. Bütün çalışmalarımızın üniversiteye 
katma değer olarak döneceğine inanıyoruz. 

Bölüm olarak temel görevimizden biri de yap-
tığımız çalışmalarla Üniversite ile halk arasında 
bir köprü olmaktır. Öğretim elemanı ve öğrenci 
sayımız arttıkça bu katma değerin hissedilir 
düzeye çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

“Öğrencilerimizin başarıları bizleri 
gururlandırıyor”

RTS Bölümünün ilk öğrencileri bugün ikinci 
sınıftalar. Bu kısa sürede yüzümüzü ağartan, 
göğsümüzü kabartan işlere imza atıyorlar. 
Şimdiden 10’nun üzerinde kısa film çektiler. 
Geçen yıl ulusal bir kısa film yarışmasında 
üçüncülük kazandık. Bu yıl ise bir kısa film 
yarışmasından öğrencimiz birincilikle döndü. 
Bunun yanında katılıp sonuçlarını beklediğimiz 
kısa film yarışmaları da var. Öğrenci sayımız 
artıkça kısa film üretimi de artacaktır. Bunun-
la birlikte bu tür yarışma ve festivallere katılım 
oranımız da yükselecektir. Sinema sevgi işidir. 

Öğrencilerimiz de sinemayı çok seviyor ve bu 
işe gönül veriyor. Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü olarak gelecekten çok umutluyuz. Bir-
çok dezavantajımıza rağmen gelecek 5 yılda 
daha iyi yerlerde olacağız. 

OMÜ Bülten’e, bize böyle bir fırsatı tanıdığı için 
teşekkür ediyoruz.

“Karadeniz 
Bölgesi 

bizim için 
işlenmemiş 

maden 
gibi.”
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Mezundan

Prof. Dr.
Nihat DALGIN

Sinop Üniversitesi Rektörü
Söyleşi: Öğr. Gör. Mürsel KAN

Fotoğraf: Gökhan Çetin
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 

yetiştirdiği değerli isimleri sizler-

le buluşturmaya devam ediyoruz. 

Türkiye’nin bilim insanı havuzuna 

her geçen gün yeni isimleri sunan 

Üniversitemiz, ülkemizin önemli 

üniversitelerine de yönetici kazan-

dırıyor. Bu ayki özel konuğumuz 

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Nihat Dalgın. Bizleri makamın-

da ağırlayan Prof. Dr. Nihat Dalgın 

sorularımıza samimiyetle cevap 

verdi. Şimdi sizleri Sinop’ta ger-

çekleştirdiğimiz hoş sohbetle baş 

başa bırakıyorum. 

Sinop Üniversitesi 2007 yılında 
kurulmuş yeni bir üniversite. 
Üniversiteniz kurulduğundan 
bu yana kaydettiği aşamaları 
anlatabilir misiniz?  

İfade ettiğimiz gibi Sinop Üniversi-
tesi 2007 yılında kuruldu ve bu yıl 
10. Yılımızı değişik etkinliklerle kut-
luyoruz. 90’lı yıllarda KTÜ’de çalışı-
yordum ve o günlerde şöyle bir söz 
duyuyordum ama anlam veremiyor-
dum. Şimdi biz yaşadık. “Bir üniver-
site kurumsal hâle 25 yılda ancak 
gelebilir” deniyordu. Ben abartılıyor 
diye düşünüyordum; ama abartıl-
madığına şahit oldum. Doğrusu 10 
yıl çok erken sayılmasa da kurum-
sallaşma noktasında daha alacağı-
mız epeyce bir yol var. 

“10. yılımızı 
değişik 

etkinliklerle 
kutluyoruz.” 
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Mezundan

2007 yılında kurulan üniversitemizin doğrusu 
o günlerde çok cüzi bir öğrencisi vardı. Biz 
görevi aldığımız 3 yıl önce 5 bin 600 öğrencisi 
vardı. Şu anda 11 bin öğrenciye sahibiz. 3-4 fa-
külte ve yüksekokuldan, toplamda 20’yi aşan 
akademik birim hâline geldik. Şu an 9 fakülte-
mizle birlikte 6 meslek yüksekokulu, 4 yükse-
kokulumuz bulunuyor. Doğrusu Sinop’ta zaten 
devasa bir üniversite düşünülmemiş. Biz de o 
kanaatteyiz, butik bir üniversite olarak konuş-
lanmak istiyoruz. Öğrenci hedefimiz 15 bin. 
merkez ve ilçelerle beraber. Şu anda Gerze, 
Ayancık, Boyabat ilçelerimizde MYO var. Yeni 
olarak Durağan’da yeni MYO açtık. Fakülte ola-
rak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizde ile 
Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bölümler ve 
programlar oluşturup aktif hale getirirsek yatay 
büyümeyi tamamlamış olacağız kanaatinde-
yim. Bundan sonra dikey büyüme anlamında 
biraz yoğun bir şekilde yol almamız gerekiyor. 
Şimdiye kadar Sinop Üniversitesi MYO ağırlıklı 
büyümüş. Lisans öğrencisi azdı. Bu sene ilk 
defa fakülte öğrencilerimizin sayısı biraz daha 
arttı ve bu artış devam edecek. Dönemimizde 

3 Fakülte, 1 Meslek Yüksekokulu ve 20 yeni 
program açıldı. Kampüsleşme sürecimiz de-
vam ediyor. 2 Fakülte binamız bitti, beş yatırı-
mımız devam ediyor.

Sinop, özellikle kış aylarında kapalı 
ekonomiye sahip küçük bir şehir. Ancak 
üniversitenin şehre kazandırdığı sosyo-
ekonomik bir canlanma söz konusu. 
Üniversitenizin şehre katkısını daha da 
ileriye taşıyacak planlarınız neler?

Teşekkür ediyorum doğrusu… Üniversite 
şehre sosyo-kültürel anlamda katkı sağlarken 
ekonomik olarak da katkısı hiç kuşkusuz ola-
caktır. Bu konuda yazın da bir toplantı yaptım, 
özellikle sivil katkı çekebiliriz mi üniversitemize 
diye... Üniversitemizin yaşadığı bir handikap 
var. 10 yılı geçmiş hala kampüsleşme süreci 
bitmemiş. Bir 10 yıl daha kampüsleşme süreci 
devam etmesin istiyorsak esnaf ve eşrafın si-
vil katkısı lazım. Devletin katkısı güzel geliyor 
ama yetmiyor. Kampüs için 6-7 yıl süren yer 
arayışının ardından 950 dönümlük bir kampüs O
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alanımız oluştu. Şimdi hızlı bir şekilde birimleri-
miz için gerekli olan fiziki altyapıları, mekanları 
oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu anlamda sivil 
katkı sağlansa daha hızlı yol alırız diye esnaf ve 
eşrafı ziyaret ettik, sonra toplantı yaptık oraya 
davet ettik. Davetimize icabet eden misafirleri-
mizle sorunlarımızı paylaştık. 

Bunu şunun için anlattım iki nokta.. O günler 
“Üniversitenin şehire katkısı nedir?” diye aci-
zane bir hesaplama yaptım ekonomik anlam-
da. 15 bine çıkacak öğrencimiz, 450’si akade-
misyen, bir o kadar da idari personelimiz var. 
Baktığımız zaman şehir ve ilçelere yılda 100 
milyon TL girdisi var üniversitenin. Bu tabii 
azımsanacak bir rakam değil. Herkes bundan 
istifade ediyor. Yazlık kullanılan evler, kışın da 
kullanır hale geldi. Hatta şunu da söylüyorum 
biz Sinop protokolü olarak, bürokrasisi olarak 
Sinop eğitim, kültür ve turizm kenti diyoruz. 
Biz de şehrin bu özelliği taşıması için elimizden 
gelen katkıyı sağlıyoruz. Bunun yanında üni-
versite unutulmamalı. 15 bin öğrenci şehre gel-
diğinde her yıl en az 9 ay kalıyor. Bunun şehre 
ekonomik olarak katkısı azımsanamaz. Hatta 
biz göreve başladığımızdan bu tarafa yüzde 
80’a varan bir öğrenci artışı oldu. Sinoplu da 
bunun farkında. 

Öğrenciye yetecek kadar sosyal donatıya sa-
hip değil üniversitemiz henüz, şehir de öyle! 
Ama yeni yatırımlarla bu açığın da kapatılaca-
ğını düşünüyorum. 

Sinop’un kalkınmasında beklenti; nükleer 
santralin kurulması, ona bağlantılı olarak 10 

bin kadar kişinin buraya gelmesi. Üniversite-
nin 15 bini bulacak öğrencisi, öncelikli olarak 
Sinop’un merkezini biraz daha değiştirecek.

Üniversite olarak Sinop’a yapılması 
düşünülen nükleer santrala yönelik olarak 
ne gibi çalışmalarınız var? 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ener-
ji Sistemleri Mühendisliği ve Nükleer Enerji 
Mühendisliği Bölümlerimiz var. Nükleer Enerji 
Mühendisliği Bölümümüz Hacettepe Üniver-
sitesinden sonra Türkiye’de ikinci. YÖK başka 
bir yerde bu türden yeni program açmak is-
temiyor. Dolayısıyla bu tutum, bizim Nükleer 
Enerji Bölümümüzü güçlendirmemizi sağlıyor. 
Hatta bize hoca yönlendiriyorlar sağolsunlar. O 
anlamda biz nükleer santral kurmakla ilgili şir-
ketlerin elemanları ile görüştük. Onlara açıkça 
“Bizim üniversite olarak size katkımız ne ola-
bilir?” diye sorduk. Bu anlamda hangi tür ara 
elemana ihtiyaçları olacağı konusunda onların 
da kafası net değil. Netleşmesi halinde, ara 
eleman yetiştirmek için MYO’larımızda yeni 
programlar planlayacağız. 

Diğer taraftan bu günlerde Kalkınma Bakanlı-
ğının altyapı projesi çağrısına istinaden arka-
daşlar nükleer enerji odaklı bir araştırma mer-
kezi kurabilmek için proje hazırlıyorlar. Gelecek 
ay projemizi bitirip Kalkınma Bakanlığına suna-
cağız. 

Nükleer santralın burada kurulacak olması 
sebebiyle nükleer enerji anlamında Türkiye’de 
sözü sayılır bir konumda olalım diye arzu edi-
yoruz. 

“Türkiye’deki iki 
Nükleer Enerji 

Mühendisliği 
Bölümünden biri 

Üniversitemizde.” 
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Mezundan
Sinop tarihi, kültürü ve turizm potansiyeli 
ile oldukça popüler bir yer hâline geldi. 
Ancak turizm sektöründe kalifiye eleman 
sıkıntısı mevcut. Sizin, Üniversite olarak 
bu alanlardaki potansiyeli kullanmak için 
yaptığınız çalışmalar neler? 

O konuda, ben atandığımda birtakım eksiklik-
ler tespit ettik. Turizm sektörü ile konuşarak on-
ları gidermeye çalıştık. Hem bölgenin hem de 
Türkiye’nin ihtiyacını da dikkate alarak Turizm 
Yüksekokulumuzun program sayısını birden 
1’den 3’e çıkardık. Turizm sektörü temsilcileri 
demişlerdi ki: “Hocam buradaki öğrencileri-
niz bizde staj yapamıyor. Staj için Antalya’ya, 
Ege’ye gidiyor, orada yapıyor. Dolayısıyla bizim 
yazın ihtiyacımız olduğu ortamda stajyer öğ-
renci olmuyor.” Araştırdık Turizm Yüksekokulu 
Staj Yönetmeliğinde “En az 4-5 yıldızlı otelde 
yapılan staj geçerlidir.” diye bir kural koyulmuş. 
Ve hemen toplantı yaptım ve o kuralı kaldırttım. 
O anlamda sektör memnun kaldı. Öğrencileri-
miz Sinop’taki turizm tesislerinde staj yapabili-
yorlar artık. Ve öğrenci sayısını yüzde 300 arttır-
dık. 4 yıllık yüksekokul olduğu için bu anlamda 
bayağı katkı sağladığımızı düşünüyorum. 

Diğer taraftan dediğimiz gibi burası Sinop, 
turizm şehri. Turizme daha fazla katkı sağla-
mamız gerekiyor. Buraya ”Arap turistleri nasıl 
çekebiliriz?” şeklinde planlar turizm sektörün-
de var. Trabzon ve Doğu Karadeniz o pastadan 
epey pay alıyor. 

Sinop’un sadece denizi değil, çok güzel yayla-
ları, ormanları var. Bunların görülmesinde yarar 

olduğu kanaatindeyiz. O sektörle ilgilenen ar-
kadaşlar ve öncü olan Bakanlığımız demiş ki: 
“Sadece tek başına Sinop’u düşünmeyelim, 
Samsun, Sinop, Kastamonu gibi bir destinas-
yon, bir bölge, yöre belirleyelim, buraya gelen 
turist bölgeyi gezsin ve uzun zaman harca-
sın. Yoksa sadece buraya gelmesi buraya da 
kazanç sağlamaz. Bu tür şeyler yapılıyor. Biz 
elimizden geldiği kadar destek olamaya çalı-
şıyoruz. 

Tarih turizmi anlamında çalışmalarınız var 
mı?

Sinop’un tarihini ön plana çıkarmak için Fen 
Edebiyat Fakültesinde Arkeoloji Bölümünü 
kurduk. Şu anda 4 hocamız var. 2 yıldır öğrenci 
alıyoruz. Sosyoloji Bölümünü kurduk. Doğru-
su Üniversitenin gelişmesi anlamında biraz da 
öğrencinin cazip bulabileceği bölümler açtık. 
Örneğin Boyabat’ta yıllardır İktisat Fakültesi 
var ama sadece İşletme Bölümü yer alıyordu. 
Biz İktisat Bölümünü kurduk. Peşinden Siyaset 
ve Kamu Yönetimini açtık. Cazip hâle getirdik. 
Bu anlamda sözü şuraya getireceğim.. Arke-
oloji bölümü bayağı aktif çalışıyor. Geçen yıl 
eko-turizm adıyla Turizm Yüksekokulu öncülü-
ğünde yine bir sempozyum yapıldı. Orada da 
vurgulanan şey; deniz turizminin dışına çıkıl-
ması gerektiği oldu. Tarih, kültür, din turizmine 
ağırlık verilmeli. O anlamda arkadaşlar hazırlık 
yaptı. Onları destekleyeceğiz. Ama henüz fiili-
yata geçirdiğimiz bir durum söz konusu değil.

Üniversite, 
turizm 
sektörüne 
kalifiye 
eleman 
yetiştirmek 
için yoğun 
bir gayret 
içinde
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Sinop Üniversitesi olarak OMÜ ile 
bağlarınız devam ediyor mu? Hangi 
alanlarda iş birliği yapıyorsunuz? 

OMÜ ile bağlarımız devam ediyor. Hatta bura-
da espriyle karışık “Bak ben Sinop’ta yaptığım 
hizmet karşılığı maaş bile almıyorum. Maaşımı 
OMÜ’den alıyorum.” diyorum. İlişkilerimiz bu 
anlamda devam ettiği gibi yeni kurulan bir üni-
versite olduğu için açılan birimlerde hoca ihti-
yacı oluyor. Hem eski hamimiz hem de yakın 
komşumuz olduğu için OMÜ’den hoca talep 
ediyoruz. Öğretim elemanı alımı sınavlarında 
jüri üyesi olarak da hoca talebimiz oluyor. Bu-
nun dışında protokol dâhilinde aktif bir plan 
program şu an için yok. Ama ileride inşallah o 
da olacaktır. 

OMÜ İlahiyat Fakültesi mezunusunuz ve 
aynı Fakültede uzun yıllar öğretim üyeliği 
yaptınız. OMÜ’nün hem hayatınıza hem 
de akademisyen ve yönetici kimliğinize 
katkıları neler?

Malum, lisansımı ve doktoramı OMÜ İlahi-
yat Fakültesinde yüksek lisansımı Marmara 
Üniversitesinde tamamladım. 1975 yılından 
bu yana hayatımız Samsun’da geçti. Tabii 
OMÜ’nün bu sebeple geçmişini de biliyoruz, 
küçük yaşlarımızda da olsa OMÜ’nün kurulu-
şundan az çok haberimiz vardı. OMÜ yıllar içe-
risinde büyüdü kurumsallaştı ve bizim orada 
akademik ve idari görev yapmamız, OMÜ’deki 
kurumsal yapıyı buraya kısmen de olsa taşı-

mamız anlamında faydalı oldu. Yeni kurulmuş 
bir üniversiteden akademisyen olarak gelmiş 
olsaydık ufkumuz dar olurdu. Burada, belki sa-
yısal anlamda olmasa da keyfiyet anlamında 
OMÜ’dür en yakın hedefimiz, idolümüz. Orada 
olan birtakım şeyleri burada senatoda tartış-
maya açıyoruz. Orada şunlar vardı burada da 
yapalım diyoruz. Atandığım günlerde akade-
mik görevde yükselme kriterlerini OMÜ’yü 
örnek alarak daha yukarıya çektik. Yardımcı 
Doçent kadroları başta olmak üzere diğer aka-
demisyenlerle alakalı OMÜ’den alıntı yaptığımı-
zı hatırlıyorum. Ortak ders uygulamasına şahit 
olmuştum hatta öyle bir ders de yürütmüştüm. 
Sinop’ta benzeri işlerin yapılmasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu anlamda OMÜ’nün o kurum-
sallaşmış hafızasına şahit olmamız burada çok 
tereddüt göstermeden o tür şeylerin yapılma-
sında adım atmada bize güven veriyor. 

Diğer taraftan mesafe olarak da OMÜ’nün 
buraya çok yakın olması hem eğitsel anlam-
da hem gönül dünyamız anlamında, hem yö-
netenler anlamında OMÜ’yü çalışanlarla çok 
yakın istişare edebileceğimiz bir mekân olarak 
görmemize vesile oluyor. Diğer taraftan OMÜ 
hakikaten belli alanlarda kendini ispatlamış, 
belli konuma gelmiş bir üniversite. Bu anlam-
da OMÜ’yü örnek olarak almamızın ötesinde 
arkadaşlarımızı OMÜ’ye göndererek istişa-
re yapmalarını sağlıyoruz. Bu meyanda hem 
OMÜ’de çalışmış olmamın hem de fiziken 
Samsun’a yakın duruyor olmamızın bir hayli 
avantajı var. 

“Belki sayısal 
anlamda 

olmasa da 
keyfiyet 

anlamında 
OMÜ’dür 
en yakın 

hedefimiz ve 
idolümüz”
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Mezundan

Rektörlük yoğun ve yorucu bir iş 
ancak birçok yayını bulunan üretken 
bir akademisyen olarak akademik 
çalışmalarınıza da devam edebiliyor 
musunuz? 

Lisede hocalarımızdan birinden duymuştum: 
“Birine beddua etmek isterseniz ‘Allah seni 
idareci yapsın.’ diye beddua etmeniz yeterli.” 
demişti. Hakikaten öyle. Geçen gün Anka-
ra’daki bir toplantıda gayretli, geçmişte yazar, 
çizer olan bir rektör arkadaşım, “Tarih alanında 
bir projem vardı, 3 yıldır 3 sayfa yazabildim.” 
dedi. Doğrusu o handikabı biz de yaşadık. 
Hasbelkader bizim de yayınlanmış 10 kadar 
kitabımız var. Ama Rektörlüğe atandıktan son-
ra hiçbir şey yazamadık desem doğrudur. Ama 
biraz ilimden, yazma, çizmeden de kopmaya-
yım diye bana yönlendirilen makale hakemlik-
lerini kabul ediyorum. Akademik danışmanlık 
yapıyorum. Bu uğraşlar bana zevk veriyor. 
Onun ötesinde yeni bir şey yazılamıyor. Çünkü 
yeni bir şey yazmak için kafanızın rahat olması 
lazım. Sadece mesai içinde Rektörlük maka-
mının fiziki sınırları ile orantılı değil sorumluluk-
larınız. Seyahatte ya da evinizde eşinizle veya 
çocuklarınızla birlikteyken bile yapacağınız bir 
plan veya bir sorun kafanızı meşgul ediyor. Bu 
anlamda bilimsel bir şey yapılamıyor. Doyuru-
cu bir şey ortaya çıkmayacaksa da zaten yaz-
mamak gerekir.  

Bu kadar yoğun çalışma ortamında 
kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?

İdarecinin boş vakti yoktur, olmaz. İfade etme-
ye çalıştığım; butik bir üniversite olmamıza kar-
şın 10 binden fazla öğrenciniz var, bin idari ve 

akademik personeliniz var. Maalesef Türkiye’de 
böyle, diğer ülkelerdeki gibi henüz üniversiteler 
kurumsallaşmadığından, sorumlulukları diğer 
yetkililerle paylaşsanız bile yine sizi sorumlu 
tutmak istiyor arkadaşlar. Yani, yetkilendirdiği-
niz her yönetici son noktayı sizin koymanızı is-
tiyor, fazla risk almak istemiyor. Bu nedenle 24 
saatinizi sorumluluk dolduruyor desem abartı 
olmaz, emin olun. 

Yeni bir üniversite olarak akademik 
kadro ve sosyal imkânlar açışından 
öğrencilerinizin beklentilerini 
karşılayabiliyor musunuz? 

Doğrusunu söylemek gerekirse öğrencilerimi-
zin ihtiyaçlarına imkânlarımız ölçüsünde cevap 
vermeye, eksiklerimizi hızlı bir şekilde tamam-
lamaya çalışıyoruz. Öğrencinin beklentisi geç-
mişe nazaran daha yüksek. Kampüsleşme 
sürecimiz devam ediyor. Tamamlandığında 
öğrencilerimizin daha konforlu binalarda eği-
tim öğretim görmelerini sağlayacağız. Bulun-
dukları mekânlar fena değil, müstakil bir özellik 
sergiliyor. Örneğin; Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Spor Bilimleri Fakültesi, mühendislik Fakülte-
si ve Turizm Yüksekokulu aynı binada. İlahiyat 
Fakültesi için çok güzel bir bina yaptık. Haki-
katen Türkiye’de elle gösterilecek bir güzel yapı 
oldu. Projesi de farklı, Selçuklu mimarisine uy-
gun. Ortası boşluk ve havuzlu bir mekân oldu. 
Yer olmadığı için Güzel Sanatlar Fakültemize 
bir katını tahsis ettik. Şimdi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde Resim Bölümünü açtık. Müzink 
Bölümünü gelecek sene açacağız ama yer sı-
kıntımız var. Öğrenciler, yaşam merkezi istiyor. 
Onun inşaatına başladık. Onun dışında butik 
bir sinema yapmak istiyoruz.

“OMÜ’de 
çalışmış 
olmamın 
hem
de fiziken 
Samsun’a 
yakın 
duruyor 
olmamızın 
bir hayli 
avantajı 
var.”
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Akademisyen anlamında birçok üniversiteden 
daha iyi konumdayız. Şu an itibariyle akade-
misyen başına düşen öğrenci sayısı 30’larda. 
Yeni atamalar yapacağız. Lisans üstü eğitim-
de eksiklerimiz var. Bu alanda yeni program 
açabilmemiz için malum profesör ve doçent 
hocalarımıza ihtiyacımız var. 2018 yılında 4-5 
programda lisans üstü eğitim açabileceğimizi 
düşündük. Mart ayına kadar dosyalarımızı ha-
zırlayacağız. 

Yeni bir üniversiteyiz; hocalarımızın çoğu yar-
dımcı doçent, o anlamda genç bir kadroya sa-
hip bir üniversiteyiz. Tabii hem hayat tecrübe-
lerinden hem bilimsel tecrübelerinden istifade 
edebilmek için doçent ve profesör hocalarımı-
za ihtiyacımız var. 

OMÜ hocalarına çağrı mıdır bu 
açıklamanız?

Tabii tabii… OMÜ ile beraber birkaç program-
da ortak lisans üstü program açmayı düşün-
dük ancak YÖK artık ona müsaade etmiyor. 
Hayır diyor, kurumlar arası olmaz ama prog-
ramlar arası olur diyor. O tür bir cevap alınca 
vazgeçtik. Tabii OMÜ’deki hocalarımız Sinop 
Üniversitesini de düşünebilirler. Malum şöyle 
bir avantajımız daha var: Sinop Üniversite-
sinde 75 yaşına kadar çalışabilme şansı var. 
OMÜ eski olduğu için 67 yaşında emekli olma 
zorunluluğu var. Emekliliği gelmiş veya emek-
liliği yaklaşmış hocalarımızdan ihtiyacımız olan 
programlarda istifade etmek isteriz. 

Sizin öğrencilerden beklentileriniz nedir?

Öğretmenler gününde farklılık olsun diye yak-
laşık 4 bin öğrencimize ulaştığımız bir anket 

düzenledik. Onlara “Öğretim elemanlarında 
bulunması gereken 3 özellik nedir?” diye sor-
duk. Ankette en çok oyu alan “Güler yüzlü ol-
ması, mesleğinde liyakatli olması, bir de taraf-
sız olması” sonucu çıktı. Sonuçlar hoşumuza 
da gitti doğrusu. Öğrencilerime söylediğim 
gibi; ben de onların gayretli, hırslı olmalarını, 
hem büyüklerine hem de millî-manevi değerle-
re saygılı olmalarını ve başarılı olmalarını diliyo-
rum. Akranlarını kıskanmamalarını tavsiye edi-
yorum. 30 bin kitabımız var kütüphanemizde. 
Öğrencilerimizin boş vakitlerini burada geçir-
melerini istiyorum. Spor tesislerimiz iyi. Kapalı 
spor salonunda spor yapmalarını sağlıyoruz. 
FİFA’ya kayıtlı bir spor tesisi kurduk. Orada fut-
bol, voleybol vb. spor alanlarında hoş vakit ge-
çirmeleri anlamında bayağı imkan sağlıyoruz. 

Öğrencilerimize 15 Temmuz’dan da ders çıka-
rarak, akıllarını başkalarına kiraya vermeme-
lerini, sorgulamadan kimsenin peşine düş-
memelerini, boş vakitlerini okuyarak, diğer 
sportif etkinliklerle geçirmelerini tavsiye ediyo-
rum. Lütfen üniversite hayatını boşa geçirme-
sinler!

Bize değerli zamanınızı ayırdığınız için çok te-
şekkür ederim. 

Buraya kadar gelme zahmetinde bulunduğu-
nuz için ve OMÜ Bültenin’de bana yer ayırarak 
Sinop Üniversitesini bir nebze de olsa tanıtma 
fırsatı sunduğunuz için asıl ben sizlere ve OMÜ 
yönetimine içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Tekrar hoş geldiniz ve ayaklarınıza sağlık.

“Hem hayat 
hem bilimsel 

tecrübelerinden 
istifade 

edebilmek 
için doçent 
ve profesör 

hocalarımıza 
ihtiyacımız var.” 
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Öğrencilerin günlük hayattaki tecrübeleriyle 
üniversiteden edindikleri teorik bilgileri bir ara-
ya getirecekleri ve iş yerinde gerçekleşecek 
eğitim modeli, Ondokuz Mayıs Üniversitesin-
de işlerlik kazanmaya başladı. İş yeri eğitimi 
öğrencilerin, öğrenimleri süresince aldıkları 
bilgi ve becerileri kullanarak alanları ile ilgili iş 
yerlerindeki pratik ve süreçler hakkında dene-
yim kazanması amacıyla organize edilen eği-
tim olup sanayi-üniversite-öğrenci iş birliği ile 
geliştirilecek bir program. 

Üniversite Danışma Kurulunun hayata geçirdi-
ği önemli adımlardan biri olan “Zorunlu/İsteğe 
Bağlı İş Yeri Eğitimi Komisyonu” çalışmalarına 
başladı. 

İş yeri eğitimi ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli bireyler yetiştirmek, öğrenciyi gerçek iş 
hayatına hazırlamak, sektör etkileşimini aktif-
leştirmek, teorik bilgileri kullanabilme ve uygu-
lamaya aktarabilme becerisini kazandırmak, 
teknolojik gelişmeleri daha yakından tanıma-
larını sağlamak ve bilgi, beceri ve görgülerini 
arttırmak amaçlanıyor. 

İş yeri eğitiminin mahiyetini ise şu şekilde 
sıralayabiliriz:
 � Kredili ders olarak müfredata yerleştirildi. 
 � Denetlenen bir eğitim. 
 � Ölçme ve değerlendirme açıkça tanımlan-
mıştır. 

 � İş yeri eğitiminin gerçekleştirileceği yerler; 
sektöründe lider, örnek, yönlendirici, Ar-Ge 
ve eğitim altyapılarını oluşturmuş işletmeler. 

 � İş yerinde kazandırılacak bilgi ve beceriler 
belirli.

 � Öğrenci, işveren ve üniversitenin rolleri ta-
nımlı. 

İş yeri eğitimi öğrencilere; gerçek hayatı keş-
federken hem profesyonel hem de duygusal 
açıdan olgunlaşmaları, mezun olduktan sonra 
daha kolay iş bulabilmeleri, iş yaşamına uyu-
mu kolaylaştırması, sektörlerindeki konulardan 
mezuniyet tezi hazırlayabilmeleri gibi kazanım-
lar sunuyor.

İşverene katkısı

İş yeri eğitiminin amaçları, özellikleri ve öğ-
rencilere sağladığı faydadan bahsettik. Peki 
paydaşlardan biri olan işverene katkısı ne ola-
cak? İşveren neden öğrenci istihdamı yapsın? 
Çünkü öğrencilerin kapasitelerinin, güvenilir-
liklerinin ve yeteneklerinin gerçekçi olarak de-
ğerlendirilmesini sağladığı gibi aynı zamanda 
işverene, istihdam edeceği kişileri gözleyerek 
seçme şansı sunuyor. Üniversite ve sanayi ara-
sındaki iletişimi güçlendirmeye katkı sağlayan 
İş yeri eğitimi, üniversite-sanayi arasındaki iş 
birliği gelişimini hızlandırmaya katkı yaparken 
böylelikle ortak araştırma projeleri daha kolay 
aktif hâle gelecektir.

Organizasyon yapısı

İş yeri eğitiminin organizasyon yapısında; fa-
külte dekanı ve iş yeri eğitiminden sorumlu 
dekan yardımcısı, bölüm iş yeri eğitimi komis-
yonu, fakülte iş yeri eğitimi uygulama kurulu, 

 Üniversite – Sanayi İş Birliğinde Yeni Aşama

İş Yeri Eğitiminde Yeni Dönem 

Özel Haber
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denetçi öğretim elemanı, iş yeri yöneticisi, iş 
yeri eğitimi sorumlusu yer alıyor.

İş yeri eğitim modelleri

İş yeri eğitimi modelleri İsteğe Bağlı İş Yeri Eği-
timi ve Zorunlu İş Yeri Eğitimi olarak ikiye ay-
rılıyor. İsteğe Bağlı İş Yeri Eğitimi’nde firmalar 
öğrencilerin ücretlerini üstlenirken Zorunlu İş 
Yeri Eğitimi’nde ise Yükseköğretim Kurulunun 
(YÖK) kabulünün ardından firma ile sözleşme 
imzalanıyor ve iş yerinde eğitim gören öğrenci-
lerin ücretleri, önce firma tarafından ödeniyor, 
daha sonra İŞKUR aracığıyla ücret ilk olarak 
üniversiteye aktarılıyor ve üniversiteden de ilgili 
firmalara ödeme gerçekleştiriliyor.

İsteğe Bağlı İş Yeri Eğitiminin Aşamaları:
 � Lisans ve ön lisans düzeyinde isteyen öğ-
renciler katılıyor.

 � Öğrencinin tanımlanan bir başarıya sahip ol-
ması gerekiyor.

 � Öğrencinin yaz stajını tamamlamış olması 
lazım.

 � Son sınıfta 1 yarıyıl süreyle uygulanıyor.
 � İstemeyen öğrenciler ilgili yarıyılda belirlenen 
seçmeli dersleri alıyor.

 � Hastalık ve kaza sigortası üniversite tarafın-
dan ödeniyor.

 � İş yeriyle üniversitenin ilgili birimi arasında 
protokol yapılıyor.

Zorunlu iş yeri eğitiminin aşamaları:
 � Lisans öğrencileri katılıyor.
 � Fen ve mühendislik alanlarında son sınıf öğ-
rencileri yarıyıl süreli katılıyor.

 � Özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, 
araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerin-
de ya da sanayi kuruluşlarında yapılabiliyor.

 � Öğrencilerin iş yeri hastalık ve kaza sigortası 
üniversite tarafından yapılıyor.

 � İş yeri ile üniversitenin ilgili birimi arasında 
sözleşme yapılıyor.

 � Öğrencilere asgari ücretin net tutarının %35’i 
ücret olarak ödeniyor. Söz konusu ücret YÖK 
aracılığıyla İŞKUR’dan aktarılacak fondan 
ödeniyor.

 � Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Des-
teklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun’a (1 Temmuz 2017, Sayı: 
30111) dayanarak yürütülüyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde mevcut 
uygulamalar
 � Mühendislik Fakültesinde İsteğe Bağlı İş Yeri 
Eğitimi uygulaması vardır.

 � Sanayi uygulaması (4 yıldır uygulanıyor. 13 
kişi/yıl) Endüstri Mühendisliği Bölümü, 8. ya-
rıyılda, haftada 3 gün. 

 � İsteğe bağlı iş yeri eğitimi (2 yıldır uygulanı-
yor ve 125 kişi), Makine, Malzeme, Elektrik-
Elektronik, Gıda, Endüstri, 8. yarıyılda, tam 
zamanlı. 

 � Mevcut uygulamalar dışında Zorunlu İş Yeri 
Eğitimi başlatılması için hazırlıklar devam 
ediyor.

Komisyon kuruldu

Zorunlu/İsteğe Bağlı İş Yeri Eğitimi Komisyonu 
ilk toplantısını 7 Kasım 2017’de gerçekleştirdi 
ve bu toplantıda şu önemli kararlar alındı: On-
dokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin uygu-
lama yapabileceği firmaların listesi Samsun Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanlığından alındı ve 
bu firmalar ile bilgilendirme toplantısı düzen-
lenmesi kararı alındı. Listede belirtilen firmala-
rın gezilerek iki taraf için de kriter ve beklenti-
lerin belirlenmesi, Kariyer Günleri kapsamında 
firma temsilcilerinin OMÜ öğrencilerine eğitim 
vermesi kararlaştırıldı. Öğretim üyeleri ile sa-
nayicilerin birbirlerini tanımaları ve imkânları 
değerlendirmeleri amacıyla belirli aralıklarla 
buluşturulmasına karar verildi. 

Bu kapsamda yapılan çalışmada; OMÜ öğ-
rencilerinin uygulama yapabileceği 150 firma 
içinde mühendisliğin çeşitli alanlarındaki iş yeri 
eğitimi için 325 kişilik bir kadronun/kapasitenin 
tahsis edilebileceği ortaya çıktı. 

Söz konusu alanların dağılımı şu şekildedir: 
Makine Mühendisliği 109, Endüstri Mühen-
disliği 51, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 43, 
Kimya Mühendisliği 43, Gıda Mühendisliği 34, 
Malzeme Mühendisliği 29, Bilgisayar Mühen-
disliği 7, Çevre Mühendisliği 7, Tarım Makineleri 
Mühendisliği 2. 

Yaz stajı uygulaması

Yaz stajı uygulamalarında staj yapan öğrenci-
ler, staj yönergesinin kendisine yüklediği so-
rumlulukları yerine getirdiği takdirde hastalık 
ve kaza sigortası üniversite tarafından öden-
mektedir. Öğrenci, eğer staj yaptığı süre içinde 
üniversite dışında bir devlet kuruluşunda stajını 
gerçekleştiriyorsa o devlet kuruluşu stajın üc-
retini ödemek zorundadır. Öğrenci, eğer özel 
sektörde staj yapıyorsa staj ücretlerini önce 
ilgili firma ödemektedir. Ardından İŞKUR ara-
cılığıyla staj ücretleri önce üniversiteye aktarılıp 
oradan da ilgili kuruluşlara ödeme gerçekleş-
tirilmektedir. O
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Kızılırmak Deltası Doğa Okulu 
8. Dönem Mezunlarını Verdi
TÜBİTAK tarafından desteklenen “Kızılırmak Delta-
sı Doğa Okulu” projesi kapsamında her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Türkiye’nin çeşitli üniversitelerden 30 
öğrenci, 10 günlük bir eğitim programından geçti. 

Öğrenciler Kızılırmak Deltası ile ilgili 15 eğitmen ve 
12 rehberden uygulamalı eğitim aldı. Eğitim boyun-
ca doğayla iç içe olan öğrenciler, Kızılırmak Delta-
sının sadece kuş cennetinden ibaret olmadığını ve 
birçok habitata ev sahipliği yaptığını gözlemledi. 
Öğrenciler; zengin vejetasyon (bitki örtüsü) varlığı, 
sucul ekosistemler, böcek popülasyonları, sulak 
alanlar, geniş meralar ve manda yetiştiriciliği ile ilgili 
çalışmaları doğal hayatın içerisinde yaşayarak öğ-
renme fırsatı yakaladılar. 

“Kızılırmak Deltası bir eğitim laboratuvarıdır”

Eğitim programında ayrıca katılımcıların doğa okulunda 
kazandıkları deneyimlerle, günlük hayatlarında doğaya 
karşı daha duyarlı olmaları, bakış açılarını değiştirme-
leri ve edindikleri bilgileri kendi çevrelerine aktarmaları 
hedeflendi. Çevre ve insan ilişkisi kapsamında doğayı 
anlayan, bölgeyi tanıyan ve çevre bilinci kazanan katı-
lımcılar, dönemin kapanış yemeğinin ardından katılımcı 
belgelerini alarak eğitmenleri tarafından uğurlandı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, “Kızılırmak 
Deltası artık sadece Kuş Cenneti olarak değil aynı za-
manda bir eğitim laboratuvarı olarak düşünülmeli ve 
değerlendirilmelidir.” dedi

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, 2-4 
Kasım tarihlerinde Çin’in Wuxi kentinde gerçekleş-
tirilen “9. Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergi-
si” kapsamında gerçekleştirilen Dünya Akıllı Enerji 
Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katıldı. 

Dekan Oktay, Çin’in enerji liderlerinin ve belediye 
başkanlarının hazır bulunduğu kongrede, “Akıllı ve 
İnsan Odaklı Kentleşme: Geleceğin Kentleri İçin 
Dersler” (Towards Smart and Human-centred Urba-
nism: Lessons for Future Cities) başlıklı bir konuşma 
yaptı.

Oktay konuşmasında çağdaş kentsel planlama ve 
tasarım yaklaşımlarını eleştirel bir bakışla değerlen-
direrek bu yaklaşımların bazı yönlerini; özgün bir 

sürdürülebilir kent modeli kapsamındaki geleneksel 
Türk (Osmanlı) şehrini belli özellikleriyle birleştiren 
akıllı ve insan odaklı bir kentleşme modeliyle ortaya 
koydu.

Dekan Oktay’dan Çin’de Konferans
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Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yaşayan Şehirler Plat-
formu iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kal-
kınma Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen 
“Şehir Ödülleri Türkiye 2107” projesi ödülleri bağ-
lamında OMÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 

Planlama bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Saim 
Can Beritan’ın “Küresel Kentler Bağlamında Yaşam 
Kalitesi Göstergelerine Kalitatif Bir Bakış: İstanbul – 
New York Karşılaştırması” başlıklı doktora tezi, aka-
demik kategoride en iyi tez ödülüne değer görüldü. 

En İyi Tez Ödülü

Mimaride Ekoloji ve Sürdürülebilirlik

Mimarlık Fakültesi, Samsun Mimarlar Odasının iş 
birliğiyle “Mimaride Ekoloji ve Sürdürülebilirlik: Bod-
rum Örneğinde Yöresel Mimariden Örnekler ve Yeni 
Yorumlar” temalı bir seminer düzenledi. Mimarlık 
Haftası kapsamında düzenlenen seminere Yüksek 
Mimar Ahmet İğdirligil konuşmacı olarak katıldı.

Seminer de; Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Der-
ya Oktay, Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak 
Memişoğlu, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
yer aldı.

Yüksek Mimar İğdirligil, seminerinde Muğla’nın 
Bodrum ilçesinde yerel mimarlığın oluşumunu şekil-
lendiren etkenlerin detaylarını anlatırken eski-yeni ve 
kendi eseri olan mimari örnekleri katılımcılarla pay-
laştı. Kendi eserlerinde, geleneksel mimariye özgü 
yöresel malzemeler kullanarak farklı bir bakış açısı 
ile yeni yapılar ortaya koyan İğdirgil, yapılarında; 

arazi yapısı, mevcut ağaç dokusu ve doğal terasları 
koruyup çevre verilerini mimariye dâhil edecek çö-
zümler üretmeye çalıştığını belirtti.

Seminerinin sonunda İğdirligil öğretim üyeleri ve öğ-
rencilerin merak ettiği soruları cevapladı. 
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Mimarlık Fakültesinde yeni akademik yılın ilk semi-
nerini, İTÜ Mimarlık Fakültesi eski öğretim elemanı, 
Erözü Mimarlık Yöneticisi Yüksek Mimar Cem Erözü 
verdi.

“Kentsel Dönüşüm Bağlamında Kültür, Konaklama 
ve Spor Tesisleri Tasarımı ve Uygulaması: Dudullu 
- İstanbul Örneği” başlıklı seminer, Güzel Sanatlar 
Kampüsü OMÜ Sahnesi’nde gerçekleşti. Seminere, 
Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memi-
şoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Ok-
tay, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Sağ-
lam, Samsunlu mimarlar, Mimarlık Fakültesi ve diğer 
fakültelerden öğrenci ve öğretim elemanları katıldı.

Yüksek Mimar Erözü verdiği seminerde, iş saatleri 
dışında tümüyle işlevsiz, karanlık bir bölge olan Du-
dullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), kente ve 
bölgeye katkılarda bulunmak üzere planlanan “Kül-
tür, Konaklama ve Spor Tesisleri”nin tasarım sürecini 
ve bu süreçte yaşadığı ilginç deneyimleri aktardı. 

“Mimari, biçim ve estetik konularıyla sınırlı 
değildir”

Konuşmasında sanayi bölgesinde yaşam kalitesi-
nin artırılması, çalışanların kültürel gelişimi, insanı 
ve çevreyi ön plana alan, kullanıcı dostu tasarım ile 
ilgili yönlendirmelere dikkat çeken Erözü, mimarinin 
sadece biçim ve estetik konularıyla sınırlı olmadığını, 
mekân organizasyonunun da doğru çözülmesi ge-
rektiğini ifade etti.

“Mimar liderliğinde mühendis, iç mimar ve diğer 
profesyoneller birlikte çalışmalı”

Ersözü, projenin fikirden uygulamaya geçişi sürecinde 
mimarın liderliğinde en başından itibaren mühendis, iç 
mimar ve diğer profesyonellerle birlikte çalışılması ge-
rektiğini, bu yapılmazsa özenle oluşturan tasarımların 
istenmeyen değişikliklere maruz kalabileceğini örnek-
lerle açıkladı. Tüm bu süreçte, mimar ve işveren ilişki-
sinin sağlıklı yürütülebilmesinin önemini de vurgulayan 
Erözü, mimarın haklarına sahip çıkması ve doğruları 
savunmada taviz vermemesi gerektiğini, bunun da 
güçlü bir bilgi ve donanım ile olacağını söyledi.

Cem Erözü’den Kentsel Dönüşüme 
Farklı Bir Bakış



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
7

S
ay

ı 7
0

49

İnovatif Fikirler Sergisi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü 3. sınıf öğrencileri, Pazarlama dersi kapsamında 
tasarlamış oldukları çalışmalarla öğrenim hayatların-
da edindikleri mesleki birikimlerini sergileme fırsatı 
buldular.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölü-
münde gerçekleşen sergide; Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Endüstri Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, OMÜ 
TTO’dan (Teknoloji Transfer Ofisi) Yönetici Prof. Dr. 
Ömer Andaç ile Osman Özkoç ve Pazarlama dersi 
Sorumlusu Doç. Dr. Yetkin Bulut yenilikçi ürün çalış-
malarını detaylı inceleyip değerlendirerek bir dere-
celendirme neticesinde öğrencileri başarı belgele-
riyle taltif ettiler. 

Sergide genç mühendis adayları, girişimci fikirleri 
ile gelecek adına umut verirken ayrıca Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü akademisyenleri de çalışma ger-
çekleştiren öğrencileri yalnız bırakmadı.

Etkinlikte, Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri-
nin geliştirdiği toplam 24 çalışma katılımcıların beğe-
nisini sunuldu. 

Sergide; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Elevli, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Sermin Elevli, OMÜ TTO’dan Yönetici Prof. Dr. 
Ömer Andaç ile Osman Özkoç ve Pazarlama Dersi 
Sorumlusu Doç. Dr. Yetkin Bulut’un yapmış oldukları 
değerlendirme sonucunda; “Solar Yakıt İstasyonu” 
çalışmasıyla Metehan Er birinciliğe; “Comida Soğuk 
Sandviç Makinesi” çalışmasıyla Eda Aslan ve Nur-
sena Patan ikinciliğe; “Sıcaklığı Sabit Tutan Akıllı Duş 
Sistemi” çalışmasıyla da Elzem Göksal üçüncülüğe 
layık görüldü.

NASA Çalışanı Umut Yıldız’dan Olası 
Mars Senaryoları
Mimarlık Fakültesinin organize ettiği 
“Mars’ta Yaşam Senaryoları Üzerine 
Telekonferans” adlı söyleşide, Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin uzay progra-
mı çalışmalarından sorumlu kuruluşu 
NASA’nın (National Aeronautics and 
Space Administration / Ulusal Havacı-
lık ve Uzay Dairesi) 4 Türk çalışanından 
biri olan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, te-
lekonferans üzerinden bu konuya dair 
merak edilenleri anlattı.

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Kon-
ferans Salonu’ndaki etkinliğe Mimar-
lık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çağlar 
Koşun, akademisyenler, Millî eğitimde görev yapan 
öğretmenler ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri katıldı.

Telekonferansta fütüristik (geleceğe yönelik) bakış 
açısıyla söz konusu Mars’ta yaşam kapsamında; 
Mars’a yolculuk, bu gezegende insanlığı nasıl bir 
mimari yapının beklediği, nasıl bir çevresel ortamda 
yaşayacakları gibi konular ele alınırken mimarlık öğ-
rencilerine ileriye dönük mimari bir vizyonun kazan-

dırılması amaçlandı. Bunun yanı sıra telekonferans, 
UZEM aracılığıyla canlı olarak da yayınlandı.  

Mars görevi için gereken şartları anlatan Dr. Umut 
Yıldız, Mars’taki habitat (yerleşme) için fantastik de-
nilebilecek mimari planların düşünüldüğünü söyledi. 
Dr. Yıldız, NASA’nın bu doğrultuda yapmış olduğu 
çalışmalardan da örnekler verirken telekonferansının 
sonunda Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin merak et-
tiği konulara açıklık getirdi.
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OMÜ Mimarlık Fransa’da  
Temsil Edildi
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, 30 
Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Fransa’nın Bor-
deaux kentinde düzenlenen EAAE (Avrupa Mimarlık 
Eğitimi Birliği) Konferans ve Genel Kurulu’na katıldı.

“Dünya ile birlikte öğrenmek” (Learning with the 
World) teması ile bu yıl 40’ıncısı düzenlenen kon-
feransta, Avrupa mimarlık okullarının kıta dışındaki 
partner kurumlarla yaptıkları ortak eğitim ve araştır-
ma etkinlikleri paylaşılarak tartışıldı. Bu ortak çalış-
malarda, yaşanan yerden çok farklı bir yerde tasarım 
çalışması söz konusu olduğunda, yerin çevresel ve 
toplumsal bağlamına saygı ve duyarlılık gösterilme-
sinin önemi ele alındı. Konferansta hem öğrencilerin 
hem de öğretim elemanlarının, yerin ruhunu des-

tekleyen çalışmalarla ilgili daha büyük sorumluluk 
almaları gerektiği de ayrıca vurgulandı. 

“OMÜ Mimarlık Fakültesi Avrupa Mimarlık 
Birliği Koruma Ağı’na dâhil olacak”

EAAE Konferansı’nda yapılan vurgu ile OMÜ Mi-
marlık Fakültesinin sürdürülebilir mimarlığı önemse-
yen vizyonunun bire bir çakışması nedeniyle mem-
nuniyetini ifade eden Prof. Dr. Oktay, OMÜ Mimarlık 
Fakültesinin, Bordeaux’daki toplantı ardından oluş-
turulan, tarihî çevrelerde tasarım ve araştırma çalış-
malarının ağırlık kazanacağı EAAE Koruma Ağı’na 
da dâhil olacağını söyledi. Prof. Dr. Derya Oktay, 
toplantıya katılan yedi Türk mimarlık fakültesi yöne-
ticisinden biriydi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Pediatri Üroloji Der-
neği (PEDURO) iş birliği ile düzenlenen “Çocuk Üro-
lojisi Genitoüriner Cerrahi Kursu”nda çocuk üroloji-
sine dair pek çok konu ve güncel gelişmeler anlatıldı.

Samsun’da ilk kez düzenlendi

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenle-
rin ve uzmanların katıldığı kursun başkanlığını Tıp Fa-
kültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Üro-
lojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Bıçakcı 
yaptı. OMÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda ya-
pılan “Çocuk Ürolojisi Genitoüriner Cerrahi Kursu”, 
Samsun’da ilk kez düzenlendi.

Kursun başarıyla tamamlandığını belirten Doç. Dr. 
Ünal Bıçakcı “Kursiyerlerimizin interaktif olarak bu 

kurstan çok yararlandığını düşünüyoruz. Çocuk 
ürolojisinin temel etkinlikleri burada anlatıldı. Kursun 
içerikleri arasında; çocuk ürolojisinde görüntüleme, 
çocuklarda böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonla-
rı, idrar geri kaçakları, inmemiş testis, peygamber 
sünneti (hipospadiyas), varikosel, ürolojik aciller, do-
ğumsal anormallikler gibi geniş bir alan bulunmakta. 
Çocuk hastalar yetişkinlere göre daha hassas. Ço-
cuklara daha hassas yaklaşılması gerekiyor. Kursta, 
bu konudaki tecrübelerimizi de genç arkadaşlarımı-
za aktarıyoruz. Tabii bu noktada ailelerin de dikkatli 
olması gerekir. Çocuk ürolojisinin birçok konusu var. 
Ailelerin, çocuklarında dışarıdan görülebilen bir so-
runu fark ettiğinde ve idrar enfeksiyonlarında mutla-
ka çocuk üroloğu ve çocuk cerrahlarına başvurma-
ları gerekir.” dedi.

Çocuk Ürolojisine Dair Her Şey 
Konuşuldu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gözlemevi, Türk 
fizikçi ve astronomların olduğu uluslararası bir ekiple 
Neptün ötesindeki cüce gezegen Haumea’nın hal-
kası olduğunu keşfetti.

OMÜ Gözlemevi Sorumlusu Selami Kalkan’ın dâhil 
olduğu ve ülkemizden Ege Üniversitesi Fen Fakülte-
si Fizik Bölümü (Doç. Dr. Ozan Ünsalan), TÜBİTAK 
Ulusal Gözlemevi (Dr. Tuncay Özışık, Orhan Erece, 
Doğan Tekay Köseoğlu), Onsekiz Mart Üniversitesi 
Ulupınar Gözlemevi (Prof. Dr. Osman Demircan, Yrd. 
Doç. Dr. Doğan Köseoğlu, Arş. Gör. Dr. Afşar Kabaş, 
Arş. Gör. Çağlar Püsküllü), Adıyaman Üniversitesi 
Fizik Bölümü (Doç. Dr. Eda Sonbaş, Nazlı Karaman) 
ve Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’nin (Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Mo-
hammad Shameoni Niaei, Onur Şatır, Yavuz Güney) 
de içinde yer aldığı uluslararası bir araştırma ekibi 
ile yapılan ortak gözlem sonucunda, Neptün ötesin-
deki cüce gezegen Haumea’nın bir halkası olduğu 
keşfedildi. Bu gözlemin sonuçları ise 12 Ekim 2017 
tarihinde Nature dergisinde bir makale ile bilim dün-
yası ile paylaşıldı. (“The size, shape, density and ring 
of the dwarf planet Haumea from a stellar occultati-
on”, Nature, 550, 219-223)

Türk fizikçileri ve astronomlarının da yer aldığı ulus-
lararası bir ekiple beraber, İspanya’daki Endülüs 
Astrofizik Enstitüsü (Institute of Astrophysics of 
Andalucia-IAA-CSIC) tarafından yürütülen iş birliği 
ile bu cüce gezegenin halkasının varlığının keşfine 
ülkemizden de katkı sağlandı. 

Doç. Dr. Ozan Ünsalan da böyle bir keşfin, Neptün 
ötesindeki gök cisimlerinin araştırılması ile ilgili ça-
lışmaların önünü açacağını düşündüklerine dikkat 
çekerek şu sözlere yer verdi: “Elbette bu tür çalış-
malarda, disiplinlerarası çalışmanın önemi büyüktür. 
Bizler, fizikçiler ve astronomlar olarak iş birliğinin ne 
kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek 
istiyoruz. Fizik ve astronomi alanında ülkemizde ya-
pılmakta olan bu türlü çalışmaların hızla arttığının 
da bilinmesi gereklidir. Gelecek nesillerimiz fizik, 
astronomi vb. fen bilimleri alanlarında ne kadar yol 
katederlerse o kadar başarılı olacağımız ve adımızın 
duyurulacağı gayet açıktır.”

OMÜ Gözlemevi Sorumlusu Selami Kalkan da bu 
ekibin içinde olmaktan çok mutlu olduğunu ve OMÜ 
Gözlemevi’nde bu çalışmaların devam edeceğini 
söyledi.

Cüce Gezegenin Halkasının
Keşfinde OMÜ Etkisi
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Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetigi Derneği 
(TİGED), Ondokuz Mayıs Üniversitesinde toplandı. 
Toplantıda OMÜ Tıp Fakültesi Doku Tipleme Labo-
ratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Belma Durupınar, 2017 
yılı böbrek naklinde 48 nakille Türkiye’de ilk sırada 
yer aldıklarını söyledi. 

OMÜ’nün Ekim 2001’den sonra ikinci kez ev sahip-
liğini yaptığı TİGED Samsun Bölge Toplantısı, OMÜ 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. 

“Böbrek naklinde 9 ayda 48’e ulaştık”

OMÜ Tıp Fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı So-
rumlusu Prof. Dr. Belma Durupınar, “Toplantımızın 
amacı, TİGED çatısı altında transplantasyona kat-
kı veren farklı branşlardaki hekimlerimizi bir araya 
getirmek, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve 

sorunlarımızı tartışmaktır. OMÜ, transplantasyon 

(böbrek nakli) alanında 2017 yılında da ülkemizde ilk 

sırada yer almaktadır. Ekim 2017 tarihi itibariyle 17 

canlı, 31 kadavra vericili olmak üzere böbrek nakli 

sayısı, toplam 48 olmuştur. Özellikle kadavra verici-

li nakil sayısının yüksek olmasında bölgemizin rolü 

ile ve koordinasyonu sağlayan tüm transplantasyon 

hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve diğer yardımcı 

sağlık personelimizin katkısı büyüktür. Çalışmala-

rımızın tüm aşamalarında bizlere her türlü katkıyı 

veren tüm ekip arkadaşlarımıza, bağış yapan aile-

lerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunar, toplantının 

başarılı bir şekilde geçmesini dileriz.” dedi. 

“Organlarıyla 7 kişiyi hayata bağladı”

Toplantıda organ bağışında bulunan ailelere teşek-
kür plaketi takdim edildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında 
Atakum’da geçirdiği trafik kazası sonucu haya-
tını kaybeden özel harekât polisi Emre Bağcı’nın 
(27) organları 7 kişiye nakledilmişti. Merhum Emre 
Bağcı’nın adına düzenlenen plaketi, özel harekât 
polisleri aldı. 

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz 
organ bağışında bulunan ailelere teşekkür etti.

Toplantıya OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan 
Dağdemir, TİGED Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söyleme-
zoğlu, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordi-
nasyon Merkezi (BKM) Sorumlusu Dr. Mehmet Ka-
zak, BKM görevlileri, öğretim üyeleri ve organ bağışı 
yapan kişilerin aileleri katıldı.

“OMÜ, Böbrek Naklinde Türkiye’de 
İlk Sırada”
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 
doktorları Türkiye’de bir ilke imza attı. 

Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, Prof. Dr. Şaban Sa-
rıkaya, Doç. Dr. Ender Özden ve Doç. Dr. Handan 
Çelik’ten oluşan ekip; karın ön duvarında herhangi 
bir kesi yapmadan alınarak bağışlanan böbreği, 4 
yıldır hemodiyaliz tedavisi gören 40 yaşındaki kadın 
hastaya vajinal yolla yerleştirdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üye-
si Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu konuyla ilgili şun-
ları söyledi: “Son yıllarda çeşitli hastalıkların cerrahi 
tedavisi, minimal invaziv cerrahi teknikler adı verilen 
yöntemlerle, karın ön duvarında küçük kesilerden 
(0.5-1 cm) yerleştirilen kamera ve el yardımlı aletlerle 
gerçekleştirilmektedir. Böylelikle hastalar hem daha 
az ağrı çekmekte, günlük hayatlarına daha kolay dö-
nebilmekte, yara ve enfeksiyon riski azalmakta, yanı 
sıra da kozmetik olarak daha iyi bir görünüme sahip 
olabilmektedir.”

“İlk başarılı laparoskopik böbrek nakli de 
OMÜ’de yapılmıştı”

Ülkemizde de ilk başarılı laparoskopik böbrek nak-
linin 2015 yılında yine OMÜ Üroloji Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildiğine dikkat 
çeken Prof. Dr. Yakupoğlu devamında şu detaylara 
yer verdi: “Bugüne kadar Üroloji Anabilim Dalı çatısı 
altında toplam 14 olguya yüksek başarı oranları ile 
laparoskopik yöntemle böbrek nakli gerçekleştiril-
miştir. Bu olguların tamamında nakledilecek böb-
rek, vücut içerisine karın ön duvarında açılan yak-

laşık 6 cm uzunluğundaki kesiden yerleştirilmiş ve 
daha sonra bütün işlemler laparoskopik yöntemle 
gerçekleştirilmiştir. 15’inci olgumuzda ise karın ön 
duvarında herhangi bir kesi yapılmadan, böbrek 
hastanın karın içerisine vajinal yoldan (doğum ka-
nalından) yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında böb-
rek hemen fonksiyon görmeye başlamış ve hasta 
sorunsuz bir yatış dönemini takiben taburculuk için 
hazır hâle gelmiştir.”

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Doç. Dr. 
Ender Özden ise böbrek nakli alıcılarında sık görü-
len yara yeri problemlerini önlemek için uygun bir 
yöntem olmakla beraber laparoskopik böbrek nakil-
lerinin; hem laparoskopik cerrahide hem de böbrek 
nakli cerrahisinde çok deneyimli ekiplerce gerçek-
leştirilebileceğini belirtti.

Doktorlarımızdan Bir İlk Daha
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Yeni Tıp Öğrencileri Beyaz Önlüklerini 
Giydi

2017-2018 eğitim-öğretim yılında OMÜ Tıp Fakülte-
sine yerleşen öğrenciler için Atatürk Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde açılış programı düzenlendi.

Açılış programına; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Orbay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağde-
mir, Sağlık Bilimleri Dekan Vekili Prof. Dr. Nermin Kı-
lıç, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatma Ay-
dın, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir “Sev-
gili öğrenciler, yoğun bir maraton sonrası ÖSYM 
tarafından yapılan sınavda üst sıralarda yer alarak 
Fakültemizde eğitim almaya hak kazandınız. Ailele-
rinizin fedakârlığı ve desteği ile amacınıza ulaştınız. 
Aramıza hoş geldiniz.” dedi. 

Kendilerine düşen görevin yeni öğrencilerini 6 yıllık 
bir eğitim sonunda iyi birer hekim olarak yetiştirmek 

ve geleceğe hazırlamak olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Dağdemir, öğrencilere rehavete kapılmadan ça-
lışma tempolarını sürdürerek iyi birer hekim olmaları 
tavsiyesinde bulundu.

“Amasya Tıp Fakültesinin klinik öncesi eğitimi 
OMÜ’de”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay 
da bu dönemden itibaren Amasya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin klinik öncesi eğitimlerini 
OMÜ Tıp Fakültesinde alacaklarını, bu ilk nedeniyle 
öğrencilerini desteklemek ve yanlarında olduklarını 
hissettirmek amacıyla törene katıldığını belirterek, 
öğrencilerinin eğitimini üstlenen başta Rektör Prof. 
Sait Bilgiç olmak üzere tüm Senato üyeleri ve Tıp 
Fakültesine teşekkür etti. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise konuş-
masında üniversite ve kampüs imkânlarından bah-
sederek, öğrencilerin özellikle topluluklar aracılığı ile 
diğer fakülte ve yüksekokul öğrencileriyle iletişim 
içinde olmalarını tavsiye etti.

Program kapsamında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kansu da “Akademik 
Mikro Çevre ve Mentorun Önemi” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirerek 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk 
dersini verdi. 

Etkinliğin sonunda OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine 
beyaz önlükleri giydirildi.

Bu yıl OMÜ Tıp Fakültesinde; Türkçe Tıpta 316, İngi-
lizce Tıpta ise 92 olmak üzere toplam 408 öğrenci 
birinci sınıfta ders başı yaptı.
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Uluslararası Kestane Kongresi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Uluslararası Bahçe 
Bitkileri Derneği (International Society of Horticultu-
ral Scince) tarafından düzenlenen “VI. Uluslararası 
Kestane Sempozyumu”nun açılış töreni, Uzaktan 
Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi.

11 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı sempozyu-
mun açılış törenine; Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Turan Çakır, 19 Mayıs ilçesi Belediye 
Başkanı Osman Topaloğlu, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Yusuf Demir, Sempozyum Düzenleme Ko-
mite Başkanı OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, akademisyenler, 
öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

“Türkiye kestane üretiminde Avrupa lideri”

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar yaptığı 
açılış konuşmasında “Bu sempozyumun ülkemiz-
de düzenlenmesinin çok haklı gerekçeleri var. 62 
bin ton kestane üretimiyle Türkiye Avrupa’da liderdir. 
Kestane ülkemizin Marmara, Ege ve Karadeniz böl-
gelerinde doğal olarak yetişen bir bitki türü olmasıyla 
bilinir. Bursa ve Aydın illerimiz de kestane üretiminde 
söz sahibidirler.” dedi.

“ 2 ay içerisinde ikinci uluslararası kongremizi 
düzenledik”

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Demir de 
son iki ay içerisinde ikinci uluslararası sempozyumu 
düzenlemekten duydukları mutluluğu ifade etti. Prof. 
Dr. Demir “İki ay önce sert kabuklu meyvelerden 
olan fındık üzerine bir kongre düzenlemiştik, bugün 
de kestane üzerine kongremizi düzenliyoruz. Ümit 

ediyorum ki kongrelerimizi önümüzdeki süreçte art-
tıralım. Böylece hem ülkemize hem de dünya tarımı-
na katkı sağlamak noktasında Fakültemiz önderlik 
rolünü üstlensin. Düzenlediğimiz kongre, ülkemizin 
önceleri orman ürünü olarak anılan fakat artık bir ta-
rım ürünü hâline gelen kestanenin, ülkemizde yetiş-
tirilmesinde ve gıda sanayimize daha çok katkı yap-
ması noktasında önem arz edecektir.” diye konuştu.

Sempozyumda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran da Ondokuz Mayıs Üniversitesi ola-
rak böyle önemli bir sempozyuma ev sahipliği yap-
maktan duyduğu mutluluğu ifade ederek yabancı 
katılımcılar adına üniversiteyi tanıtıcı kısa bir konuş-
ma yaptı.
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Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil 
Eğitimi Konferansı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde dü-
zenlenen “1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi 
Konferansı”, “Dil Eğitiminde Yeni Eğilimler” teması 
ve yerli-yabancı konukların katılımıyla 22-23 Eylül 
2017 tarihlerinde OMTEL Otel’de düzenlendi.

OMÜ Proje Yönetim Ofisi’nin desteği ile Karadeniz’de 
ilk kez gerçekleştirilen ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici 
(Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Abdulvahit Çakır 
(Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Belma Haznedar (Bo-
ğaziçi Üniversitesi) ile Doç. Dr. Ayşegül Amanda 
Yeşilbursa’nın (Uludağ Üniversitesi) davetli konuş-
macı olduğu konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Vedat Ceyhan, Amerikan Eğitim Ataşesi David Fay, 
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Rıfat Günday, Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Nalan Kızıltan, Proje Yürütücüleri 
Yrd. Doç. Dr. Emrah Ekmekçi ve Yrd. Doç. Dr. İsmail 
Yaman ile akademisyenler, öğretmenler, araştırma-
cılar ve öğrenciler katıldı.

“Konferans farklı illere de taşınacak”

Açılış konuşmalarını yapan Proje Yürütücüleri Yrd. 
Doç. Dr. İsmail Yaman ve Yrd. Doç. Dr. Emrah Ek-
mekçi konferansın amacını, “Dil ve dil eğitimiyle 
ilgilenen tüm dünyadan ve her seviyeden akade-
misyen, öğretmen, lisansüstü öğrencileri ve araş-
tırmacıları uluslararası bir akademik etkinlikte bir 
araya getirmektir.” sözleri ile özetlerken konferansın 
Karadeniz’de ilk kez düzenlendiğini söylediler. Bu 
konferansı daha sonra Sinop’ta, ardından da Rize’de 
gerçekleştirerek bir konferanslar serisini hayata ge-

çirmeyi planladıklarını kaydeden Yaman ve Ekmekçi, 
bunun için ön çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

 “Dil olgusu sürekli güncelleme gerektiriyor”

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nalan 
Kızıltan da günlük yaşantımızda, uğraşılarımızda ve 
eğitimde dille kuşatıldığımıza dikkat çekerek “Dil ol-
gusu bu kadar yaşamsal bir önem taşıdığından dil 
incelemeleri, dilin öğretimi ve sorunları ile çözüm 
önerileri sürekli güncelleme gerektirmektedir.” ifade-
lerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Rıfat Günday ise öncesinde organize 
ettikleri “9. Ulusal Frankofon Kongresi” ve “Ulusal 
Yabancı Dil Çalıştayı” ile birlikte 1. Uluslararası Ka-
radeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı’na OMÜ’nün ev 
sahipliği yapmasının kıvancını yaşadıklarını vurgula-
yarak yoğun bir programla verimli olacak bir etkin-
liğe imza attıkları için son derece mutlu olduklarını 
dile getirdi.

Üniversitenin böyle bir etkinliği hayata geçirmesin-
den gayet mutlu ve memnun olduklarını ifade eden 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan da konfe-
ransta sadece bir dilin değil, pek çok dilin tartışıla-
cak olmasının ufuk açıcı olduğuna işaret ederek dil 
öğretimi konusunda dünyadaki gelişmeleri takip et-
menin ve bunu eğitim sektörü ile paylaşmanın pro-
fesyonel gelişime ciddi katkıları olacağını kaydetti.

 180 yerli ve yabancı bilim insanının katıldığı ve yak-
laşık 160 bildirinin sunulduğu 1. Uluslararası Kara-
deniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı, 2 gün süresince 
OMTEL Otel’de katılımcılara bir bilgi ve fikir alışverişi 
olanağı sağladı. 
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1 Kasım 2016 tarihinde başlayan Hayatımız Roman 
projesi, 23 Ekim 2017 tarihinde Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Konferans Salonu’nda yapılan kapanış top-
lantısı ile sonlandırıldı. Kapanış törenine; OMÜ Ge-
nel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör 
Danışmanı Doç. Dr. Murat Terzi, Canik Belediye Baş-
kan Yardımcısı Alican Usta, Sağlık Bilimleri Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç, üniversite öğretim 
üyeleri, proje ekibi, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.

Kapanış toplantısında yapılan konuşmaların ardın-
dan sonuç raporunu sunuldu. Program sonunda, 
projeye desteği ve katkıları bulunan kişilere plaket 
takdimi yapıldı.

Proje dolu dolu geçti

Avrupa Birliği “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Enteg-
rasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi 
Hibe Programı” kapsamında kabul edilen “Hayatı-
mız Roman” projesi ile 50 Roman kadına “Hasta ve 
Yaşlı Bakım Eğitimi” , “Konut ve İşyeri Temizliği” ve 
“İşletmelerde Hijyen” kursları verildi.

Proje kapsamında 20 kursiyer istihdam edildi

Proje faaliyetleri; 11 seminer, 5 konferans ve ulus-
lararası katılımlı “Toplumda Daha Fazla Roman Va-
roluşu Çalıştayı” ile devam ederken, kursiyerlerle 
de sosyo-kültürel gezi faaliyeti kapsamında Amas-
ya-Tokat gezisi yapılarak kurslarda başarılı olan 5 
kursiyere yüzme kursu verildi. Ayrıca eğitim faali-
yetlerindeki toplam 50 kursiyere ayrı ayrı psikolojik 
danışmanlık hizmetleri Doç. Dr. Ercümend Ersanlı 
tarafından verildi ve bunun yanı sıra Arş. Gör. Dilek 
Çelik Eren tarafından yürütülen istihdam faaliyetleri 
sonunda 20 kursiyer de iş sahibi oldu.

Hayatımız Roman en başarılı 20 projeden biri

Hayatımız Roman projesi, Dezavantajlı Kişilerin Sos-
yal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Ge-
liştirilmesi Projesi (DESİP) kapsamında kabul edilen 
120 proje içinde Çalışma Genel Müdürlüğü tarafın-
dan belirlenen en başarılı 20 proje arasında yer aldı. 
Ayrıca OMÜ’nün 2016-2017 uluslararası destekli en 
büyük 4 bütçeli projesinden biri oldu.

Hayatımız Roman En Başarılı
Projeler Arasında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen 
“DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapa-
sitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi” isimli proje kap-
samında “Tarım Danışmanlarına Yönelik Girişimcilik 
Eğitimi” verildi.

25 tarım danışmanı katıldı

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Kürşat Demiryürek tarafından verilen girişimci-
lik eğitimine 25 tarım danışmanı katıldı. Eğitim kapsa-

mında tarım danışmanlarının girişimcilik potansiyel-
lerini harekete geçirmek, bu konuda bilgi ve beceri 
düzeylerini artırmak ve iş fikirlerini, iş planlarına dö-
nüştürebilmelerine yardımcı olabilmek amaçlandı.

Proje kapsamındaki girişimcilik eğitimi sonunda 
tarım danışmanlarına KOSGEB (Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı) sertifikaları verildi.

Tarımda Girişimcilik Seferberliği
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Karadeniz’in Bilinen En Eski 
Yerleşkesi Tekkeköy 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, 
Oulu Üniversitesi (Finlandiya), Tekkeköy Belediyesi 
ve Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu 
(KATAP) tarafından düzenlenen III. Uluslararası Es-
kiçağda Karadeniz ve Tekkeköy: Karadenizin Güney 
Kıyısında Eski Bir Yerleşme konulu uluslararası sem-
pozyum yapıldı. 

Temel amacı Karadeniz üzerine çalışan, arkeolojinin 
çeşitli alt alanlarını temsil eden ve farklı üniversite-
lerde görev yapan akademisyenler ve araştırmacılar 
arasında etkileşimi sağlamak olan ve Samsun ile 
Tekkeköy’ün Karadeniz içindeki yerini daha iyi anla-
tabilmeyi amaçlayan sempozyum iki gün sürdü.

Tekkeköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen sempozyuma; Tekkeköy Kaymakamı Güney 
Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. 
Dr. Gocha R. Tsetskhladze, ulusal ve uluslararası 
üniversitelerden akademisyenler, ilçe protokolü ve 
öğrenciler katıldı. 

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden 
Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa açılış konuşmasın-

da “Amacımız dikkati Tekkeköy üzerine çekmek ve 
Tekkeköy’ün tarihî önemini bu sempozyumla daha 
iyi anlatmak.” ifadelerini kullandı.

“Tekkeköy ve Samsun iki anlamda çok önemli”

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz ”Üniversite ve şehri bir araya getiren 
en önemli etkinliklerden bir tanesi sempozyumlardır. 
Bu sempozyum da bu görevi üstleniyor. Tekkeköy 
ve Samsun iki anlamda çok önemli. Birincisi Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için taşıdığı önem, 
ikincisi çok eski tarihlerden beri yerleşim olan bir 
şehir olması. Bu bağlamda bu sempozyumun hem 
Samsun’a hem de Tekkeköy’e önemli katkılar sağla-
yacağını umuyorum” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da 
Karadeniz’de bilinen en eski yerleşkesnin Tekkeköy 
olduğunun altını çizerek tarihî bir sorumluluklarının 
olduğunu belirtti. Yaklaşık 14-15 uygarlığın yaşadığı 
bir ilçeyi ortaya çıkarabilmek, bunu ülkemizin insan-
larına ve tüm dünya insanlarına sunabilmek için bir-
takım gayretlerin içerisine girdik.” şeklinde konuştu. 

Tekkeköy Mağaraları
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Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabi-
lim Dalı ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Der-
neği (TARD) Karadeniz Şubesi tarafından obezite ve 
anestezi toplantısı gerçekleştirildi. OMÜ Tıp Fakülte-
si Dekanlık binası Pembe Salon’da düzenlenen bi-
limsel toplantıya çeşitli üniversite ve hastanelerden 
60 akademisyen, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

“Obezite önemli bir sorun”

OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Anesteziyoloji 
TARD Karadeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Sibel Ba-
rış, Türkiye Sağlık Araştırması 2016’nın verilerine 
göre Türkiye’de obez kişi sayısının toplumun yüzde 
20’sini oluşturduğuna dikkat çekti.

Toplantının açılış konuşması yapan Prof. Dr. Sibel 
Barış, obeziteyi sağlığımızı ve yaşam konforumuzu 
olumsuz etkileyen, vücutta aşırı yağ birikimi durumu 
olarak tanımladı. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde en önemli sağlık sorunlarının başında 
obezitenin geldiğini ifade eden Prof. Dr. Barış “Obe-
zite kalp, damar, solunum ve endokrin (iç salgı) sis-
temi başta olmak üzere pek çok sistemi tutan bir 
problemdir. Türkiye Sağlık Araştırması 2016’nın ve-
rilerine göre ülkemizde fazla kilolu kişi sayısı toplu-
mun yüzde 34’ünü, obez kişi sayısı ise yüzde 20’sini 
oluşturmaktadır. Bu hastalar çok çeşitli nedenlerle 
ameliyat olmaktadırlar. Ayrıca son yıllarda tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de obezite cerrahisi her 
geçen gün artan bir sayıyla gerçekleştirilmektedir.” 
dedi.

Prof. Dr. Sibel Barış, toplantıda konu ile ilgilenen he-
kimlerle bu konudaki bilgilerin gözden geçirileceğini 
de sözlerine ekledi.

Obezite konusundaki yeni gelişmelerin ele alındığı 
toplantının sonunda hatıra fotoğrafı çekilerek katı-
lımcılara sertifikaları verildi.

Dünyanın Ağır Sorunu: Obezite

TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında, Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat 
Akleylek’in, “Kafes Tabanlı Güvenilir Kriptografik 
Protokol Tasarımı ve Verimli Uygulamaları” adlı pro-
jesi desteklemeye uygun görüldü.

OMÜ TTO (Teknoloj Transfer Ofisi) Yöneticisi Prof. Dr. 
Ömer Andaç, Doç. Dr. Sedat Akleylek’in projesinin 

Üniversitemiz için önemli olduğunu kaydederek “Bi-

limsel çalışma yapan, bilginin erdemine inanarak yo-

luna devam eden akademisyen arkadaşlarımızın her 

zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam 

edeceğiz. Doç. Dr. Sedat Akleylek’i bu projesinden 

ötürü tebrik ediyor, projenin hedeflenen başarıya 

ulaşmasını canıgönülden diliyorum.” diye konuştu.

OMÜ’nün Bir Projesi Daha 
TÜBİTAK’tan Onay Aldı 
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Türk dünyasının ölümsüz yazarı Cengiz Aytmatov, 
doğumunun 90. yılında, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kırgızistan 
Manas Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Cengiz 
Aytmatov 90 Yaşında Samsun’da” konulu çalıştayla 
anıldı. 

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen ve Cengiz Aytmatov’un kız kardeşi Roza 
Aytmatova’nın şeref konuğu olarak yer aldığı çalış-
taya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Büyükşehir Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nec-
mi Çamaş, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübaeva, 
belgesel yapımcısı Bekbolot Aydaraliyev, fakülte de-
kanları, OMÜ’den ve Manas Üniversitesinden aka-
demisyenler ile öğrenciler katıldı.

“Çalıştayı film belgesel ve konserle 
renklendirdik”

Cengiz Aytmotov’u ve Kırgızistan’ı tanıtan görseller-
den oluşan serginin gezilmesiyle başlayan çalıştay, 
OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölüm Başkanı 
ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Aydın’ın açılış ve bilgilendirme konuşma-
sıyla devam etti.

Sadece akademik bildirilerden oluşan bir çalıştay 
olmaması için konser, film ve belgesel gösterimiy-
le etkinliği renklendirmek istediklerini ifade eden  

Prof. Dr. Aydın “Bu amaçla Kırgısiztan’da gösterimde 
olan ‘Sayakbay’ isimli filmi Türkçeye çevirterek ça-
lıştaya yetiştirdik. Ayrıca yapımcısının da aramızda 
olduğu Cengiz Aytmatov’u anlatan belgesel gösteri-
mi ve Türk Dünyası Orkestrası da çalıştayımıza renk 
katacaktır.” diye konuştu.

“Cengiz Aytmatov’u burada anmak Samsun’a 
değer katıyor”

Bir şehri şehir yapan en önemli unsurun, o şehirde-
ki kültür ve sanat faaliyetleri olduğunun altını çizen 
Aydın, Cengiz Aytmatov gibi dünyaca ünlü bir yazarı 
anmanın Samsun’a ayrıca bir değer katacağını kay-
detti. 

“Cengiz Aytmatov Türkiye’ye gönülden bağlı bir 
yazardı”

Etkinliğin kendileri için çok anlamlı olduğunu dile 
getiren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübaeva da 
“Cengiz Aytmatov, Türkiye ile ilişkileri çok önemse-

Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov 
Anıldı
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yen, Türkiye’ye gönülden bağlı bir yazardı. Aytmatov 
sadece Kırgızistan’ın değil Türk dünyasının da yaza-
rıydı.185 dile çevrilmiş, yeni baskıları hâlâ çıkmaya 
devam eden eserleriyle Aytmatov tüm dünyayı şe-
reflendiriyor.” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk gibi Cengiz Aytmatov’un 
da hayatı boyunca Türk dünyası ve Türklük için ça-
lıştığına işaret eden Prof. Dr. Layli Ükübaeva “Türk-
ler ve Kırgızlar uzun yıllar birbirinden uzak yaşadı. 
Ama tarih bize ilişkilerimizi yakınlaştırma fırsatı ver-
di. Bu şansı iyi kullanmak gerekiyor. Görevimiz hem 
Atatürk’ün söylediklerini hem de Aytmatov’un söyle-
diklerini hayata geçirmek.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Dekan Prof. Dr. Layli Ükü-
baeva, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e Kırgız kalpağı 
hediye etti. Ükübaeva ayrıca, Cengiz Aytmatov ile 
ilgili araştırmaların yer aldığı kitaplarını da OMÜ Mer-
kez Kütüphanesi’ne bağışladı. 

“Aytmatov’un ‘insanoğlu nasıl insan olur’ 
sözünü devam ettirmek için buradayız”

Çalıştayda bulunmaktan onur duyduğunu belirten 
etkinliğin şeref konuğu Cengiz Aytmatov’un kız kar-
deşi Roza Aytmatova da Aytmatov ailesinin tarihi 
hakkında bilgiler paylaştı. Mensubu oldukları Kıtay 
Boyu’ndan, kan akıtmadan bölgedeki barışı sağ-
layan Şeker Baba’nın hikâyesini anlatan Roza Ayt-
matova şunları söyledi: “Biz Şeker Babamızla gurur 
duyuyoruz. Onun insani tarafının zaman geçtikçe 
Cengiz Aytmatov’a geçtiğini düşünüyorum. Şeker 
Baba bizim barışımızı sağladı, Cengiz Aytmatov ise 
tüm dünyada barışı sağlamak için toplantılar yapar-
dı. Onun söylediği ‘İnsanoğlu nasıl insan olur’ sözü 
bu konuda önem kazanıyor. Biz bugün burada bu 
sözü devam ettirmek için bulunuyoruz.”

Rektör Bilgiç “Aytmatov Yazıları ve fikirleriyle 
suni sınırları aşan milletimizin önemli bir ferdi”

Cengiz Aytmatov’u; bozkırın bilgesi, Kırgızistan’ın 
ruhu, Kırgız edebiyatının dünya edebiyatına ar-
mağanı sözleriyle nitelendiren Rektör Prof. Dr. Sait 

Bilgiç ise Türk dünyası için büyük değer taşıyan bir 
yazarın OMÜ çatısı altında anılmasından mutluluk 
duyduklarını ifade etti. Rektör Bilgiç “Yazıları ve dü-
şünceleri suni sınırları aşarak tüm dünyaya ulaşmış, 
milletimizin önemli bir ferdinin anılması ve fikirlerinin 
aktarılması açısından güzel bir çalışma olacağı ka-
naatindeyim. Türk Dünyasının hikâyesini eserlerinde 
anlatan Aytmatov, bu eserlerle ölümsüzlüğe ulaş-
mıştır. Bu ölümsüzlük de bizi bugün burada buluş-
turdu.” şeklinde konuştu. 

“Eseleriyle Türk kültürünü ilmek ilmek işledi”

Programa katılamayan Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ise 
yaptığı video selamlama konuşmasında romanları, 
hikâyeleri ve kelimeleri ile Türklüğü, Türk kültürünü 
ilmek ilmek işleyen ve işlediği konularla da evrensel-
liğe ulaşan Türk dünyasının unutulmaz yazarı Cengiz 
Aytmatov’u yeniden anlamanın ve eserleriyle kur-
muş olduğu dünyayı yaşamanın önemli bir misyon 
olduğunu vurguladı.

Programın devamında Dr. Zarina Kulbarakova’nın, 
Türk dünyasının başat enstrümanlarından komuzla 
sergilediği performansı ise izleyicilerin beğenisini 
kazandı. 

Çalıştay dolu dolu geçti

Ardından çalıştayın oturumlarına geçildi. Fen Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Şahin Köktürk’ün başkanlığını yaptığı birinci 
oturumda sırasıyla; Prof. Dr. Mehmet Aydın “Cengiz 
Aytmatov’un Son Romanlarının Çevirileri Üzerine”, 
Prof. Dr. Layli Ükübaeva “Cengiz Aytmatov’un Folk-
lora Estetik Bakışı”, Doç. Dr. Cıldız İsmailova “Cen-
giz Aytmatov’un Eserlerinde Ahlaki Yozlaşma” ve 
Yrd. Doç. Dr. Zerrin Eren “Aytmatov’un Cemile ve 
Toprak Ana İsimli Yapıtlarına Ekofeminist Yaklaşım” 
başlıklı sunumlarıyla usta yazarın çok yönlü özellik-
lerini ele aldılar.

İki gün süren çalıştay, toplamda 4 oturum, belgesel 
ve film gösterimleri ile son buldu.
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“Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Eğitimi” 
programı kapsamında; 2015 yılında Millî Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) ile imzalanan iş birliği protokolü çerçe-
vesinde temel bilimler öğretmenlerine yönelik “Uy-
gulamalı Bilim Eğitimi Kursu”nun altıncısı, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinde düzenlendi.

Bilimin Doğası, Böcek Ekolojisi ve Arazi Çalışması, 
Dinamik Matematik, Newton ve Einstein’ın Çekim 
Yasalarına Farklı Bir Bakış, Tarih ve Değerler Eğitimi 
ve Kimya Eğitiminde Nanoteknolojik Yaklaşımlar gibi 
başlıklar altında düzenlenen bu yoğun programda; 
öğretmenlerin, öğretme sürecinde öğrenciyle fizik, 
kimya, matematik, biyoloji, fen bilgisi ve tarih alan-
larında çok daha etkin bir iletişim kurma ve kanıta 
dayalı öğretim becerilerini geliştirmek amaçlandı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’ndaki Eği-
tim Programı; TÜBA Bilim Eğitimi Programı Yürütü-
cüsü ve TÜBA Asli Üyesi ve YÖK Denetleme Kuru-
lu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran, MEB Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Araştırma 
Geliştirme Projeler Daire Başkanı İlkay Aydın, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’ın açılış konuşmaları ile başladı. Açılışa 
ayrıca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali 
Akbulut, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğre-
tim üyeleri ve öğretmenler katıldı.

“Amaç; uygulama eğitiminin nasıl verimli ve 
zengin olacağı”

TÜBA Bilim Eğitimi Programı Yürütücüsü ve TÜBA 
Asli Üyesi ve YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Safran, genel olarak fen bilimleri derslerine 

karşı öğrenci ilgisinde, ciddi anlamda bir motivas-
yon düşüklüğü söz konusu olduğuna dikkat çekerek 
“Bu projede amaç uygulamaya dönük eğitimin nasıl 
verimli ve zengin olabileceğine yönelik.” dedi.

Bu projeler dâhilinde üniversiteler ile iş birliği yaptık-
larını ve kampüslerdeki laboratuvarları kullandıklarını 
belirten Prof. Dr. Safran konuşmasında şimdiye ka-
dar da 24 üniversiteden 65 akademisyenle çalıştık-
larını söyleyerek fen bilimlerinin, teorik bilgiyle sevdi-
rilecek disiplinler olmadığına dikkat çekti.

“Beyin göçünü önlemeliyiz” 

Öğretmenlerin hayatlarımızda çok önemli ve kalıcı 
izler bıraktığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Bilgiç 
ise onların duruş ve davranışlarıyla rol model ola-
bilmelerinin, öğrencilerin sağlıklı gelişimleri açısın-
dan elzem olduğunu vurguladı. Bilgiç öğretmenlere 
seslenerek “Kendi neslimizi en iyi şekilde donatmaz 
ve eğitemezsek onların bir başka gücün emir kulu 
ve hizmet eri hâline gelmesinin önüne geçemeyiz. 
Nihayetinde de çok iyi beyinlerimizi alıp götürerek 
başka ülkelerde kendi amaçları doğrultusunda kul-
lanabiliyorlar. Bu anlamda beyin göçünü önleyecek 
gelişmişliğe mutlaka ulaşmamız lazım. Bunların en 
büyük mimarı da sizler olacaksınız.” 

“Millî eğitimde radikal değişiklikler yapılmalı” 

Son olarak söz alan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar da Türkiye’nin; özellikle eğitimde, bina, 
öğretmen ve öğrenci sayısı, okullaşma oranı, özellik-
le eğitime ayrılan fonlar, bütçe büyüklüğü vb. bakım-
dan çok ciddi büyüme kaydettiğini ancak eğitimin 

Öğretmenlere Uygulamalı Bilim 
Eğitimi
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etkinliği ve çıktıların niteliği bakımından aynı büyü-
meyi ve gelişmeyi gösteremediğini vurguladı.

Prof. Acar, Türkiye’nin, öğretmen seçimi ve öğret-
men-insan unsurunun yönetiminden başlamak 
üzere Millî eğitimde radikal değişiklikler yapmasının 
zorunlu olduğuna inandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Acar Türkiye’deki öğretmen atama siste-
minin hatalarla dolu olduğuna dikkat çekerek şu 

noktalara değindi: “Öğretmenlerin seçiminden, üc-
retlendirilmesi, ödüllendirilmesi, performans değer-
lendirilmesine kadar işin, gerektirdiği gibi ciddiyetle 
ele alınmasının önemli bir ihtiyaç olduğu açıktır.”

OMÜ Eğitim Fakültesinde Uygulamalı Bilim Eğitimi 
Kursu kapsamında 11 Eylül’de başlayan eğitimler 15 
Eylül’de sona ererken 5 günlük eğitimin ardından 15 
farklı ilden, 165 ilk ve ortaokul öğretmeni e-sertifika 
aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uy-
gulama ve Araştırma Merkezine bağlı çalışmalar yü-
rüten Pembe Yaka Öğrenci Topluluğunun hazırladığı 
“Akranım Beni Eğitiyor Cinsel Sağlık Sorumluluğu 
Kazandırma Projesi (CİSASKAP)”, Türkiye Aile Sağ-
lığı ve Planlaması Vakfının (TAP Vakfı)1 Aralık Gençlik 
Fonu tarafından kabul edildi.

Arş. Gör. Dilek Çelik Eren, Arş. Gör. Özge Öz, Dr. 
Ayşe Çal ile Mehmet Korkmaz’dan oluşan ve da-
nışmanlığını Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı’nın yaptığı 

Pembe Yaka Öğrenci Topluluğu, hazırladıkları proje 
ile Roman gençlere erken evlenmenin sorunlarını 
anlatarak oluşturdukları cinsel sağlık sorumluluğunu 
arttırma programıyla da güvenli cinsel yaşam, erken 
evlenmenin kadın ve çocuk sağlığına etkileri, cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel yaşam ko-
nularında Romanları eğitmeyi amaçladı.

Proje kapsamında; OMÜ’ye bağlı fakülte ve yük-
sekokullarda öğrenim gören öğrencilerden seçilen 
20 gönüllü öğrenciye OMÜ’nün alanında uzman 
eğitimcileri tarafından “Güvenli Cinsellik için Farkın-
dalık” ve “Cinsel Sağlık Sorumluluğu” eğitimi verildi. 
Eğitim sonunda ise bu öğrenciler, Samsun’un Canik 
İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşayan Roman 
adölesanlara (ergenlik çağındaki bireylere), güvenli 
cinsellik için farkındalığın oluşturulması ve sağlık so-
rumluluğunun geliştirilmesi için akran desteği yön-
temini kullanarak eğitim verdi. Ayrıca Roman mahal-
lesindeki tüm gençler ve ailelerini kapsayan bir de 
farkındalık konferansı düzenlendi. Son olarak eğitim 
verilen 20 gönüllü öğrenci, 100 Roman adölesan ve 
proje ekibi “1 Aralık Dünya AIDS” günü çerçevesin-
de, hastalığa farkındalık yaratmak için Kasım ayının 
son haftasında OMÜ Yaşam Merkezi’nde stant kur-
du. 

13 Kasım’da başlayan proje, 30 Aralık’ta sona erdi.

Cinsel Sağlık Sorumluluğu 
Kazandırma Projesine Destek

İlkay AydınProf. Dr. Ahmet Cevat Acar Prof. Dr. Mustafa Safran
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşti-
rilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu 
(TDK) ile Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği 
(UKDE) iş birliğinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimiz-
dir” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eği-
timi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahir Kalfa’nın 
konuşmacı olduğu konferans, OMÜ Uzaktan Eğitim 
Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilirken Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, 
Samsun İl Turizm ve Kültür Müdür Vekili Ömer Pa-
muk, Türk Dil Kurumu uzmanları, UKDE temsilcileri, 
akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci 
konferansın katılımcıları arasında yer aldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Turizm ve 
Kültür Müdür Vekili Ömer Pamuk Türkçenin önemi ve 
hayatiyeti üzerinde durarak “Türk Dili Yılı ilan edilen 
2017’de, Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 14 üniver-
sitede bu konferansların düzenlendiğine işaret etti..  

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz 
ise böylesine anlamlı ve değerli bir etkinliğe 
ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve kıvanç 
duyduklarını belirtti. 

Renkli sözcüklerle etimolojik tahliller

Açılış konuşmaları sonrası konferansını ve-
ren Doç. Dr. Mahir Kalfa genel olarak seç-
miş olduğu sözcükler üzerinden etimolojik 
(köken bilimsel) analizler yapıp kelimelerin 
anlam ve kökenlerini dinleyicilerin dikkati-
ne sunarken Türk dili sahasında çalışanların 
etimoloji alanında söz sahibi olabilmeleri için 
farklı dillere hâkim olmaları gerektiğini vur-
guladı. Bu alanın riskli alanlardan biri oldu-
ğunu belirten Doç. Dr. Kalfa “Eğer bu dillere 
vâkıf değilseniz her an sizi yakalayabilirler. 
Bundan ötürü etimoloji bizim sahanın riskli 
alanlarından biridir yani bu alanda fikir be-
yan ederken ihtiyatlı olmak gerekiyor.” dedi.

Türkçede dönem dönem geçici ve moda 
olmuş kelime ve ibarelerin farklı mecralarda 
kullanıldığını hatırlatan Doç. Dr. Kalfa, Türk-
çenin çok güçlü bir dil olduğunu vurgula-
yarak şöyle konuştu: “İşte televizyonlardaki 
dizilerin etkisiyle bazı sözler ve söz kalıpları 
dilimize giriyor. Avrupa Yakası diye bir dizi 
vardı. Orada bir hanım kız ‘oha filan oldum 
yani’ derdi sürekli. Ama bugün aynı ifadeyi 
kullansanız size gülerler. Onun için bunlar 

dilde gelip geçicidir, modadır. Türkçeye bir şey ol-
maz, dünyadaki en güçlü dillerden biridir Türkçe. Bir 
kere fiilleri sağlamdır Türkçenin. Diğer sözcükleri za-
man zaman gidiyor gibi gözükse de bir dilin fiilleri, 
eylemleri sağlam kaldı-
ğı sürece hiçbir şey ol-
maz, bundan korkunuz 
olmasın.”

Konferans sonrasında, 
Rektör Vekili Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz ko-
nuk akademisyen Ma-
hir Kalfa’ya fidan serti-
fikasını takdim ederken, 
konuk akademisyen 
günün anısına hedi-
yesini İl Turizm ve Kül-
tür Müdür Vekili Ömer 
Pamuk’tan aldı.

“Fiilleri sağlam olduğu sürece 
Türkçeye hiçbir şey olmaz”

Doç. Dr. Mahir Kalfa
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Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Cemil Çelik, UZEM Konferans Salonu’nda 
“Araştırma Üniversitesi Olmak” konulu bir konferans 
verdi.

2 dönem İnönü Üniversitesi Rektörlüğü yapan ve bir 
dönem de TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire 
Başkanlığı Sorumlusu görevini üstlenmiş olan eski 
OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Çelik’in verdiği 
konferansa; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Son zamanlarda Türkiye’nin ve OMÜ’nün günde-
minde olan “Araştırma üniversiteleri nedir?”, “Dün-
yada ve Türkiye’de araştırma üniversiteleri nasıldır?” 
sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Çelik, araştırma üni-
versitelerinin ortaya çıkış sürecini anlatarak “İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar bilimsel anlamda Almanya 
ve Fransa öndeydi. Bu ülkeler, savaşın yaralarını sa-
rarken ABD’deki enstitü, sanayi araştırma merkezleri 
ve üniversiteler mevcut durumu ABD’nin lehine çe-
virdi. 2000’li yıllara kadar bilim ve teknolojinin en üst 
düzeyde yapıldığı yerin ABD olmasıyla da İngilizce 
önem kazandı. Gelecek dönemde üstünlüğü Çin, 
Japonya gibi Uzak Doğu ülkeleri yakalayacak gibi 
görülüyor.” dedi.

“Araştırma üniversitelerinin özellikleri”

Dünyanın pek çok yerinde üniversiteleri inceleme fır-
satı yakaladığını kaydeden Cemil Çelik bir araştırma 
üniversitesinde olması gereken özellikleri de sıraladı. 
Dünyada 220 adet araştırma üniversitesi olduğunu 
kaydeden Çelik, bu üniversitelerde az sayıda öğren-
ci bulunduğunu, daha çok lisansüstü öğrencilerin 
öğrenim gördüğünü, entelektüel bilgi üretiminden 

çok yenilikçi buluş, patent, faydalı model üreterek 
toplumun problemlerine çözüm bulmak için çalışıl-
dığını ve en önemlisi çalışmalarının sonunda yeni iş 
kolları ve yeni şirketlerin ortaya çıktığını belirtti.

“Araştırma üniversitelerinde sadece bilimle 
uğraşılıyor”

Standartların yüksek olması, kaynakların çoğunun 
öğretim üyelerinin projelerinden sağlanması, akade-
mik özgürlük ve özerkliğe sahip olunması gibi pek 
çok özelliği bulunan araştırma üniversitelerinin ülke 
ekonomisine de çok büyük katkıları olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Cemil Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu üniversitelerin en önemli özelliklerinde birisi de 
kimsenin ideolojisi, dini ve ten rengiyle uğraşılma-
ması, sadece bilimle uğraşılıyor olması. Türkiye’de 
ise araştırma üniversitesi özelliğini taşıyan çok az 
üniversite var. Türkiye gibi kaynakları kısıtlı bir ülke-
de araştırma üniversitelerinin, ülkemizde geliştirilme 
potansiyeli olan bir alanı belirleyip öne çıkarması ve 
araştırma imkânlarını o alan üzerine yoğunlaştırma-
ları gerektiğini düşünüyorum.” 

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
verdiği değerli bilgiler için Prof. Dr. Cemil Çelik’e te-
şekkür ederek fidan sertifikası takdim etti. 

Konferans, Prof. Dr. Cemil Çelik’in akademisyenler-
den gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

Nasıl Araştırma Üniversitesi Olunur?
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Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü ve Uzaktan 
Eğitim Merkezi’nin (UZEM) iş birliğinde düzenlenen 
COSTAS 2017 (International Conference on Com-
putational and Statistical Methods in Applied Sci-
ences) konulu uluslararası konferans, UZEM Konfe-
rans Salonu’nda düzenlendi.

İngiltere’nin Salford Üniversitesinden Prof. Dr. David 
Percy’nin, Kanada’nın McMaster Üniversitesinden 
Narayanaswarmy Balakrishnan’ın ve emekli OMÜ 
öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Bek’in davetli konuş-
macı olarak yer aldığı konferansa; Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demir-
soy, çeşitli fakülte dekanları, akademisyenler, araş-
tırmacılar ve öğrenciler katıldı.

“COSTAS 2017 alanının en iyilerini bir araya 
getirdi”

Uygulamalı bilimlerde, bilgisayar ve istatistiksel yön-
temleri kullanan araştırmacıları bir araya getirmek 
amacıyla düzenlenen konferansın açılış konuşması-
nı, COSTAS 2017’nin Düzenleme Komitesi Başkanı 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz yaptı. 
Prof. Dr. Cengiz alanının en iyilerini bir araya getiren 
konferansın, ortak çalışmalara imkân yaratarak bi-
limsel gelişime destek olmasını ümit ettiğini belirtti.

“İstatistik Bölümünü İstatistik ve Bilgisayar 
Bölümü olarak değiştireceğiz”

Konferansın da konusunu oluşturan bilgisayar ve is-
tatiksel metotların yaşadığımız zamandaki önemine 

Uluslararası İstatistik Konferansı 
COSTAS 2017 
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Dünyada her 6 saniyede bir kişinin diyabetten ha-
yatını kaybettiğini belirten Tıp Fakültesi Endokrinoloji 
ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ramis Çolak, Türkiye’de diyabetli sayısının yakla-
şık 10 milyon olduğunu söyledi.

Diyabet Haftası dolayısıyla Tıp Fakültesinde düzen-
lenen Diyabet Farkındalık Toplantısında konuşan 
Prof. Dr. Ramis Çolak, dünyada 400 milyona yakın 
diyabetli hastanın olduğunu ifade etti. 2015 yılı veri-
lerine göre diyabet nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
yüzde 50’sinin 60 yaşın altında olduğunu vurgula-
yan Çolak, artık genç yaş denilen ölümlerin de gö-
rüldüğünü kaydetti. Diyabetin önlenebilir bir hastalık 
olduğuna dikkat çeken Çolak, diyabet konusunda 
farkındalık oluşturulması gerektiğini dile getirdi. 

dikkat çeken Prof. Dr. Cengiz “Bu konferansın, bir 
süredir üzerinde düşündüğümüz İstatistik Bölümü-
nü geliştirerek adını ‘İstatistik ve Bilgisayar Bölümü’ 
olarak değiştirmek için de bir adım olacağını düşü-
nüyorum. İstatistik Bölümünde kontenjan sorunu 
yaşanmasa da puanının yükselmesi için bu değişik-
liğin olması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

COSTAS 2017’yi gelenekselleştirerek her sene dü-
zenlemeyi amaçladıklarını kaydeden Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, konferansın birlikte-
liğin oluşmasına fayda sağlayarak başarılı geçmesini 
diledi.

“OMÜ’nün davetinden çok mutlu oldum”

Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini dile getiren 
Salford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. David 
Percy ise “Böyle muhteşem bir üniversiteden davet 
aldığım için çok mutlu oldum. Konferansın başarılı 
geçmesini ve katılımcıların kariyerlerine faydalı ol-
masını ümit ediyorum.” şeklinde konuştu

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı da 
“Uzmanlığını kimya alanında yapmış bir akademis-
yen olarak kendi alanımda istatistik, biliminin yerinin 
giderek arttığını söyleyebilirim. Bu konuda bir farkın-
dalık oluştu ve kimyada istatistik ağırlıklı olarak kul-
lanılmaya başlandı.” değerlendirmesinde bulundu. 

“İstatistik biliminde uzman isimler OMÜ’de 
buluştu”

Dünyanın istatistik biliminde uzman isimlerini 
OMÜ’de buluşturmanın üniversite için bir onur ol-
duğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ve-

dat Ceyhan ise “Bu kadar değerli bilim insanlarının 
bir arada olduğu bir konferansın başarılı olacağına 
inanıyorum. Bu birlikteliğin ilerleyen süreçte de de-
vam etmesini ve bilimsel gelişmelere vesile olmasını 
umuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ahmet Çakır, icra ettiği ney taksimi 
ile kültürümüzden bir parça sundu. OMÜ Devlet 
Konservatuvarı öğretim üyeleri Doç. Dr. Özgü Bulut, 
Doç. Dr. Seyhan Bulut ve Yrd. Doç. Dr. Ols Cinxo da 
repertuvarlarındaki eserleri başarılı bir şekilde yo-
rumlayarak dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Diyabet Farkındalık Toplantısı Yapıldı
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Karadenizin İlk Uluslararası 
Hemşirelik Eğitimi Kongresi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün dü-
zenlediği “Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi 
Kongresi (International Congress of Black Sea Nur-
sing Education-ICOBNE) Sheraton Grand Samsun 
Otel’de yapıldı. 

 “Kongre engellerimizi aşmak için bir çağrıdır”

Karadeniz Bölgesi’nde yapılan ilk Uluslararası Hem-
şirelik Eğitimi Kongresi açılışında konuşan Prof. Dr. 
Özen Kulakaç “Hemşirelik eğitimcileri olarak, me-
zunlarımızın hızla gelişen bir sağlık sistemi ile uyum-
lu bilgi ve becerilerle donanmaları gerektiği gerçeği 
sürekli olarak hemşirelik eğitimini gözden geçirme-
mizi zorunlu kılmaktadır. Kongre kapsamında yer 
alacak Hemşirelik Çalıştayı ile ulusal düzeyde so-
runlarımıza çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kong-
re profesyonel hemşire yetiştirmemizin önündeki 
engelleri aşmak için bir çağrıdır.” dedi.

 “Üniversite düzeyinde temel hemşirelik eğitimi 
verilen beş Avrupa ülkesinden biriyiz”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç 
da Türkiye’nin, üniversite düzeyinde temel hemşire-
lik eğitimi verilen 5 Avrupa ülkesinden biri olduğunu, 
lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim birimleri-
nin hızla arttığını söyledi. Öğretim elemanı ve altyapı 
yetersizliğinin eğitimin kalitesini etkilediğinin altını 
çizen Kılıç, daha iyi hemşirelik eğitimi için kongrenin 
eğitime ve sorunların çözümüne ışık tutmasını diledi.  

“Kongre programı çok iyi hazırlanmış ve 
modern bir konsept içeriyor”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise konuş-
masında hemşirelik eğitiminde istenilen noktaya 
kısa sürede ulaşılacağına dair inancını paylaştı. Prof. 

Dr. Ceyhan “Kongre programı çok iyi hazırlanmış ve 
modern bir konsept içeriyor. ‘İnovasyon, Etik, Cinsi-
yet Analizi’ gibi konularda çok sık görmediğimiz yeni 
bir bakış açısıyla düzenlenmiş bir program gördüm. 
Sizinle bu programı ve ortamı paylaştığım için mut-
luyum.” ifadelerini kullandı.

“Bir hemşirenin her konuda donanımlı olması 
gerekiyor”

Son olarak söz alan Canik Belediye Başkan Yardım-
cısı Ali Can Usta da “Hemşirelik çok zor bir meslek. 
Çünkü bir hemşirenin her konuda çok donanım-
lı olması gerekiyor. Hem insan ilişkileri hem sosyal 
iletişim hem de güncel konuları takip etmek bunla-
rın başında geliyor. O yüzden bu tarz eğitimlere ve 
kongrelere çok inanıyorum. Eğitimde sürekli deği-
şimler var ve bunlardan haberdar olunması için bu 
eğitimlerin sürekli tekrarlanması gerekiyor.” dedi.

Kongrede; 11 farklı ülke, 24 üniversite ve 2 hastane-
den 27 yerli ve yabancı konuşmacı yer aldı.
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Postmodern Akımların Gençlere 
Etkisi

İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı Baş-
kanlığınca “Gençliğin Değerlerini Tehdit Eden Post-
modern Akımlar” konulu Din Felsefesi Kongresi dü-
zenlendi.

Yedincisi düzenlenen kongre, İlahiyat Fakültesi Kon-
ferans Salonu’nda yapıldı. Kongreye; Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, dekan yardımcıları, 
İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, 
farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin 
Yasa, gençliği tehdit eden post akım-
ların nasıl yorumlanacağı, neye göre 
çözümleneceği ve hangi yönde çö-
züm üretileceğinin kongrede tartışıla-
cağını söyledi.

“Ortaöğretim gençleri postmodern 
akımlardan olumsuz etkileniyor”

İlahiyat fakültesi Dekanı Prof. Dr. Me-
tin Yılmaz da ortaöğretim gençlerinin 
postmodern akımlardan olumsuz et-
kilendiklerini vurgulayarak “Kongre-

nin sonuçlarını bu bağlamda çok önemsiyoruz. Bu 
kongreden çıkan sonuçların, ileriki süreç içerisinde 
gençliği eğitmeye yönelik bir takım adımların atılma-
sında etkili olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. 
Ramazan Ertürk’ün yaptığı oturumda, OMÜ İlahiyat 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Metin Yasa “Spiritüalizm: Al-
ternatif Ruhçuluk”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay 
“Rölativizm: Ahlaki Görececilik” ve Necmettin Er-
bakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. 
Bayram Dalkılıç ise “Agnostisizm: Kuşkucu Biline-
mezcilik” konularıyla yer aldı.
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Diş Hekimliği 1. Sınıf Öğrencileri 
Beyaz Önlük Giydi

Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl başlayan 1. sınıf öğ-
rencileri törenle beyaz önlüklerini giydi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cen-
giz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim 
Arıcı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, 
Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, 
öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

“Çok değerli bir meslek seçtiniz”

Törende konuşan Samsun Diş Hekimleri Odası Baş-
kanı Abdullah İlker “Size şimdiden değerli meslek-
taşlarım diyerek seslenmek istiyorum. Umarım en 
kısa sürede zaman kaybetmeden mesleğe atılırsınız. 
Öncelikle çok değerli bir meslek seçtiniz. Diş hekim-
liği birçok beceriyi bir arada barındırmanız gereken 
bir meslek. O yüzden bu mesleği seçtiğiniz için sizi 
tekrar kutluyorum.”dedi.

“Her davranışınızda bir hekim gibi davranın”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı 
da “Önce adam, sonra diş hekimi olmak önemli. 
Beyaz önlük giymeden önce sınıftaki tavırlarımız-
dan, hocalarımıza hitap şekillerimizden hastane ko-
ridorlarındaki davranışlarımıza kadar bir hekim gibi 
davranmak önemli. Bunları hatırlatmak adına beyaz 
önlük giyme töreni önem taşıyor.” diye konuştu.

“Ülkemize güzel katkılar sağlayacağınıza 
eminim”

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz ise öğrencilerin çok önemli bir mes-
lek seçtiklerini belirterek “Doğru ve çalışkan insan 
vasıflarını taşıdığınız sürece hem mutlu hem ülke-
sine faydalı bir fert olarak bu ülkeye güzel katkılar 
sağlayacağınıza eminim. Ailelerinizi tebrik ediyor ve 
hocalarınıza da gösterdikleri emekten dolayı teşek-
kür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından 1. sınıftaki 108 öğrenci öğ-
retim üyelerinin elinden tek tek önlüklerini giydi. Ön-
lük giyme töreninin ardından meslekte 25 yılını dol-
durmuş öğretim üyelerine de plaketleri verildi. 
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Buluşu Olan Ne Yapmalı?
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde akademisyenlere 
yönelik olarak “Fikrî ve Sınai Mülkiyet Farkındalık 
Eğitimi” konulu bir program gerçekleştirildi. Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime 
Erdem Kaya Patent Danışmanlık A.Ş.’den Ali Reha 
Erdemir ve Sinan Kaya konuşmacı olarak katıldı.

“2017’de 11 patent başvurumuz var”

Akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimin 
açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran “Üniversite olarak üniversite-sa-
nayi iş birliği, inovasyon ve girişimciliği konuşurken 
2017’de, biri uluslararası olmak 11 patent başvuru-
muz olmuş. Ümit ediyorum yıl sonuna kadar 6-7 
tane daha patent başvurumuz olacak. Bunlardan 
birkaçının da uluslararası olabileceğini düşünüyo-
rum. Üniversitemiz, bu alanda daha çok şey yapa-
caktır. Öğretim üyelerimizin patentlenebilir fikirleri 
nasıl patentleyeceğini, bu konuda nasıl bir yol izle-
mesi gerektiğini bilmesi lazım. Öğretim üyelerimi-
zin bu konuda başvurup yardım alabileceği Tekno-
loji Transfer Ofisinde uzmanlarımız bulunmaktadır. 
Bu eğitimin bu konulara açıklık getireceğini umu-
yorum. Ayrıca Üniversitemiz Senatosu tarafından 
kabul edilip yürürlüğe giren Fikrî ve Sınai Mülkiyet 
Hakları Yönergesi Üniversitemiz web sayfasında 
da yayınlanmıştır. OMÜ, bildiğiniz gibi kurtuluşun 

meşalesinin yakıl-
dığı önemli bir şe-
hirde bulunmakta 
ve bununla gurur 
duyuyoruz. Cum-
huriyetimizin 100. 
yılına OMÜ 100 
tane patent hediye 
etmeli diye düşü-
nüyorum.” dedi.

Eğitim kapsamında eğitmenler; fikri ve sınai mülki-
yetin tanımı, tarihçesi, marka tescil kriterleri, mar-
ka tescil süreci, tasarım tescil süreçleri, patentler, 
patent kriterleri, patent tarifnamesi, patent vekilleri, 
patent verilemeyecek konular, patente ilişkin des-
tekler, patent verilerini kullanma, patent almanın ve 
almamanın getirdiği sonuçlar, patent tescil süreci, 
yurtdışında patent, patent iş birliği anlaşması, hu-
kuki haklar, yeni sınai mülkiyet kanunu gibi geniş 
bir yelpaze oluşturan konularda katılımcılara bilgi 
verildi.

“Buluşu olan ne yapmalı?” sorusuna cevap niteli-
ği taşıyan eğitim, bu konudaki bilgilerin ve özellikle 
tavsiyelerin akademisyenlerle paylaşılmasıyla sona 
erdi.
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Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi 
Konuşuldu
Mimarlık Fakültesinin davetlisi olarak Samsun’a 
gelen kentsel politika uzmanı ve araştırmacı yazar 
Prof. Dr. Ruşen Keleş, Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde “Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi” 
konulu bir konferans verdi.

Konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya 
Oktay, Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Me-
mişoğlu, akademisyenler, mimarlar, şehir planlama-
cıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Büyümenin Sınırları adlı raporla bu konuda ilk 
adım atıldı”

Dünyada sürdürülebilir kent ve çevre yönetimi ile ilgili 
ilk adımın, 1960 yılında bir fikir kulübü olarak kurulan 
Roma Kulübü’nün yayınladığı “Büyümenin Sınırları” 
adı verilen raporla atıldığını belirten Keleş, bu rapor-
la nüfus ve tüketim artışına bağlı olarak Dünya’nın 
ve ekosistemin ileride karşılaşacağı tehlikelere karşı 
kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçladıklarını söy-
ledi. 

“Dünyamız ve gelecek nesil için ekosistemi 
koruyarak kentleşmeliyiz”

Dünyamızın geleceği ve doğmamış nesillerin yaşam 
haklarını korumak için Türkiye’deki yöneticilerin de 
ekosisteme zarar vermeden kentleşmeyi ön plana 
almaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ruşen 
Keleş, bu konuda hassas bir lider olan Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün uygulamalarının örnek alınabileceği-
ni de sözlerine ekledi. 

Konferansın sonunda, katılımcılardan gelen soruları 
yanıtlayan kentsel politika uzmanı ve araştırmacı ya-
zar Prof. Dr. Ruşen Keleş’e Rektör Yardımcısı Meh-
met Ali Cengiz fidan sertifikası takdim ederek verdi-
ği değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Ruşen Keleş Prof. Dr. Derya Oktay
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Akademik Değerlendirme 
Toplantısında Görüşler Paylaşıldı
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 20 Eylül’de düzenle-
nen “Biniş Töreni”nin ardından Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz eşliğinde OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde akademisyenlerle “Akademik Değer-
lendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. 

Biniş töreninin, akademik hayatın yerine getirilmesi 
için yapılması gerekenleri konuşma fırsatı yarattığı-
nın altını çizen Rektör Bilgiç “Bugün burada toplan-
mamızın bir nedeni de kendimizi bir kez daha hizaya 
çekmek, muhakeme etmek ve bazı gerçekleri bir-
likte hatırlamaktır. ‘Bugüne kadar hedeflediklerimi-
zin ne kadarını yaptık, neler yapabilirdik?’ şeklindeki 
sorularda sizin de tespit ve görüşlerinize ihtiyaç du-
yuyoruz.” diye konuştu. 

“Ortak akıl tek akıldan daha güçlüdür”

Ortak aklın, tek akıldan daha güçlü olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Sait Bilgiç, Üniversite bünyesinde-
ki herkes için huzurlu bir ortam ve adil bir yönetim 
sağlama hususunda oldukça hassas davrandıklarını 
kaydetti. Rektör Bilgiç, Üniversiteyi bulunduğu nok-
tadan daha ileriye taşımak için yaptıkları çalışmalar 
hakkında da öğretim elemanlarıyla bilgiler paylaştı. 
Göreve geldikleri ilk hafta içinde sadece bir yakla-
şım biçimi farklılığıyla Üniversiteye 100 milyon Türk 
Lirası gibi bir yatırım kazandırdıkları belirten Prof. Dr. 
Bilgiç, iş birliğinin, paylaşımın ve iletişimin önemine 
dikkat çekti. 

“Teknopark’ın etkinliğini arttırdık”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite - sanayi iş 
birliğini güçlendirerek Teknopark’ın etkin bir şekilde 
çalışmasını sağladıklarını ve OMÜ’nün girişimci üni-
versite olarak anılmasının öncelikli hedefleri olduğu-
nu vurguladı. Üniversite genelinde bir kalite sürecine 
girildiğini hatırlatan Bilgiç, bütün görevlerin en iyi 
şekilde yapılmasını sağlayacak bir sistemin temel-
lerinin atıldığını ve bu ideallerin OMÜ ailesinin tüm 
mensupları tarafından paylaşıldığı takdirde başarıya 
ulaşacağını söyledi. 

Akademisyenlerin, yarara yönelik yayınlarını çoğalt-
masının önemine de değinen Rektör Sait Bilgiç, 
akademisyenlerden gelen soruları yanıtlayarak gö-
rüş ve önerileri dinledi.
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Ön Kuluçka Merkezi Açıldı
OMÜ Ziraat Fakültesi ve Doğu Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş bir-
liğinde gerçekleştirilen “DOKAP Bölgesi Tarım Sek-
töründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve 
Geliştirilmesi Projesi”nin açılış töreni Ziraat Fakültesi 
Fahrettin Tosun Konferans Salonu’nda yapıldı. Aynı 
zamanda proje kapsamında OMÜ Ziraat Fakültesin-
de Ön Kuluçka Merkezi de açıldı.

Törende Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, projenin ama-
cını anlatarak Ziraat Fakültesi bünyesinde öğren-
ciler, akademisyenler, araştırmacılar ve mezunlara 
girişimcilik üzerine verilmiş ve verilecek olan eğitim-
ler ve olgunlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 
DOKAP Kuluçka Merkezi’nin kuluçka konusunda 
araştırma yapan öğrencileri destekleyeceğini kay-
deden Prof. Dr. Demiryürek, öğrencilerden projeleri 
iyi olanların seçilerek Teknopark tarafından destek-
leneceğini ve iyi fikirlerin ticarileştirilmesinin amaç-
landığını söyledi.

Demir: “Fakültemizi girişimciliğin merkezi 
hâline getirmek istiyoruz”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir de 
konuşmasında Fakültelerini girişimciliğin merkezi 
hâline getirmek istediklerini ve halkla bütünleşme-
yi amaçladıklarını vurgulayarak “Proje kapsamında 

açtığımız Kuluçka Merkezi’nde kuluçka konusunda 
girişimcilerle buluşacağız. Orası bir fikir merkezi gibi 
çalışacak. Çiftçilerimiz, öğrencilerimiz, mühendis-
lerimiz ve vatandaşlarımız orada bir araya gelerek 
sektörle ilgili projelerini paylaşacak. Bu merkez böl-
gemiz için çok önemli bir görevi yerine getirecek.” 
dedi.

Ceyhan “İyi bir fikriniz varsa gelişmiş ülkelerin 
önüne bile geçebilirsiniz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan da yeni açı-
lan Kuluçka Merkezi’ni de baz alarak iyi fikirlerin ül-
keleri üst noktalara taşıdığını söyledi. Rektör Yardım-
cısı Ceyhan “İyi bir fikriniz varsa ve bu fikir topluma 
fayda sağlayacaksa bu fikir sayesinde gelişmiş ülke-
lerin önüne bile geçebilirsiniz. İyi fikirler hem altyapı 
hem maddi açıdan destekleniyor.” diye konuştu.

Yüce “Girişimci çok hızlı düşünmelidir”

DOKAP Başkanı Kemal Yüce ise girişimciliğin öne-
minin altını çizdiği konuşmasında şunları söyledi: 
“Bir girişimci çok hızlı düşünmelidir. En zor şartlar 
altında aldığı kararı hayata geçirmek mecburiye-
tindedir. Dolayısıyla girişimci eskinin yerine yeniyi 
getirdiği için geleneksele bağlı olanların direncini 
kırmak zorundadır.“ 
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Konserler ve “Oda Müziğinde Alternatif Girişimler” 
konulu çalıştaydan oluşan Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Uluslararası Festivali, 
uluslararası müzik topluluğu “Trio KlaViS”in katılı-
mıyla Konservatuvarın konser salonunda gerçekleş-
tirildi.

“Samsun’da bir ilk”

Oda müziğinde birer otorite olan uluslararası ve ye-
rel müzik toplulukları OMÜ’de ağırlandı. Festivalin 
açılışında konuşan Devlet Konservatu-
varı Müdürü Prof. Dr. Olga Hasanoğlu, 
müzik alanında uluslararası bir festivalin 
Samsun’da ilk kez düzenlendiğine dikkat 
çekti. Prof. Dr. Olga Hasanoğlu “Çalıştayı 
‘Oda Müziğinde Alternatif Girişimler’ ola-
rak adlandırmamızın nedeni, oda müziği-
ne farklı yaklaşımlar getirmiş, geleneksel 
oda müziğinden farklı projeler üretmiş 
müzisyenlerin festivalimizde bir araya 
gelmesidir.” dedi.

“Klasik müzik başyapıtlarına yeni bir bakış 
açısı”

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Olga 
Hasanoğlu’nun konuşmasının ardından sahne alan 
“Trio KlaViS”, biri kendi besteleri olan 3 adet eser 
icra etti. Eserlerin seçim ve yeniden yorumlama aşa-
ması hakkında bilgiler paylaşan topluluk üyeleri, kla-
sik müzik başyapıtlarını, yeni bir bakış açısı getirerek 
yeniden uyarladıklarını belirttiler. 

Repertuvarlarını oluştururken sorumluluklarının da 
farkında olduklarını söyleyen topluluk üyeleri “Bir 
eseri kendi repertuvarımız için seçerken onun ken-
di formatımıza uygun olmasını ve orjinal hâline göre 
kalitesinin düşmemesine çok dikkat ediyoruz. Ese-
rin, piyano, keman ve saksafon üçlemesine uygun 
olması bizim için çok önemli.” diye konuştu.

Festivalde Trio KlaViS’in yanı sıra Avusturyalı müzik 
topluluğu “Die Wandervögel”, İstanbul’dan katılan 
müzik topluluğu “Toker Trio” ve OMÜ Devlet Kon-
servatuvarı öğretim üyeleri, icra ettikleri eserlerle ve 
paylaştıkları bilgilerle müzikseverlere 5 gün boyunca 
verimli ve keyifli bir festival süreci yaşattılar. 

19 Aralık’ta başlayan festival, 23 Aralık’ta sona erdi.

Oda Müziğinde Alternatif Girişimler
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Efsane Güreşçi Yaşar Doğu Anıldı

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, dünya güreşi-
nin efsane ismi Yaşar Doğu’yu konu alan bir panel 
düzenledi.

Dünyaca ünlü millî güreşçimiz Yaşar Doğu’nun spor 
hayatının tüm yönleriyle ele alındığı panele; Olimpi-
yat ve Dünya Şampiyonu Tevfik Kış, Yaşar Doğu’nun 
oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Kırkpınar Başpehlivanı 
Fatih Atlı, Samsun Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Seven panelist olarak katıldı. 

Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen panelde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Vedat Ceyhan, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Kavak Bele-
diye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Dernekler 
Federasyonu (KADEF) Başkanı Op. Dr. Yılmaz Ka-
ragöz, Atakum Belediye Başkan Vekili Turan Mısır, 
akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

 “Fakültemizde Yaşar Doğu’nun adını 
taşımaktan kıvanç duyuyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Mehmet 
Yalçın Taşmektepligil “Yaşar Doğu Türk güreş tarihi-
mizin efsanevi sporcularındandır ve mutlaka onun 
sporculuğunun yanında ahlaki yönü bütün ayrıntı-
larıyla gelecek nesillere aktarılmalıdır. Fakültemizde 
adını taşımaktan ve yaşatmaktan kıvanç duyduğu-
muz Yaşar Doğu, yalnız Türk güreş tarihini değil dün-
ya güreş tarihini de etkileyen güçlü bir isimdir.” dedi.

“Benden önce talebeleri onun has evlatlarıydı”

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Seydi Ahmet 
Ağaoğlu yaptı. Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazan-
fer Doğu, babasını daha yedi yaşındayken kaybet-
tiğini belirterek “Onun asıl evlatları güreş için yetiş-
tirdiği gençlerdi. Benden önce talebeleri onun has 
evlatlarıydı; bütün hayatını onların peşinde geçirdi 
ve ben bununla hep çok gurur duydum.“ ifadelerini 
kullandı. 

Prof. Dr. Doğu, Fakülte kurulduğundan beri ilk defa 
Yaşar Doğu’nun panelinin yapıldığını ve gençlerin bu 
panel sayesinde Yaşar Doğu’yu daha iyi öğrenme ve 
anlama şansına sahip olacaklarını söyledi. 

Yaşar Doğu’nun talebesi olan Tevfik Kış da Yaşar 
Doğu’nun kendisini keşfetmesi, hayatını yönlendir-
mesini ve özellikle de onlara kazandırdığı sporcu ah-
lakı ve duruşunu anlattı. 

“Yaşar Doğu ideolojisini doğru anlamak ve 
anlatmak önemli” 

Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı da Yaşar Doğu 
ideolojisinin çok iyi anlaşılmadığına vurgu yaparak 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bugünkü yöneti-
ciler, antrenörler, federasyon başkanları ve kamu 
kuruluşlarındaki yöneticiler Yaşar Doğu ideolojisini 
anlamış olsalardı bugün Türk güreşi çok daha iyi bir 
yerde olabilirdi. İnşallah bu okulda ve diğer okullar-
da branş ayırmaksızın Yaşar Doğu ideolojisini doğru 
anlamak ve anlatmak burada yetişecek gençler ve 
sporcular için çok önemli olacaktır. Temennim odur 
ki antrenör arkadaşlarımız Yaşar Doğu’yu iyi anlayıp 
öğrencilerinize eksiksiz yansıtırlar. 

“Yaşar Doğu bu millete Allah’ın bir takdiri bir 
bereketidir”

Panelin son konuşmacısı Samsun Yazarlar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seven ise “Yakın 
tarih Türk güreşinde Yaşar Doğu’nun hayatı, felsefesi 
bilinmeden Türk güreşinin dününü bugününü anla-
mak mümkün değildir. Yaşar Doğu bu millete Allah’ın 
bir takdiri, bir bereketidir. Yaşar Doğu’nun vatan sev-
gisi eşsizdir. Doğu ‘Ben Türk bayrağının dalgalanma-
dığı başka bir ülke adına güreşmemeye ahdettim ve 
bu sözüme de ömrümce sadık kalacağım’ demiştir.” 
dedi.

Panel, katılımcılardan gelen soruları konukların ya-
nıtlamasıyla devam etti. Panel sonunda panelistlere 
Üniversitenin fidan sertifikası ile çiçek takdim edildi. 
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Of, Artlı ve Çepni Koyunlarının 
Genetik Tanımlaması Yapılacak 

Ziraat Fakültesinde “Trabzon İli Yöresel Artlı, Of ve 
Çepni Koyun Türlerinin Moleküler Tanımlanması” 
adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ziraat Fakültesi Fahrettin Tosun Konferans 
Salonu’nda yapılan toplantıya; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran, Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yusuf Demir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Hüsnü Demirsoy, Proje Yürütücüsü Ziraat Fakülte-
sinden Prof. Dr. Mehmet Akif Çam, Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
Temsilcisi Dr. Vedat Akgündüz ile akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

“Et üretiminde bilgiyi ve teknolojiyi 
kullanmalıyız”

OMÜ Ziraat Fakültesi, TAGEM ve Trabzon Koyun 
Yetiştiriciliği Birliğinin birlikte yürüttüğü projenin 
açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran “Bizim et üretiminde bilgiyi ve 
teknolojiyi kullanacak yetkinliğe gelmemiz lazım 
ya da yetiştiricimizin, üretimde bilgiyi ve teknolojiyi 
kullanarak daha uygun fiyata ürün ya da et üretme-
sinin yollarını bilmesi lazım. Onun için bu tarz pro-
jeler gerçekten çok önemli. Fakültemiz bu projede 
görüldüğü gibi Karadeniz Bölgesi’nin tamamına 
hitap eden, bu bölgenin araştırma ihtiyaçlarını kar-

şılamada etkili, güçlü ve yetkin kadrosu ile bölgenin 
tarımına da olumlu katkı sağlamaktadır.” dedi.

“Dünyanın en önemli sorunlarından biri gen 
kaynaklarının kaybolmasıdır”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir ise “Bu ülke-
nin tarımına yapılacak her katkı ve bu yönde atılacak her 
adım çok önemlidir. Hem bitkisel hem de hayvansal üre-
timde gen kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi hatta 
gen bankalarımızın oluşturulması, bu ülkenin en önemli 
meselelerinden biridir ve bu proje bu açıdan çok önem-
lidir.” diye konuştu.

 “Of, Artlı ve Çepni genotiplerinin moleküler 
yöntemlerle genetik tanımlanması 
amaçlanmaktadır”

Son olarak proje hakkında detaylı bilgi veren Proje Yürü-
tücüsü Prof. Dr. Mehmet Akif Çam, amaçlarının Trabzon 
ilinde yetiştirilen Of, Artlı ve Çepni koyunlarının molekü-
ler yöntemlerle genetik tanımlanması olduğunu söyledi. 
“Proje kapsamında bu koyun türlerine ait gelişme, yem 
değerlendirme ve et kalite özellikleri de belirlenecektir.” di-
yen Çam, nesli tükenen genotiplerin (soy yapısı) yeniden 
yaşama kazandırılması ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan 
genotiplerin korunmasını amaçladıklarını vurguladı. Çam, 
konuşmasında ayrıca projede uygulanacak yöntemlerden 
bahsetti.

Prof. Dr. Mehmet Kuran Prof. Dr. Yusuf Demir Prof. Dr. Mehmet Akif Çam



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
7

S
ay

ı 7
0

77

“Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak”

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başka-
nı Prof. Dr. Musa Yıldız, Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde “Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak” ko-
nulu bir konferans verdi.

Konferansa; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

“Büyüklerimizi anma boyutundan anlama ve 
anlatma boyutuna geçmeliyiz”

Prof. Dr. Musa Yıldız “Tarihimize ve kültü-
rümüze önemli etkileri olmuş büyüklerimi-
zi artık anma boyutundan anlama ve an-
latma boyutuna geçmeyi arzu ediyoruz. 
Bu önemli şahsiyetler sadece tarihin için-
de kalmasın. Yaptıkları büyük hizmetleri 
gençlerimize öğretelim, gençlerimiz de bu 
örnek şahsiyetleri tanısınlar.” dedi.

“Bu dönem aynı zamanda bize Ahmet 
Yesevi’yi tanıtan Fuat Köprülü Yılı’dır”

UNESCO’nun, 2016 ve 2017 sezonunu 
“Ahmet Yesevi Yılı” ilan etmesinde Hoca 
Ahmet Yesevi’nin eserlerinde vurguladığı 
evrensel değerlerin etkili olduğunun al-
tını çizen Musa Yıldız, bu dönemin aynı 
zamanda Yesevi’yi bize ve dünyaya ta-

nıtan Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü Yılı olarak da ilan 
edildiğini söyledi. Millî şair Yahya Kemal Beyatlı’nın 
yönlendirmesiyle Fuat Köprülü’nün Ahmet Yesevi’yi 
araştırmaya başladığını kaydeden Yıldız, Köprülü’nün 
Kurtuluş Savaşı yıllarında araştırmalarını tamamladı-
ğını ifade etti.

“Yesevi’nin eserleri felsefesini geleceğe taşımak 
için önemli”

Ahmet Yesevi’yi tarihin ilk mutasavvıfı olarak tanım-
layan Prof. Dr. Musa Yıldız, ömrünün son 10 yılını çi-
lehanesinde geçirmiş Yesevi’nin geriye 4 önemli eser 
bıraktığını kaydetti. Türkçe yazılarak Türk dünyasında 
İslam’ın hızla yayılmasını sağlayan “Divan-ı Hikmet”e 
ve şu anda bile İslam dünyasında yaşanan dertlere 
deva olabilecek nitelikteki diğer eserlerine de değinen 
Yıldız “Bu eserlerin okunması Yesevi’nin felsefesini 
gelecek nesillere aktarmak için oldukça önemlidir.” 
ifadesini kullandı. 

Rektör Bilgiç: “Dünyayı iyilik kurtaracak”

Etkinlikte söz alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Sait Bilgiç “Her ne kadar kötüler aksini 
iddia etse de dünyayı iyilik kurtaracak. Bundan 9 asır 
önce sadece öğrenci yetiştiren ve iyi bir insan olma-
ya çalışan Hoca Ahmet Yesevi’nin, görüyorsunuz hâlâ 
adı anılıyor, fikirleri anlaşılmaya çalışılıyor ve yaptıkları 
değerli olduğu için geleceğe taşınmak isteniyor.” şek-
linde konuştu. 

Konferansın sonunda Prof. Dr. Musa Yıldız Ahmet 
Yesevi’nin Çağatayca dilinde yazılmış “Divan-ı Hik-
met” baskısını Rektör Bilgiç’e hediye etti.
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Hayatı ve Siyasi Mücadelesi ile Ali 
Fuad Başgil Sempozyumu

Hukukçu kimliği, felsefi düşünceleri, 
bu doğrultuda geliştirdiği siyasi tavrı ve 
kaleme aldığı eserleri ile Türk düşün-
ce hayatında seçkin bir yeri olan Ord. 
Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in düşünce ve 
mücadelesi; “Vefatının 50. Yıl Dönü-
münde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali 
Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri” 
adlı uluslararası sempozyumda ele 
alındı.

Uluslararası sempozyum; Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde 
bulunan Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenirken çok sayıda katılımcıyla dikkat çek-
ti. Sempozyuma; Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Çar-
şamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Baro 
Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Çarşamba Adalet Ko-

misyon Başkanı Ender Yılmaz, Çar-
şamba Kaymakamı Mustafa Güney, 
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin 
Dündar, Sempozyum Düzenleme Ku-
rulu Başkanı Doç. Dr. Bekir Şişman, 
adli, idari ve mülki erkân, fakülte de-
kanları, OMÜ öğretim üyeleri, Azerbay-
can, Makedonya, Kosova, Kırgızistan 
ve Malezya’dan öğretim üyeleri, sivil 
toplum kuruluş temsilcileri ile öğrenci-
ler katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan sem-
pozyumda ilk olarak söz alan Sempozyum Dü-
zenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bekir Şişman 
sempozyumun temel amacını: “Bu sempozyumun 
temel hedefi, Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçişin ve 
Cumhuriyet sonrası siyasi süreçlerin bir düşünür ve 
mücadele insanının bakış açısıyla nasıl değerlendi-
rildiğini anlamaya çalışmaktır.” sözleriyle özetledi.
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“Başgil’in çetin hayatını Türkiye’ye hatırlatmak 
gibi bir misyonu yerine getiriyoruz”

Ardından konuşan Çarşamba Belediye Başkanı 
Hüseyin Dündar da 2008 yılından itibaren Ali Fuad 
Başgil adına her yıl bilimsel nitelikli toplantı ve sem-
pozyumların düzenlenmesi fikrinin ortaya çıktığını 
belirterek uluslararası olarak düzenlenecek bu sem-
pozyumda Ali Fuad Başgil’in her yönüyle tartışılıp 
bilimsel zeminde ele alınmasının, onun düşüncesi-
nin daha da tanınması ve yer edinmesi açısından 
önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Başkan 
Dündar sempozyumla aynı zamanda çok yönlü bir 
mücadele insanının çetin hayatını Türkiye’ye ve yeni 
kuşaklara yeniden hatırlatmak ve aktarmak gibi bir 
misyonu da yerine getirdiklerini söyledi.

“Ne mutlu bize ki Ali Fuad Başgil gibi bir rol 
modelimiz var”

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz de 10 yıl 
önce başlayan Ali Fuad Başgil ile ilgili etkinliklerin 
artık uluslararası bir hâl aldığını kaydettiği konuşma-
sında “Hayatınızı rol model insanlar üzerinden şe-
killendirebilir ve hayatınıza ancak bu şekilde anlam 
katabilirsiniz. Bize ne mutlu ki Çarşambamızdan, bu 
topraklardan Ali Fuad Başgil gibi rol modelimiz var. 
Adına kürsü kurulacak kadar çok değerli bilim ve si-
yaset adamı olan Ali Fuad Başgil’in siz sevgili genç-
lerle tanıştırılmasında bütün emeği geçen ve gönül 
veren herkese şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini 
kullandı.

“Ülkemiz ve gençliğimizin yarınları adına her 
zaman destek olmaya hazırız”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konuşmasında “Bu 
sempozyumun düzenlenmesinde fikrimiz ve bir 
emeğimiz var. Üniversitemizin bu konuda bugün ol-
duğu gibi yarın da gençlerimiz ve ülkemizin geleceği 
adına yararlı olan her konuda destek olacağımızı da 
söylemek istiyorum. Bugün sempozyumumuza yurt 
içinden ve yurt dışından çok değerli bilim insanları 
katılacaklar. Bu fikirlerin, görüşlerin, tespitlerin de 
bizlere değer ve anlam katacağını düşünüyorum. 
Katılan bütün bilim insanlarına ve diğer katılımcılara 
çok teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun ve-
rimli geçmesini diliyorum.” sözlerine yer verdi.

“Gençleri önemseyen önemli bir vatan 
sevdalısıydı”

Vali Osman Kaymak da Ali Fuad Başgil’in sadece 
bir hukukçu ve siyasetçi olmadığını, aynı zamanda 
verdiği eserler ile bir eğitimci olduğuna değinerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlere seslendiği kitap-
larıyla gençleri önemseyen önemli bir vatan sevdalı-
sıydı. Onun fikir dünyasından akıtarak kaleme aldığı 
14 eser içinde yer alan ‘Gençlerle Baş Başa’ kitabı 
her genç tarafından mutlaka okunmalıdır. Ayrıca Ali 
Fuad Başgil 27 Mayıs 1960 sonrasındaki olağanüs-
tü dönemde kısa süreli yaşadığı siyasi tecrübesi 
ile Türk siyasi hayatında önemli bir yer edinmiştir. 
Onun demokrasi, siyaset anlayışı, politikaya bakışı, 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında vermiş olduğu 
mücadelesi ve adaylıktan çekilmesi sonrası yaptığı 
açıklamaları siyaset hayatımızın gelişim aşamala-
rının önemli kilometre taşlarından birisi olmuştur. 
Vefatının 50. yıldönümünde bir düşünce insanı ola-
rak ‘Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri’ başlıklı 
uluslararası sempozyumu organize eden kurum ve 
kuruluşlara, emeği geçen tüm paydaşlara ve tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Konuşmalar sonrası Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç baş-
kanlığındaki açılış oturumunda; sırasıyla Gazi Üni-
versitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tevfik Erdem, OMÜ 
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cafer Sadık 
Yaran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş ve Malezya Uluslara-
rası İslam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ars-
had İslam; Ali Fuad Başgil’in fikirleri, mücadelesi ve 
eserleri ile yaşadığı döneme ve bugüne ışık tutan 
pek çok unsuru katılımcılarla paylaştı.

Türkiye’nin pek çok üniversitesinden ve bunun yanı 
sıra Azerbaycan, Makedonya, Kosova, Kırgızistan 
ve Malezya’dan öğretim üyelerinin toplamda 60 bil-
diri ile katkı sağladığı “Vefatının 50. Yıl Dönümünde 
Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi 
Mücadeleleri” sempozyumu 13 ve 14 Ekim tarihle-
rinde yapıldı. Bu bildirilerden 30 kadarı ise OMÜ öğ-
retim üyelerince sunuldu. 
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YÖS Masaya Yatırıldı

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ve UZEM’in iş 
birliğinde, UZEM Konferans Salonu’nda düzen-
lenen “Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (YÖS) 
Çalıştayı”nda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 
gelen davetlilerle birlikte sınav sistemi ve neden ol-
duğu sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

30 farklı üniversiteden davetlinin katıldığı çalıştay-
da; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Komitesi 
üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Orbay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Se-
yit Aydın, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, 
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya, ÖSYM Bilgi İşlem Daire Başkanı Ramazan 
Çetinkaya ve akademisyenler de hazır bulundu.

Rektör Bilgiç: “Çalıştay raporu YÖK’e 
sunulacak”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, OMÜ’nün uluslararasılaşma konusunda 
büyük bir gayret gösterdiğinin altını çizerek “Üniver-
sitemizde dünyanın birçok ülkesinden öğrencileri-
miz var. Daha nitelikli öğrencilerin bizi tercih etmesi 
için de gereken düzenlemeleri yapıyoruz.” dedi.

OMÜ’nün ve diğer üniversitelerin YÖS ile ilgili ola-
rak neler yaptığı, neler yapabileceği hususunda 
herkesin fikrini paylaşarak tartıştığı, çözüm öneri-
leri sunduğu başarılı bir çalıştayın gerçekleşmesini 
umduğunu dile getiren Prof. Dr. Bilgiç “Çalıştayın ar-
dından, ortaya çıkan sonucu bir rapor hâlinde YÖK 
ile paylaşacağız. Çalıştayın, daha makul, sorunların 
daha aza indirildiği bir dönemin yaşanmasına katkısı 
olmasını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Er : “Türk yükseköğretim sisteminin 
uluslararasılaşması için çalışıyoruz”

Türk yükseköğretim sistemi ve uluslararası öğrenci 
konularında sunum yapan YÖK Yürütme Komite-
si üyesi Prof. Dr. Rahmi Er de “Yükseköğretimde 

uluslararasılaşma tüm dünyada her geçen yıl önemi 
artan bir olgu. Bu öğrenci potansiyelinden her ülke 
daha fazla pay almaya çalışıyor. Bizim de YÖK ola-
rak Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaş-
ması için çok ciddi çalışmalarımız var.” dedi.

“OMÜ uluslararası öğrenci sıralamasında 9. 
sırada”

2000 yılından bu yana Türk üniversitelerinin aldığı 
uluslararası öğrenci sayısının 20 binden 100 binli 
rakamlara çıktığını kaydeden Prof. Dr. Er, en fazla 
uluslararası öğrencinin geldiği ülkeleri Suriye, Azer-
baycan, İran, Afganistan, Irak, Almanya, Yunanistan, 
Kırgızistan ve Bulgaristan olarak sıraladı. Rahmi Er, 
OMÜ’nün uluslararası öğrenci sayısının Türk üniver-
siteleri içerisinde 9. sırada yer aldığını söyledi. 

“İngilizce program sayısının arttırılması 
gerekiyor”

YÖK olarak nitelikli uluslararası öğrenciyi ülkemize 
kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Yürütme 
Komitesi üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, bunun için önce-
likli olarak yabancı dilde eğitim veren programların 
arttırılması gerektiğinin altını çizdi. 

“Sağlıklı bir sistem için çalıştayın katkısı çok an-
lamlı”

Üniversitelerin yurt dışında uyguladığı sınavların yol 
açtığı sorunlara ve bu sorunların nedenlerine de 
değinen Prof. Dr. Er “Biz YÖK olarak bu yanlışları 
sürdürmeme kararındayız. Çalıştay da bize fikir ver-
mesi açısından ve zamanlaması bakımından da çok 
iyi oldu. Çalıştay sonunda bize ulaştırılacak rapor 
da kesinlikle dikkate alınacaktır. Sağlıklı bir sisteme 
geçmek için katkısı olacak bu anlamlı çalıştay için 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ve emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Kızılkaya: “Diğer üniversitelerle ortak bir sınav 
uygulanabilir”

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya da, uluslararası öğrencilerin kaliteyi, reka-
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beti, proje ortaklıklarını, üniversite sıralamasını, bili-
mi ve tanınırlığı arttırmak açısından önemli olduğunu 
belirterek Uluslararası İlişkiler Birimi’nin kaydettiği 
YÖS öncesinde ve sonrasında karşılaşılan prob-
lemleri de açıkladı. Bu konuda yaşanana sorunları 

diğer üniversitelerle birlikte çözmeyi amaçladıklarını 
dile getiren Kızılkaya, “Diğer üniversitelerle ortak bir 
sınav uygulanabilir.” dedi.

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya’nın moderatörlüğünde diğer üniversite-
lerden gelen temsilcilerin öneri ve sorunlarını dile 
getirdiği çalıştay; Prof. Dr. Emin Kasap’ın “Sınav 
Sorularının Hazırlanması”, ÖSYM Bilgi İşlem Daire 
Başkanı Ramazan Çetinkaya’nın “Sınav Güvenliği”, 
Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’in “Sınav Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi ve Yerleştirme”, Yrd. Doç. Dr. Re-
cai Oktaş’ın “Üniversitelerarası Network Oluşturma” 
ve Yrd. Doç. Dr. Rezan Yılmaz’ın “Çalıştay Raporu 
ve Bildirgesinin Oluşturulması” konulu sunumlarıyla 
devam etti.

Genel bir değerlendirmenin yapıldığı çalıştay, dilek 
ve temennilerle sona erdi.

Akademik Kurul Toplantılarına 
Yönetim Çıkarması 
2017 - 2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların organi-
ze ettiği akademik kurul toplantılarına Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ve üniversite yönetimi katıldı. 

Mevcut durumun gözden geçirilmesi, sorunların or-
tak aklın gücüyle çözülmesi ve birimlerin gelişimlerini 
sağlayacak fikirlerin ortaya çıkması açısından akade-
mik kurul toplantılarını önemseyen Rektör Sait Bilgiç, 
yoğun programı dâhilinde fakültelerin akademik kurul 
toplantılarının önemli bir kısmına katıldı. Fakültelerle il-
gili bilgi alarak öneri ve sorunları yerinde dinleyen Rek-
tör Bilgiç, bunların dikkate alınıp değerlendirilmesi ve 
çözümü için akademisyenlerle iş birliği içinde olacak-
larını vurguladı.

Toplantılarda OMÜ yönetiminin faaliyetleri, kalite 
süreci ve proje çalışmalarıyla ilgili de katılımcıları bil-
gilendiren Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenlerden 
bilgilerini ve yayınlarını güncelleyerek bu sürece kat-
kıda bulunmalarını istedi. Rektörlüğün örnek olmak 
için öncü proje çalışmaları olduğunu da kaydeden 
Bilgiç, akademisyenlerden dış kaynak yaratmak 
için proje üretmelerini ve yarara dönüşecek, hem 
OMÜ’yü hem de Türkiye’yi geliştirecek yayınlar yap-
malarını talep etti.

Fakülte Dekanlarının, fakülteleri, faaliyetleri, projeleri 
hakkında sunum yaptıkları akademik kurul toplantı-
larında, 2017-2017 eğitim-öğretim döneminde faali-
yete geçmesi planlanan yeni kurum ve uygulamalar 
konusunda da Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç bilgilen-
dirildi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesine bir yıl süreyle emanet 
edilen 57. Alay Sancağı bu sefer ilköğretim öğrenci-
leri ile buluştu. 

57. Alay’ın temsili sancağını mümkün olduğunca her 
kesimden Samsunlularla buluşturmaya özen gös-
teren Üniversite yönetimi, kendisine teslim edilen 
emaneti bu kez Samsun ve ilçelerindeki okullarda 
sergileyerek Sancak’ın maneviyatını öğrencilerde 
yaşatıyor.

Çanakkale Savaşı’nın gidişatını değiştiren, fedakârlık 
ve kahramanlıklarıyla dünya tarihine damgasını vu-

ran 57. Piyade Alayı’nın değerli sancağı, geçen yıl 
19 Mayıs Törenleri’nde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’e takdim edilmişti. 57. Alay Sancağı bir yıl sü-
reyle OMÜ tarafından muhafaza edilecek.

57. Piyade Alayı’nın cesur ve kahraman askerleri 
ile onların vatan ve millet sevgisini sembolize eden 
Sancak, Samsun’un Atakum, İlkadım, Canik, Asar-
cık, Ayvacık, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba, Havza, 
Kavak, Ladik,19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköp-
rü, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde öğrenciler tarafın-
dan yoğun ilgi ve merakla karşılandı.

Google Türkiye’nin, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İŞKUR 
iş birliğiyle geliştirip hayata geçirdiği 
“Dijital Atölye” eğitim projesinin ilk 
ayağı Mühendislik Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda hayat buldu.

Bu kapsamda herkesin internetten 
en etkin şekilde faydalanma fırsa-
tına sahip olabilmesi için Türkiye’ye 
özel içerikle hazırlanan ve ücretsiz bir 
eğitim hareketi olan “Dijital Atölye” 
projesi kapsamında; Google uzman-
ları tarafından ‘’Dijital Girişimcilik’’ ve 
‘’Nasıl Youtuber Olunur?’’ konulu bir 
eğitim verildi. OMÜ’de başlayan ve 
22 Aralık’ta sona eren etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi.

Öğrencilerin merak ettiği sorulara cevap bulduğu 
eğitim, katılımcılara sertifika verilmesiyle son buldu.

57. Alay Sancağı Okullarda Sergilendi

Dijital Atölye Eğitimi
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İletişim Fakültesi öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü dolayısıyla Çarşamba’da ilköğretim 
öğrencileriyle bir araya geldi. Her çocuğun belirli 
haklara sahip olduğunu vurgulama ve hakları ile ilgili 

bilinçlendirme ve toplumsal farkındalık 
yaratma amaçları doğrultusunda et-
kinliği gerçekleştiren Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü 4. sınıftan bir grup öğ-
renci, bu kapsamda Çarşamba’da bu-
lunan Farabi Koleji, Hacı Yılmaz Yılmaz 
İlkokulu ve Atatürk İlkokuluna giderek 
2-3 ve 4. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet 
uygulamaları projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen etkinlikte, ne tür hak-
lara sahip oldukları ve haklarını nasıl 
koruyabilecekleri konusunda çocuk-
ların bilinçlenmesini ve bilgilenmesini 
sağlamak amacıyla paylaşımlarda bu-
lunuldu. 

En çok ülke tarafından imzalanan in-
san hakları belgesi olma özelliği taşıyan Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi, projede yer alan öğrenciler tarafın-
dan 166 ilköğretim öğrencisine anlatıldı.

İletişim Öğrencileri Çocuklara 
Haklarını Anlattı

OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde 
İletişim Fakültesi ve Fakülte Öğrenci Temsilciliği iş 
birliğiyle hamsi şöleni düzenlendi. 

Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 
şenliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan, Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Recep 
Yılmaz ile akademisyenlerin yanı sıra birçok öğrenci 
ve fakülte personeli katıldı. 

Gençlerle sohbet eden Dekan Prof. Dr. Usta ‘’Öğ-
rencilerimizin düzenlediği Hamsi Şenliği etkinliği 
benim çok hoşuma gitti; çünkü bu etkinlikler, hamsi 
yemekten çok öğrenciler arasında sevgiyi ve ileti-
şimi güçlendiriyor ve bir barış ortamı oluşturmaya 
katkı sağlıyor.” dedi. Sınav haftasına da yaklaşıldığı-
nın altını çizen Usta ‘’Böyle etkinliklerin sınav haftası 
arifesinde olması öğrenciye iyi gelir, ruhsal olarak 
onları rahatlatır. Bugün de gözlemlediğim kadarıyla 
bütün öğrencilerin gözünde tebessüm ve mutluluk 
vardı.” sözlerine yer verdi

Program öğrencilerin horon çekmesiyle son buldu.

Çarşamba’da Hamsi Şöleni
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Ondokuz Mayıs Üniversitesini tercih ederek çeşitli 
bölümlerde okuyan uluslararası öğrenciler, Üniver-
site üst yönetimi tarafından 28 Ekim’de düzenlenen 
tanışma kahvaltısında bir araya geldi.

OMTEL Otel’de düzenlenen kahvaltıya; Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı, Uluslararası 
İlişkiler Birimi Başkanı ve Bafra İşlet-
me Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya, Uluslararası Öğrenci Koor-
dinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, İşletme 
Fakültesinin yapımını üstlenen bağış-
çı iş adamı Akif Arslan ve çok sayıda 
uluslararası öğrenci katıldı.

3 bin 342 uluslararası öğrencinin oku-
duğu Ondokuz Mayıs Üniversitesin-
de, yeni başlayan öğrenciler için orga-
nize edilen kahvaltıda konuşan Rektör 
Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, böyle 
güzel bir ortamda olmaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek “OMÜ 

yönetimi olarak sadece kahvaltıda değil her zaman 
yanınızdayız. Her türlü ihtiyacınızı karşılamaya çalı-
şıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık 
olsun.” dedi.

OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı İlkin 
Hamitzade de barkovizyon eşliğinde öğrencilere, 
Üniversite ve kampüs yaşantısı hakkında bilgiler ve-
rerek bölge başkanlarını tanıttı.

Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya ise “Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 
bizim için çok önemli bir gün. Bayramımız kutlu 
olsun. Ayrıca bugün Türkmenistan’ın 26. kuruluş yıl 
dönümü, bu vesileyle de Türkmen kardeşlerimi teb-
rik ediyorum, nice yıl dönümlerinde buluşmak üze-
re.” diye konuştu.

Etkinlikte Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Folklor 
Ekibi, hazırladıkları gösteriyi sergiledi. Son olarak 
öğrenciler şarkılar eşliğinde eğlenerek hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.

Uluslararası Öğrenciler Kahvaltıda 
Buluştu
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Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım programı öğrencileri, Güzel Sanatlar 
Kampüsü’nde düzenledikleri “Temiz Kampüs” ko-
nulu konferansla üniversite öğrencilerini geri dönü-
şüm konusunda bilinçlendirdi.

2. sınıf öğrencilerinden Selman Tayyip Zor, Eren Yıldı-
rım ve Gökhan Yılmaz, Öğr. Gör. Şadiye Nur Güleç’in 
koordinatörlüğünde gerçekleşen “Geri Dönüşüm ve 
Temiz Kampüs” adlı sosyal sorumluluk çalışması 
kapsamında düzenlenen konferansta, İlkadım Bele-
diyesi Geri Dönüşüm Tesisi yetkililerinden Alper Ka-
radeniz, OMÜ Sahne’de öğrencilerle bir araya geldi.

Geri dönüşümün doğal kaynakları koruma, enerji 
tasarrufu sağlama, ülke ekonomisine katkıda bulun-

ma gibi önemli yararlarına değinen Çevre Mühendisi 
Alper Karadeniz, çöp ile geri dönüşüm atıklarının 
birbirleriyle karıştırılmaması gerektiğine, okullara, 
evlere ve sokaklara konulmuş geri dönüşüm kutula-
rıyla da bireylerin bu sisteme önemli katkılarda bulu-
nabileceğine dikkat çekti.

Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gü-
ray Erener ve Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner 
Yıldız’ın da katıldığı konferansın sonunda, Güzel 
Sanatlar Kampüsü’nde belirlenen noktalara geri 
dönüşüm atık kutuları konularak kampüste bulunan 
öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve diğer çalışan-
ların bu sürece aktif katılımları sağlandı.

Öğrencilerden Temiz Kampüs Etkinliği

“Fakültemizi Temiz Tutalım”
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, gerçekleştirdiği 
“Fakültemizi Temiz Tutalım” etkinliğiyle çevre bilinci-
ne dikkat çekti.

“Öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak 
istedik”

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetici-
liği Bölümünden Arş. Gör. Esra Emir önderliğinde 
öğrenci ve akademisyenler, yaklaşık iki saat süren 
etkinlikte fakülte çevresindeki geniş bir alanda çöp 
topladı.

Çöp toplama çalışmalarında öğrencilerinin yanında 
yer alan Dekan Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektep-
ligil “Üniversitemizde özellikle öğrencilerimize çevre 
bilincini aşılamak ve bu konuda hassasiyet oluştur-
mak açısından böyle bir etkinliği yapmaya karar ver-
dik. Etkinliği başlatıp tüm Üniversite ve Bölümlerde 
dalga dalga yaygınlaştırmak istiyoruz. Gelişmiş ül-

kelerde bu tarz etkinlikler sık yapılıyor. İnsanlar kendi 
bölgelerindeki parkları kendileri temizliyor. Oradaki 
temel ihtiyaçların görülmesi, bir hizmet beraberliğini 
de getiriyor. Biz bu etkinliğin Samsun ilinde yaygın-
laşmasını istiyoruz. Bunlar çağdaş ülkelerde görül-
mesi gereken güzel etkinlikler.” dedi.
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Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğ-
retim elemanları ve öğrencileri, Samsun Ortaokulu 
Müdürü Hakkı Atasever’in davetlisi olarak bulun-
dukları okulda 5. sınıf hazırlık sınıfı öğrencilerine 
oyunlarla İngilizce eğitimi verdiler. Ortaokul öğren-
cilerinin büyük beğenisini kazanan “Oyunlarla Ses-
letim” etkinliği, Millî Eğitim Bakanlığının 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında başlattığı 5. sınıflarda İngilizce 
hazırlık sınıfları oluşturması yönündeki uygulaması-
na destek amacıyla düzenlendi.

“Eğlenerek öğrenmek sesletimi kolaylaştırıyor”

Hazırlık eğitiminde ses eğitiminin önemi ve sesletim 
sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanan İngilizce 
kısa oyunlarda, Türkçe benzer sesler ile karıştırıla-
bilecek seslerin öğretimi; anlamlı bağlamlar, jest, 
mimik ve beden hareketleri yoluyla öğrencilere su-
nuldu. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 
öğretim üyesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Nalan Kızıltan “Eğlenerek öğrenmek, İngi-
lizce seslerin sesletimini kolaylaştırıyor. Sesletim ça-
lışmaları sadece yabancı dil eğitiminde değil, anadil 
eğitiminde de önemli.” dedi. 

Fakülte-okul iş birliğiyle düzenlenen eğitim kap-
samında gerek İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında 
öğrenim gören aday öğretmenler gerekse İngilizce 
hazırlık eğitimi alan 5. sınıf öğrencileri bu anlamlı ve 
eğlenceli etkinlikten karşılıklı olarak yararlandı.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğren-
cileri, Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamın-
da Çarşamba’da bulunan çeşitli liselerin öğrencileri-
ne medya okuryazarlığı konferansı verdi.

Toplumsal Sorumluluk Projesi dersinin sorum-
lusu Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur 
Bekiroğlu’nun İletişim Fakültesi Öğrenci Temsilciliği 
ve Çarşamba Belediyesi iş birliği ile düzenlediği et-
kinliğe; Çarşamba İmam Hatip Anadolu Lisesi, Ağa-
cagüney Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çarşamba 
Endüstri Meslek Lisesi, Ali Fuat Başgil Anadolu Li-
sesi, Çarşamba Fen Lisesi, Çarşamba Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan İletişim Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya 
“Medya ile bakış açısını doğru kurmak ve öğrenci-
lerin bilinçlenmesi için bu konferans önem taşımak-
tadır.” dedi.

“Etkinlik toplumsal katma değer üretme 
çabamızın bir ürünü”

Etkinliğin açılışında söz alan Doç. Dr. Onur Beki-
roğlu ise “Medya okuryazarlığı sadece akademik 
anlamıyla değil toplumsal önemi itibariyle medya 
mesajlarını doğru okuyabilmek, doğru anlamlandı-
rabilmek adına çok önemlidir. Medya okuryazarlı-
ğının bilinç boyutunun yanında davranışsal boyutu 

da bulunmaktadır. Öte yandan; bu etkinlik, İletişim 
Fakültesi olarak sadece akademik bilgi üretimi ile 
sınırlı kalmayıp çevremize toplumsal katma değer 
üretme çabamızın da somut bir göstergesidir. Bilgi 
paylaşım talebimize karşılık verdiğiniz için tüm ka-
tılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu. 

Gazetecilik öğrencilerinin sunumlarının ardından lise 
öğrencileri, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan 
uygulama birimlerini de ziyaret ederek Fakülteyi ya-
kından tanıma fırsatı buldu. 

Gazetecilik Öğrencileri Medya 
Okuryazarlığını Anlattı

Kısa Oyunlarla İngilizce Öğrettiler
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15 Temmuz’un yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde sergilenen Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Metin Eker’in “25. Kare” isimli 14. kişisel 
resim sergisi, OMÜ’de açıldı.

“15 Temmuz 2016 Hain Darbe Teşebbüsü ve Darbeye 
Darbe Yapan Türk Halkının Demokrasi Zaferi” temalı 
“25. Kare” resim sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sa-
nat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışına Canik Bele-
diye Başkanı Osman Genç, Terme Belediye Başkanı 
Şenol Kul, fakülte dekanları, davetliler ve öğrenciler 
katıldı.

“25. Kare tek vücut olmayı simgeliyor”  

Açılıştan önce sergi hakkında konuşma yapan Prof. 
Dr. Metin Eker “15 Temmuz 2016 Millî Birlik ve De-

mokrasi Zaferi’nin hatıraları ve yaralayıcı izleri hâlâ 
belleklerimizde, hâlâ gözlerimizin önünde, hâlâ 
avuçlarımızın içinde, hâlâ kalemlerimizin mürekke-
binde ve hâlâ fırçalarımızın ucundadır. ‘Teslimiyet 
mensubiyetin mesuliyetindedir’ diyen bir milletin 
birlik yapısı; mücadelesinin ve dolayısıyla müca-
hedesinin de karakteri olmaya devam etmiştir. 25. 
Kare konulu bu sergi, 24 ayrı resmin kendinden 
mamul ve menkul örtüsü ile ana gövdenin içinden 
yeniden doğmayı ve yeniden tek vücut olmayı sim-
geleyen bir 25. kareyi anlamlı kılma tasarımıdır. Bir 
başka ifade ile 15 Temmuz 2016 hain darbe teşeb-
büsüne ilişkin bilinçaltı yerleştirmelerine ve yıkıcı 
ittifaklarına subliminal cevap vermenin sanatsal 
kodlaması, 25. Kare olarak izleyicilerle buluşturul-
muştur.” dedi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Melda Genç’in akademik çalışmalarından oluşan “Baş-
kalaşım” adlı kişisel seramik sergisi, 6 Kasım’da Samsun 
Piazza AVM Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sanatsal çalışmalarında doğadaki formları ve modelleri 
araştırıp seramiğin malzemesi olan kili soyutlamacı bir 
anlayışla yeniden yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Melda Genç, 
sanat yoluyla doğaya duyulan saygının arttırılmasını ve 
toplumun doğaya olan yabancılaşmasını vurgulamayı 
amaçlıyor.

15 Temmuz Sergisi Külliye’den Sonra 
OMÜ’de

Başkalaşım Sergisi 
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Öğrencilerin kendi yörelerinde çektikleri fotoğraflar-
dan oluşan “Memleket Havası” fotoğraf sergisi, 20 
Aralık’ta Çarşamba Ticaret Borsası MYO’da düzen-
lenen törenle açıldı. 20 Aralık – 12 Ocak tarihleri ara-
sında açık kalan serginin açılışına Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Hakan Can Altunay, İletişim Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya, Radyo; Televizyon ve 
Sinema Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Çakın, 
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, idari perso-
nel ve öğrenciler katıldı.

“Hep hatırlayacağımız bir etkinliğe imza attık”

Serginin açılışında öğrenciler adına konuşan Gözde 
Koç, “2 yıl süren öğretim hayatımızda büyük bir mut-
lulukla geride bırakacağımız ve hep hatırlayacağımız 
bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” 
dedi. 

“Amacımız öğrencilerin organizasyon 
yeteneğini ortaya çıkarmak”

Serginin danışmanı Öğr. Gör. Mürsel Kan, Sosyal 
Güvenlik programı 2. sınıf öğrencilerinin düzenlediği 
etkinliğin okulun ilk fotoğraf sergisi olduğunu vurgu-
layarak emeği geçen ve katkısı olan herkese şükran-
larını sundu. Mürsel Kan, etkinliği düzenlerken asıl 
amaçlarının, öğrencilerin organizasyon yeteneklerini 
ortaya koymalarını sağlamak olduğunu belirtti. Kan 
“Genç arkadaşlarımız Halkla İlişkiler dersinde öğren-
diklerini bu organizasyonla hayata geçirdi. ‘Bir etkinlik 
nasıl yapılır?’ tüm aşamalarıyla uygulandı. 40 kişi bir 
araya gelerek bir ürün ortaya koyabileceklerini gös-
terdi.” dedi.

“Yetenekler ile coğrafi güzellikler birleşti”

Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Can Altunay ise et-
kinliğin, öğrencilerin yetenekleriyle Türkiye’nin coğrafi 
güzelliklerinin birleştirdiği bir sergi olduğunun altını 
çizerek başta Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri 
olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

“Burada yoğun bir çaba var”

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu da sergi-
nin hazırlanış sürecini başından bu tarafa takip ettiğini 
belirterek “Burada yoğun bir çaba, kayda değer bir 
emek söz konusu. ‘Marifet iltifata tabidir’ sözünden 
hareketle hepinizin ellerine sağlık, emeğinize sağlık.” 
dedi.

Açılışta sergi öncesi öğrencilerden Yekta Enes Can ve 
Onurhan Yiğit mini bir konser verdi.

Tüm hazırlıkları Sosyal Güvenlik programı 2. sınıf öğ-
rencileri tarafından hazırlanan sergide 27 fotoğraf yer 
aldı. Fotoğraflar, öğrencilerin geldiği coğrafya hakkın-
da da oldukça dikkat çekici bilgiler sundu. 

“Bu güzel çalışmaları okulda değerlendireceğiz”

Mazereti nedeniyle açılış törenine katılamayan Müdür 
Prof. Dr. İsmail Aydemir ise serginin hazırlıklarını bir 
gün önce yerinde inceleyerek Terme MYO Müdürü 
Doç. Dr. Erol Terzi ile gezdiği sergi alanında öğrencileri 
tek tek kutladı ve fotoğrafları okulda değerlendirecek-
lerini belirtti.

Memleket Hasreti Fotoğraflara 
Yansıdı
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Koro Konseri Beğeniyle İzlendi

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. 
sınıf öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Sonat Coşkuner yöne-
timinde “Dönem Sonu Koro Konseri” verdi. 

Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda Arş. Gör. 
Yunus Utkan Özdemir’in piyanosuyla eşlik ettiği, 
coşku ve ilgiyle izlenen konserde; W. A. Mozart, F. 
Schubert, G. Verdi, T. Morley, G. Mamedov gibi bes-
tecilerin özgün eserlerinin yanı sıra E. Tuğcular, N. 
Yıldız ve Y. Alper Varış’ın türkü düzenlemelerine yer 
verildi. “Mamaliye” isimli anonim esere izleyicilerin 
de eşlik ederek etkileşimli bir biçimde performans 
sergilediği konser, büyük beğeni topladı. 

Konser sonunda Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Baş-
kanı Doç. Dr. Yakup Alper Varış, müziğin etkileyici 
gücünü yansıtmada toplu seslenme bakımından 
koroların öneminin çok büyük olduğunu vurguladı. 
Varış “Geleceğimizin teminatı olan müzik eğitimi 
ordumuzun neferleri müzik eğitimcisi adaylarımızın 
sergilemiş olduğu bu etkileyici ve güzel performans, 
geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Anabilim dalı-
mız gerek bilimsel gerekse sanatsal ürünleriyle, çağ-
daş medeniyetler seviyesine ulaşma ve hatta onun 
da üstüne çıkma hedefi doğrultusunda durmaksızın 
çalışmalarına devam ediyor.” dedi. 

Ebru Sergisi İlgi Gördü
İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Eyüp Nefes tarafından 
ebru sergisi açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat 
Galerisi’nde açılan sergide, 30’a yakın ebru çalış-
ması katılımcıların beğenisine sunuldu. 

Doç. Dr. Eyüp Nefes “Uzun zamandır çalışmasını 
yaptığımız sergimizin açılışına katılım sağlayarak bizi 
onurlandırdınız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

“Sergi el emeği ve göz nurudur”

Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Memduh Erkin ise “İnsan var ol-
duğu sürece bu sanat etkinlikleri de var olacaktır. 
Son derece değerli çalışmaların yer aldığı sergimizin 
her biri el emeği ve göz nurudur. Biz geçmişin de-
rinliklerinden, yarının enginliklerine erişmede sana-
tın önemli bir dinamik olduğunu düşünüyoruz.” diye 
konuştu. 
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Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi 
Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri Yaratıcılık ve Geliş-
tirme dersi kapsamında dönem sonu sergisi düzen-
ledi. 

Sergide 2. sınıf öğrencilerinin görsel algı, işitsel 
algı, Torrance’ın sayı tamamlama çalışması, origa-
mi, mutluluğun resmi, el parmak çalışması ve artık 

materyal konu ve temalarına yönelik yaptığı çalışmalar 
sergilendi.

Serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dur-
sun Ali Akbulut, Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı. 

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf 
öğrencileri ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğ-
rencileri, Görsel Sanatlar Eğitimi ve Görsel Sanatlar 
Öğretimi dersi kapsamında bir sergi düzenledi.

Eğitim Fakültesi B Blok Fuaye Alanı’nda düzenlenen 
serginin açılışına; Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü 
Demirsoy, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun 
Ali Akbulut, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı ve 
Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Kızıl-
kaya, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İzzet 
Akça, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergide farklı tekniklerde yapılmış iki boyutlu resim 
çalışmaları ve artık materyallerden tasarlanmış üç 
boyutlu çalışmalar yer aldı. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Dönem 
Sonu Sergisi

Eğitimde Görsel Sanatlar Sergisi



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
7

S
ay

ı 7
0

91

Profesyonel orkestra eğitimi alan 7 doktorun bir ara-
ya gelerek kurduğu ve organ bağışına dikkat çekip 
bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlayan Grup 
Ayda1, bu kez Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kon-
ser vererek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Grup, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in daveti üzerine 
geldiği OMÜ’de hünerlerini sergileyip sanat yoluyla 
organ bağışı çağrısı yaparak bağış bekleyen hasta-
ların sesi oldu. 

Öğrenci Konseyi ve Sağlık Kulübünün desteğiyle 
gerçekleşen konsere OMÜ çalışanları ve öğrencileri 
katıldı. 

“Ülkemizde doku ve organ bağışı yeterli değil”

Konser öncesinde konuşan Organ ve Doku Nakli 
Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, bölgede ve 
Samsun’da organ nakli için bekleyen birçok hasta-
nın olduğuna vurgu yaparak bölge ve il genelinde 
yapılacak her türlü etkinliğin, tek bir organ nakline 
vesile olsa bile amaçlarına hizmet edeceğini dile 
getirdi. Türkiye’de 30 bin kişinin doku ve organ nak-
li beklediğinin altını çizen Dr. Kazak “Yapılan bütün 
etkinlik ve organizasyonlar bağış oranlarını yukarı 
çekmektedir.” diye konuştu.

“Organ bağışı öncelikli bir görev”

Ardından söz alan Öğrenci Konseyi Başkanı Muh-
sin Oğul ise organ bağışının öncelikle bir görev ol-
duğunu belirttiği konuşmasında “Bağışlayacağımız 
her bir organ, başka canların hayata tutunmasına, 
yaşamını sürdürmesine vesile olacaktır. Bu anlamlı 
organizasyona katkı sağlayan ve bu güzel duygular-
la Üniversitemize gelen Grup Ayda1’in kıymetli üye-
lerine, OMÜ’nün bir ferdi ve öğrencisi olarak şükran-
larımı sunuyorum.” dedi.

Konuşmalar sonrasında, solist başhekim yardımcısı 
Dr. Akif Benk, elektrogitarda göğüs cerrahı uzmanı 
Dr. Selçuk Köse, perküsyonda kulak burun boğaz 
hastalıkları uzmanı Dr. Kemal Demir, basgitarda iş 
yeri hekimi Dr. Anıl Akpınar, bağlama ve klasik gi-
tarda organ nakli koordinatörleri Hüseyin ve Turan 
Yıldırımoğlu, klavyede inme merkezi koordinatörü 
Ümit Kelleci’den oluşan Grup Ayda1, rock-pop kon-
septinde hazırladıkları repertuvarları ile katılımcıları 
coşturdu. 

Konserde 20’ye yakın şarkıyla keyifli anlar yaşatan 
grup üyeleri, performansları ve sahnedeki uyumla-
rıyla dinleyicilerin takdirini kazandı. Konserde zaman 
zaman şarkılara eşlik eden katılımcılar da güzel gö-
rüntüler oluşturdu.

“Elimizde olanları insan ve insanlık olarak iyilik 
adına kullanmalıyız”

Konser sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İstanbul’dan gelen ve büyük 
bir fedakârlık yaparak Samsun’da kendilerine zaman 
ayıran grup üyelerine Üniversite adına şükranlarını 
sundu. İnsan ve insanlık olarak elimizde olanları iyilik 
ve güzellik için kullanmamız gerektiğine işaret eden 
Rektör Bilgiç “Bu akşam, Grup Ayda1 sayesinde or-
gan bağışının önemi ve farkındalığını yaşatmaya ça-
lıştık. Ümit ediyoruz, bu salondan tek kişi dahi organ 
bağışının önemini fark ederek ayrılırsa İstanbul’dan 
buraya kadar gelen grup üyelerimizin yorgunlukla-
rından eser kalmayacak, buna inanıyoruz. Lütfen 
bunun ayırdına varalım, katılımlarınızdan ötürü çok 
teşekkür ediyorum. Allah muhtaç etmesin, muhtaç-
ları da unutturmasın.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç konuşmasının ardından 
Grup Ayda1 üyelerine fidan sertifikasını takdim ede-
rek adlarını Üniversitede yaşatacaklarını söyledi.

Organ Bekleyenlerin Sesi Oldular
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Güzel Sanatlar’dan Gürcistan’a Sanat 
Çıkarması

Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim elemanları, 
Batum Devlet Sanat Eğitim Üniversitesinin (Batumi 
Art State Teaching University) davetlisi olarak gittik-
leri Gürcistan’ın Batum kentinde birtakım sanatsal 
etkinlikler gerçekleştirdi. 

İş birliği çerçevesinde, Güzel Sanatlar Fakültesinden 
19 öğretim elemanına ait “karma sanat sergisi” ile 
Yrd. Doç. Dr. Engin Güney’in yağlıboya tablosunun 
yer aldığı “kişisel resim sergisi” açıldı. 

Sanatsal etkinlikler hakkında bilgi veren GSF Dekanı 
Prof. Dr. Metin Eker “İki sergi, konferans ve tanıtım 
sunularından müteşekkil etkinlikler gerçekleştirdik. 
Yine Batum Devlet Sanat Üniversitesi ile OMÜ Gü-
zel Sanatlar Fakültesinin iş birliği ve ortak çalışma 

planları kapsamında onları da Samsun’da ağırlaya-
cağız. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, uluslararası 
iş birliklerine başka ülke üniversiteleriyle de devam 
edecektir.” dedi. 

Sergi açılışlarına; Batum Devlet Sanat Eğitimi Üni-
versitesi Rektörü, fakülte dekanları, öğretim eleman-
ları, Batum Kültür Ataşesi ve öğrencilerin yanı sıra 
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Me-
tin Eker, Prof. Dr. Memduh Erkin, Doç. Dr. Ali Tomak, 
Doç. Dr. Ali Seylan, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Beşer, Yrd. 
Doç. Dr. Sadık Şener, Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan, Yrd.
Doç.Dr. Tarık Yazar, Yrd. Doç. Dr. Engin Güney, Yrd. 
Doç. Dr. Fidan Tonza, Yrd. Doç. Dr. Özlem Ayvaz 
Tunç ve diğer misafirler katıldı. 

Güzel Sanatlar Fakültesinde “Ça-
mur Tornasında Şekillendirme” 
isimli seramik etkinliği düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesinde yüksek li-
sans yapan seramik sanatçısı Ay-
kut Hızlıok’un katılımıyla gerçek-
leştirilen çalışmalarda, çömlekçi 
tornasında şekillendirme teknik-
leri uygulamalı olarak öğrencilere 
aktarıldı.

Çamurun Seramiğe Yolculuğu 
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Orff-Schulwerk Müzik ve Hareket 
Eğitimi

Gülten İmamoğlu Eserleriyle 
Contemporary İstanbul Sanat 
Fuarı’nda

Besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Ke-
etman tarafından geliştirilmiş; müzik, 
hareket, konuşma ve söz unsurlarını 
bütünleştiren bir müzik eğitimi yakla-
şımı olan “Orff-Schulwerk”in tanıtımı 
için “Samsun Orff-Schulwerk Günleri” 
düzenlendi.

Etkinliğin ilk gününde Güzel Sanatlar 
Kampüsü OMÜ Sahnesi’nde “Orff-
Schulwerk Müzik ve Hareket Eğitimi” 
konulu bir panel yapıldı.

OMÜ Proje Yönetim Ofisinin deste-
ğiyle Devlet Konservatuvarı bünyesin-
de, Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut’un 
yürüttüğü “Samsun Orff-Schulwerk 
Günleri”; İstanbul Orff-Schulwerk Eğitim ve Danış-
manlık Merkezi Müdürü Fatoş Auernig Cümbüş ile 
Merkezin sertifikalı eğitmenleri Doç. Dr. Banu Öze-
vin, M.A. Tugay Başar, Onur Erol, Melis Milli ve Se-
nem Özyoğurtcu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Panelde, eğitmenler tarafından; Orff-Schulwerk’in 
oluşum süreci, içeriği, felsefi çerçevesi, hedef kit-

leleri, akademik çevredeki yaygınlığının yanı sıra İs-
tanbul Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Mer-
kezinin ve dünyadaki diğer merkezlerin etkinlikleri ve 
hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında; OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik 
Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerine yönelik, 
yaklaşık 3 gün süren ve 18 dersten oluşan bir dizi 
seminer de verildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve Güzel Sa-
natlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, 
14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Mer-
kezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda bu yıl 12.’si düzenlenen “Contemporary 
İstanbul Sanat Fuarı”na katıldı.

Dünyanın en önemli sanat fuarlarından biri olan, 
bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve 
Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve ko-
leksiyonerlerini de bir araya getiren fuar, her yıl dü-
zenleniyor. İstanbul’u, geniş bir sanat izleyicisi kitle-
sinin odak noktası yapan bu fuarda sanatçı Gülten 
İmamoğlu’na, aldığı davet üzerine New York, Paris 
ve Beyrut’ta galerileri bulunan Marc Hakem Galeri 
eşlik etti.

“Contemporary İstanbul Sanat Fuarı”nda; 40 ulusla-
rarası ve 32 de ulusal galeri yer aldı. 
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Sinema İletişim’de Hayat Buldu

OMÜ Sine-Düş Topluluğu, İletişim Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda “Sahnelerden Günümüze: Karak-
terini Seç Aramıza Katıl’’ adlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi 
Usta, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sine-Düş Topluluğu danışmanları Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Erdoğan Tuğran ve Arş. Gör. Uğur Kılınç’ın katkılarıy-
la düzenlenen etkinlikte İletişim Fakültesi öğrencileri, 
beyaz perdede izlenen, sinemaseverlerin hayatında 
iz bırakan sahneleri canlandırarak izleyicilere tekrar 
yaşattı. Yeşilçam’dan, geleneksel kültürümüzün bir 
parçası orta oyunundan ve kült filmlerden oluşan 11 
sahne, öğrencilerin performansıyla hayat buldu.

“Sinema büyüleme sanatıdır”

Topluluğun akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Erdoğan Tuğran, sinemanın 102. yıl dönümü anısına 
düzenlenen etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini 
sunarak “Sinema bir büyüleme sanatıdır. Hareketli 
resim 1800’lü yılların başından itibaren keşfedilmiş-
ken sinemanın seyirciyle buluştuğu tarih 28 Aralık 
1895 gününe sabitlenmiştir. Fakültemizde Sine-Düş 

Topluluğu’nun düzenlediği bu etkinlikte, sizlerle bu 
anı birlikte tecrübe etmek istedik.’’ dedi.

“Kült ve sevilen filmlerden sahneler 
canlandırıldı”

Etkinlikte; “Hacivat-Karagöz-Zenne” gösterisi, ses-
siz sinemanın ustası “Charlie Chaplin”in filminden 
bir sahne, “Crush”, “Olağan Şüpheliler”, “Alacaka-
ranlık”, “Cinnet”, “Neşeli Günler”, “Karate Kid”, “De-
liha”, “Sevmek Zamanı” filmlerinden birer sahne ve 
“Vatanım Sensin” dizisinde Misak-ı Millî’nin kabulü 
sahnesi canlandırıldı. Büyük bir görsel şölenin ya-
şandığı etkinlikle İletişim Fakültesi bir kez daha renkli 
görüntülere ev sahipliği yaptı.

Kapanış konuşması yapan Arş. Gör. Uğur Kılınç ise 
‘Fakültemizde oyunculuk dersi olmamasına rağ-
men kulübümüz öğrencilerinin performans sanatına 
dayalı bir etkinliğin üstesinden gelmesi gurur duy-
mamız gereken bir noktadır. Sine-Düş olarak etkin-
liklerimizi disiplinlerarası ve sanatsal bir bakışla yap-
maya devam ediyor ve sinefil kimliğimizi akademik 
bilgilerimizle birleştirerek üretimler yapmaya devam 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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‘Kadrajımda Yaşam’ Ulusal Fotoğraf 
Sergisi

Eğitimcilerden Tiyatro Performansı

İletişim Fakültesi tarafından dü-
zenlenen ‘Kadrajımda Yaşam’ adlı 
fotoğraf sergisi fotoğrafseverler-
le buluştu. Sergi Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu Kampüsü İletişim 
Fakültesi Fuaye Alanı’nda açıldı. 

Serginin katılımcıları Çarşamba 
Kaymakamı Mustafa Güney, Çar-
şamba Belediye Başkanı Hüseyin 
Dündar, İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Niyazi Usta, Kırgızistan 
Türkiye Manas Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Layli Ükübayeva, Yazar Roza 
Aytmatova, Senarist-Yönetmen Bekbolot Hayda-
raliyev, Haberaks TV Genel Yayın Yönetmeni Sinan 
Sallabaş, Çarşamba Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Emin İnan, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler-
den oluştu.

Açılış konuşmasını yapan Fotoğrafçılık Topluluğu 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan “Geçmiş yıl-
larda düzenlediğimiz ‘Hayattan Kareler’ sergisinin 
devamı niteliğinde olan ‘Kadrajımda Yaşam’ sergisi-
ni, gelecek yıllarda da alt temalarla zenginleştirerek 
sürdüreceğiz.” dedi.

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencileri, 
“Tiyatro ve Drama Uygulamaları” dersi kapsamında Eğitim Fakül-
tesi Konferans Salonu’nda tiyatro performanslarını gösterdiler.

İlk gün “Bana Bir Şeyhler Oluyor” ve “Entrikalı Dolap Komedyası”, 
“Açelya”, “Şair Evlenmesi” ve “Paydos” adlı tiyatro oyunlarını icra 
eden öğrenciler, oyunculukları ile göz doldurdu. 

Etkinliğin sonunda öğrencilere başarı belgesi, Türkçe Eğitimi Ana-
bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran’a ise 
çiçek takdim edildi. 

İki gün süren tiyatro etkinliğine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. 
Dr. Yavuz Bayram, akademisyenler, öğrenciler ve tiyatroseverler 
katıldı.

“Farkı üniversitelerle etkileşim içinde olacağız”

Fotoğrafçılık Topluluğu’nun öğrenciler açısından 
önemini belirten Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan “Fotoğ-
rafçılık Topluluğu, öğrencilerimizin organizasyonlara 
katılması ve farklı üniversitelerle etkileşim içinde ol-
ması nedeniyle önem taşıyor.” sözlerine yer verdi.

İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık Topluluğu’nun düzen-
lediği 37 fotoğraftan oluşan ‘Kadrajımda Yaşam’ adlı 
ulusal fotoğraf sergisinde İletişim Fakültesi öğretim 
elemanlarının ve öğrencilerinin yanı sıra çeşitli üni-
versitelerin öğretim elemanlarının çalışmaları da yer 
aldı. 
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OMÜ’de Kazakistan Rüzgârı

Türkiye - Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 25. yılı 
nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi, Kazakistan Millî Kütüphanesi iş bir-
liğinde “Kazak Kültür Günleri Konseri” düzenlendi. 
Kazakistan Kültür ve Tanıtım Günleri kapsamında 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konserde, dünyanın 3. büyük orkestrasına bağlı 
“Kurmangazi Oda Orkestrası ve Saltanat Dans Top-
luluğu” kopuz ve dombra eşliğinde Kazak halk mü-
ziğinden doyumsuz örnekler sundu.

Eserlerini Kazakça olarak seslendiren ünlü Nogay 
sanatçı Arslanbek Sultanbekov’un da katılımıyla 
ayrı bir değer kazanan konsere; Samsun Valisi Os-
man Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali 
Cengiz ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, organizasyonun 
düzenlenmesinde katkı sunan Doç. Dr. Bekir Şiş-
man, OMÜ Türkçe Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz, 
akademisyenler ve kalabalık bir öğrenci topluluğu 
iştirak etti.

Konser öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişki-
ler Başkan Vekili Çetin Akar konuşmasında “Biz her 
iki ülkenin devlet başkanlarının liderliğinde gelişen 
Türk - Kazak kardeşliğini yani bu soy, din ve kültür 
kardeşliğini ilerletmek için bu konserin bir başlan-

gıç, daha doğrusu bitmeyen bir başlangıç olduğunu 
biliyoruz. Kazakistan’dan gelen tüm sanatçı kardeş-
lerimize Türkiye’yi ziyaret ettikleri için ve bize Kazak 
kültürünü tanıttıkları için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kazakistan Millî Kütüphanesi Başkan Yardımcısı Sal-
tanat Yelemessova ise “Samsun’daki bu etkinliğimiz 
Kazak medeniyeti ve kültürü ile tanışmanızda size 
yardım edecek ve bunları anlamanızı sağlayacaktır.” 
diye konuştu.
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“Dünyanın kardeşliğe çok ihtiyacı var”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de “Dünyanın kardeşliğe 
çok ihtiyacı olduğu günler içerisindeyiz. Gerçekten 
kardeş olan toplumların arala-
rındaki bu bağı kuvvetlendire-
cek birçok faaliyete, girişime ve 
duruşa ihtiyacımız var. Bugün 
Kazakistan’ın kültürel mirasın-
dan bazı esintiler bizimle pay-
laşılacak. Hepimiz biliyoruz ki 
kanımızda depreşen güzel duy-
gular, genetik kodlarımızdaki bu-
luşmalar gözlerimizin önüne ge-
lecek. Ben bu güzel anı teneffüs 
edeceğimiz herkese teşekkür 
ediyorum ve OMÜ olarak bu tarz 
etkinliklere her zaman kapımı-
zın açık olduğunu söylüyorum.” 
dedi.

“Biz soydaşız, ortak kültürümüz, ortak 
duygularımız var”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise konuşmasında 
“Biz soydaşız, ortak kültürümüz, ortak duygularımız 
var. Bizim bu ortaklığımız dünya barışına katkı sağlı-
yor.” şeklinde konuştu.

Konserde; Saltanat Kazak Devlet Topluluğu, Kazak 
Millî Sanat Üniversitesi Folklor Topluluğu, Nurkhat 
Segizbay, Anna Uvarova, Zhanerke Kabatayeva, Sa-
ule Zhumabay gibi ekip ve sanatçılar yer aldı. Kon-

serde canlı ve ritmik Kazak müzikleri ve folklorüyle 
seyirciyi coşturan sanatçılar, seslendirdikleri Türkçe 
parçalarla da güzel bir sürpriz yaşattılar. Ünlü Nogay 
sanatçı Arslanbek Sultanbekov da bilinen ve sevilen 
parçası “Dombra” ile seyircilerden büyük alkış aldı.

Konser, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in Saltanat 
Yelemesova’ya hediye sunması ve hatıra fotoğrafı-
nın çekilmesiyle son buldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), “Kazakistan Kültür 
ve Tanıtım Günleri” kapsamında Samsun’a gelen 
Kazak sanatçı ve kültür elçilerini ağırladı.

Türkiye - Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 25. yı-
lında düzenlenen etkinlikler için ülkemize gelen Ka-
zak sanatçılar, Ankara’dan sonra Samsun’a gelerek 
OMÜ’nün konuğu oldu. 

“Kültürel ve sanatsal geçmişimizdeki benzerliği 
gözlemleme fırsatı bulduk”

Etkinlikle ilgili konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Metin Eker, Kazakistan’dan gelen misa-
firlerinin ziyaretinden ve yaptıkları etkinliklerden son 
derece mutlu olduklarını ve böyle bir etkileşimden 

öğrencilerin faydalandığını dile getirerek “Kazakis-
tan görsel sanatları ile geleneksel göçebe kültür 
formları ve eşyalarındaki sanatsal başarı örneklerine 
ait sunumdan sonra, bir keçe boyama ve desenle-
me çalışmasını da takip ettik. Kültürel formlarımız ile 
sanatsal geçmişimizdeki benzerlik ve tamamlayıcı-
lıkları gözlemleme fırsatı bulduk.” dedi.

Kazakistanlı sanatçılar ile ortak proje ve bir sergi 
gerçekleştirmek için de adım attıklarını da kayde-
den GSF Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, uluslararası 
sanatsal ve kültürel iş birliklerine öncelik tanınarak 
bu ilişkilerin daha fazla önemsenmesi gerektiğini 
vurguladı.

GSF Kazak Sanatçı ve Kültür 
Elçilerini Ağırladı
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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedeniyle OMÜ 
Öğrenci Konseyi ile Mimar ve Mühendisler Grubu 
(MMG) Samsun Şubesi iş birliğinde düzenlenen 
“Mühendisler Buluşuyor” adlı panel; oda ve mes-
lek tanıtımı, kariyer olanakları ve tecrübe paylaşımı 
gibi başlıklarla sektördeki deneyimli mühendisler ve 
üniversitede eğitim gören genç mühendis adaylarını 
buluşturdu.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’ndaki 
panele; MMG Samsun Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
man Yesevi Cevahir (inşaat mühendisi) ve yönetim 
kurulu üyeleri Hilmi Eker (çevre mühendisi), Semih 
Şener (makine mühendisi), Nihat Gönan (elektrik-
elektronik mühendisi) ile diğer MMG üyeleri Yusuf 
Furkan Mutlu (bilgisayar mühendisi), Adil Tok (harita 
mühendisi), Alptekin Ulubay (endüstri mühendisi) ve 
OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, kon-
sey üyeleri ile mühendislik öğrencileri katıldı.

MMG Samsun Şube Başkanı Selman Yesevi Ce-
vahir gençlere seslenerek mühendiste bulunması 
gereken özellikleri saydı. Cevahir, MMG’de gele-
cekteki meslektaşlarıyla beraber olmayı hedefle-
diklerini, bugünkü etkinlikteki paylaşımların da genç 
mühendis adaylarının fikir dağarcığını geliştirmesini 

umduklarını sözlerine ekleyerek panelde katkısı olan 
herkese ve katılımcılara şükranlarını iletti.

Teorik bilgi mutlaka yaşamla sınanmalı

Panelde, mühendisler genel olarak mesleki farkın-
dalığın üniversite sıralarında başladığına dikkat çe-
kerek, üniversitede alınan teorik bilginin mutlaka 
sahaya çıkarak hayatla sınanmasının kaçınılmaz 
olduğunu vurguladı.

“Mesleğinizi sevin ve sorumluluğunu 
yüreğinizde taşıyın”

Kendilerini dinleyen genç mühendis adaylarına 
mesleklerini sevmeleri ve mesleğin sorumluluğunu 
yüreklerinde taşımaları telkininde bulunan panelist-
ler; bu tür etkinliklerin, öğrencilerin mühendislikte 
yaşanan gelişme ve atılımları takip edebilmelerinde 
anahtar role sahip olduğunu söylediler. Konuşma-
larında çalışma yaşamında’da örnekler vererek su-
numlarını zenginleştiren panelistler, kariyer planı ve 
bilinçli tercih yaparak hedef belirlemenin incelikleri-
ni, katılımcılara aktardılar. 

Konukların deneyim ve mesleki kazanımlarını sami-
miyetle paylaştığı panel, öğrencilerin sorularıyla da 
interaktif hâle geldi. 

Mühendis Adaylarına Mesleki 
Farkındalık Paneli
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Tarih Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda “Osmanlı’da Mahalle” isimli 
konferans düzenlendi.

Konferansın konuşmacısı Karadeniz Teknik Üni-
versitesi (KTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan İnan, 
Osmanlı şehirlerinin mahalle yapılanması ile bu dö-
nemdeki toplumsal yaşayış ve kültürün izlerini katı-
lımcılarla paylaştı. 

Etkinliğin açılışında ko-
nuşan Tarih Topluluğu 
Akademik Danışmanı 
Prof. Dr. Kaya Tuncer 
Çağlayan, mahallenin 
önemine vurgu yapa-
rak “Sosyal dokuların 
yaşadığı yerler mahal-
lelerdir. Mahalle bizim 
için çok önemlidir. Bu 
önemli kavramın ele 
alınacağı programımı-
za katılımınız için çok 

teşekkür ediyor, kon-
feransın verimli ve ay-
dınlatıcı olmasını dili-
yorum.” dedi.

KTÜ öğretim üyesi Prof. 
Dr. Kenan İnan kon-
feransında, Osmanlı’da 
15.yy’dan 19.yy’a ka-
dar mahallenin manası, 
önemi ve oluşumu üze-
rinde durarak İslam şe-
hirlerini bütün detayları 
ile anlattı. Sunumunda 
Roma şehirleri mahal-
lelerinden de bahsedip örnekler veren Prof. Dr. İnan 
bu yerleşimlerin Osmanlı mahalleleri ile arasındaki 
farkları detayları ile ortaya koydu.

Programın ardından konuklardan gelen soruları da 
cevaplayan Prof. Dr. Kenan İnan’a fidan sertifikası 
verildi.

Osmanlı’da Mahalle Kültürü

3. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu Prog-
ramı kapsamında 1 ay süreyle Kazakistan Ahmet 
Yesevi Üniversitesinde bulunan Tarih Topluluğu Baş-
kanı Zekeriya Şentürk ve 4. sınıf öğrencisi Yasin Çatal, 
izlenimlerini Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda 
katılımcılarla paylaştı.

“Artık geleceğe güvenle bakıyoruz”

Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, 
etkinlikte yaptığı konuşmada geleceğin teminatı olan 
gençlerin bu konuda göstermiş olduğu ilginin kendi-
lerini ziyadesiyle memnun ettiğini vurgulayarak “Türk 
dünyası, tarih farkındalığı noktasında maya tutmuş ve 
artık geleceğe güvenle bakıyoruz.’’ dedi.

Tarih Topluluğu adına konuşan Zekeriya Şentürk de 
geçen yıl gerçekleştirilen çalıştay sonrası topluluğa 
artan ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
etkinliklerin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. 
Kazakistan gezisi kapsamındaki projeden söz eden 
Şentürk, Türkistan coğrafyasını ve tarihini, şehre adını 
veren Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını, edebî ve ma-
nevi şahsiyetini anlatarak onun Türk dünyasındaki de-
ğerinin tarifsiz olduğu gerçeğini vurguladı.

Kazakistan’da çekilen fotoğraf ve videolar eşliğinde 
âdeta ülke turuna çıkartan konferans, seyirciler tara-
fından hayranlıkla izlendi.

Program, Kazakistanlı Marat İmanzhanov’un dombra 
dinletisiyle son buldu.

Tarih Öğrencilerinin Gözünden Türk 
Dünyası
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Gençlik Topluluğu tarafından ve Atakum Belediyesi-
nin destekleriyle organize edilen “Fenomenler Üniver-
sitemizde” etkinliği, OMÜ Eğitim Fakültesi B Blok’taki 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Videoları ile sosyal medyayı sallayan program konuk-
ları Veysel Zaloğlu ve Nalet Bebe lakaplı Ömer Boz-
doğan salonu dolduran öğrencilere neşeli dakikalar 
yaşattı. 

Sosyal medyada oldukça popüler olan Fenomenler, 
özellikle Instagram’da paylaştıkları videolarla milyon-
ları kahkahaya boğup onların gönlünü kazanırken 
öğrencilerden gelen soruları da açık yüreklilikle ce-
vapladılar.

Etkinlikte, Fenomenler hayat hikâyelerini, sosyal 
medya serüvenlerini ve bu platformda başarıyı yaka-
larken yaşadıkları tecrübeleri öğrencilerle paylaştılar.

Fenomenler Coşturdu 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim gören yerli ve 
uluslararası öğrenciler, Samsun Büyükşehir Belediye-
si Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanının-
daki Kedi Kasabası’nı ziyaret ettiler.

OMÜ Öğrenci Konseyi ile Uluslararası Veteriner Öğ-
rencileri Topluluğu iş birliği ile düzenlenen program-
da, öğrenciler gerçekleştirdikleri ziyaretle sokak hay-
vanları konusunda farkındalık oluşturmayı ve hayvan 
sevgisini aşılamayı amaçladıklarını dile getirdiler.

OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul dünya-
daki her canlının özgürce yaşama hakkının olduğu-

na dikkat çekerek “Bu güzel etkinliğin içerisinde yer 
almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ve benzeri 
programların düzenlenmesi, Üniversitemizin sosyal 
yönünün ve hayvan sevgisine dair duyarlılığının açık 
bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.  

Yoğun bir katılımla Kedi Kasabası’na çıkarma ya-
pan öğrenciler aldıkları mamaları barınak yetkililerine 
teslim ettiler. Ardından yetkililerin rehberliğinde Kedi 
Kasabası’nı gezen öğrenciler, görevlilerden de bilgi 
aldılar. 

Kedi Kasabasını Ziyarete Gittiler 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören öğ-
rencilerin üniversite yönetimiyle iletişim ve koordi-
nasyonunu geliştiren, onlar için köprü vazifesi gören 
ve onların üniversite ve farklı yerlerdeki faaliyetlerde 
daha fazla yer almalarını amaçlayan OMÜ Öğrenci 
Konseyi, bu eksende Çarşamba protokolü ile öğren-
cileri akşam yemeğinde buluşturdu.

Yemeğe; Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney ve 
Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Baş-
savcısı Gültekin Bülbül, Rektör Danışmanı Doç. Dr. 
Onur Bekiroğlu, kurum müdürleri, dekan yardımcıları, 
Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ile 300’ü aş-
kın öğrenci katıldı.

“Gençlerimize yüreğimiz ve kapımız sonuna 
kadar açık”

Kaymakam Mustafa Güney gençlere hitabında “Siz 
bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye’nin bu zorlu sürecin-
de gençleri bir arada görmek, bizlere büyük mutluluk 
vermektedir. Gençlerimize yüreğimiz ve kapımız her 
zaman sonuna kadar açık.” dedi.

Konuşmasında “Ülkemizin yarınlarında 
mihenk taşı olan siz gençlerimizin dai-
ma yanındayız.” diyerek bu konudaki 
duyarlılıklarını dile getiren Belediye Baş-
kanı Hüseyin Dündar da devamında 
“Sizlerle birlikte olmaktan ötürü mutlu-
luk duyuyoruz.” sözlerine yer verdi.

Çarşamba Başsavcısı Gültekin Bülbül 
ise “Milletimizin umutla yarınları inşa 
etmesi için siz gençlerimize ihtiyacı var. 
Bizler de her zaman her alanda öğren-
cilerimizin yanında olup destekçisi ola-
cağız.” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin enerjisine ortak olacağız”

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu da “Öğ-
renci Konseyini, her türlü sosyal aktivitenin ilk adımı 
olmalarından dolayı kutluyorum. Bizler de onların bu 
güzel ve anlamlı faaliyetlere imza atmalarını takdir 
ediyoruz. Öğrencilerimizin heyecan ve motivasyon-
ları, üniversitemizin gelişme ve ilerlemesine ivme ka-
zandıracaktır. Bu anlamda bizler de onların enerjisine 
ortak olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu ülkenin geleceğini bizler tesis edeceğiz”

Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ise ülkemizin 
yarınlarını tesis edeceklerin üniversite gençliği olaca-
ğına işaret ederek “Bu ülkenin geleceği olan üniver-
site gençliği Malazgirt’i çok iyi bilmeli, Çanakkale’yi 
unutmamalı, 15 Temmuz’u hafızalarımıza kazımalı ve 
şehitlerimizin aziz hatırasını ebediyen yaşatmalıyız. 
Bu organizasyonlar sayesinde öğrenciler olarak bir 
araya gelip paylaşımlarda bulunarak kaynaşmaktan 
ötürü mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Kampüsü Yemekte Bir Araya Geldi
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Veri gazeteciliğinin Türkiye’deki en önemli temsilcile-
rinin başında yer alan Dr. Pınar Dağ, İletişim Fakül-
tesinde “Veri Gazeteciliği Atölyesi” konulu bir eğitim 
verdi. Eğitimde; veri bulma, veri temizleme, veri ana-
lizi, hikâye/haber fikri geliştirme, dağınık veri, görsel-
leştirme konuları ele alındı.

Akademik eğitimler kapsamında OMÜ Damla Toplu-
luğu tarafından kabul edilen Dağ Medya kurucusu ve 
akademisyen Dr. Pınar Dağ aralarında İletişim Fakül-
tesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin bulundu-
ğu 35 kişiye uygulamalı veri gazeteciliği eğitimi verdi. 
Tüm gün boyunca süren eğitimin sonunda öğrenciler 
kendi projelerini üretme fırsatı buldu.

Veri Gazeteciliği Atölyesi

OMÜ Öğrenci Konseyi 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda Samsun Süleyman Yançatoral Çocuk 
Yuvası’nı ziyaret ederek geleceğin teminatı olan ço-
cuklarla birlikte zaman geçirip, pasta keserek Türk 
bayrağı ve balon dağıttı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ziyarete dair 
duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı: “Cum-
huriyetimizin 94. yıl dönümünü büyük bir coşku ve 

mutlulukla kutlarken ecdadımızın bizlere mirası olan 
vatan toprağını ilelebet yaşatacak ve şanlı bayrağımı-
zı hep birlikte daima göklerde dalgalandıracak kar-
deşlerimizle birlikteyiz. Bu güzel birlikteliğimize vesile 
olan başta Üniversite yönetimimize, katılım sağlayan 
Öğrenci Konseyimizden ekip arkadaşlarıma teşekkür 
ediyor, minik kardeşlerime sağlıklı nice günler diliyo-
rum. Üniversitemizin de destekleriyle bu tür sosyal 
etkinlikleri daha da artırmayı düşünüyoruz.”

Öğrenci Konseyinden Anlamlı Ziyaret
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OMÜ Öğrenci Konseyi, Ladik Kemal Kaplan 
Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Bu anlamlı ziyarette; Genel Sekreter Yardımcısı Serap 
Sivrioğlu Sezer, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin 
Oğul ve beraberindeki öğrenciler Huzurevi sakinleri 
ile bir araya gelip sohbet ederek onlara moral verdi.

“Yaşlılık hayattan izole edilmek değildir”

Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, yaş-
lılığın hayattan izole edilmek anlamına gelmediğini 
vurgulayarak ziyarete dair duygularını şu sözlerle an-
lattı: “Burada kalan büyüklerimizin yorgun ama asla 
yaşlanmayan yüreklerini kendi yüreğimizde hissettik 
ve çok duygulandık. Bazı yaşlıların hayat hikâyeleri 
bizi etkiledi. Bu anlamda her yaştan insanın bu insan-
lara yalnız olmadıklarını göstermeleri gerekiyor.”

Ladik Kemal Kaplan Huzurevi’nde bulunmaktan ötü-
rü OMÜ öğrencileri olarak büyük onur duyduklarını 
belirten Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ise 
“Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Sadece bugün de-
ğil, bundan sonraki süreçte de bu tür insana ve kalp-
lere dokunan faaliyetleri gerçekleştirerek hem öğren-
ci arkadaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmek 
hem de dedelerimizin ve ninelerimizin yüzünü az da 
olsa güldürme, “onları mutlu etme” gayesi içerisinde 
olacağız. Değerli ve saygıdeğer büyüklerimizin yüz-
lerinde küçük de olsa bir tebessüm bırakıp onlara 
yalnız olmadıklarını hissettirdiysek ne mutlu bize.” 
şeklinde konuştu.

Ömü öğrencileri ziyarette, yaşlılarla müzik eşliğinde 
pasta kesip zaman geçirerek önemli bir diğerkâmlık 
örneği gösterdiler.

Gençlerden Büyüklerine Moral 
Ziyareti
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OMÜ öğrencileri “Haydi OMÜ Horana” etkinliğin-
de buluştu.

OMÜ Öğrenci Konseyi tarafından öğrencilerin ara 
sınavlar öncesi rahatlamasını ve birlikte eğlen-
mesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, 
OMÜ Yaşam Merkezi’nin önündeki alanda yapıldı. 
Etkinlikte yüzlerce öğrenci, Atakan Karadeniz ve 
orkestrasının çaldığı oyun havaları eşliğinde birlik-

te oynadı ve ayrıca OMÜ Halk Oyunları Ekibi’nin 
doyumsuz gösterisini seyretme şansı buldular.

Halk müzikleriyle coşan öğrenciler, sergiledikle-
ri doğal performanslarla da dikkat çekti ve et-
kinliği seyredenlerden bolca alkış aldı. Yaklaşık 
3 saat süren etkinlik boyunca yerinde durama-
yan öğrenciler ilgi çekici görüntülere de imza 
attı.

OMÜ Medya ve Organizasyon Topluluğu ile Farabi 
Okulları iş birliğiyle düzenlenen söyleşinin konuğu su-
nucu ve ekonomi köşe yazarı Serpin Alparslan oldu.
İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len söyleşide Serpin Alparslan Farabi Koleji ve İletişim 
Fakültesi öğrencilerine medya sektöründe yaşadığı 
tecrübeleri anlattı. Alparslan, söyleşi öncesi OMÜ 
Radyo’da yayınlanan Kadının Sesi programına konuk 
oldu. Programda Alparslan, medya sektöründe kadın 
olmanın zorluklarından bahsetti.

“İyi ki iletişim sektöründeyim”

Serpin Alparslan medyanın teknolojiyle tanışmasın-
dan sonra özel kanalların sayısının artış gösterdiğini 
ve rekabet ortamının oluştuğuna dikkat çekerek “Me-
zun olduktan sonra zorlu bir iş arama süreci başlıyor 
ve bunun devamında kalıcı olmak için de çok emek 
vermeniz gerekiyor. Pembe panjurlu ev hayali olan 
varsa unutsun.” dedi.

Rakiplerin bol olduğu bu sektörde tutunmak için sü-
rekli kendini geliştirdiğini belirten Alparslan “Kendimi 
geliştirmek için birçok eğitim aldım ve almaya da 
devam ediyorum. Medya sektörü, zorluğu yanında 
insani ve mesleki yönü olan bir sektör. İyi ki iletişim 
sektöründeyim.” şeklinde konuştu.

Kampüs Horonla Coştu

Sunucu ve Köşe Yazarı Serpin 
Alparslan İletişim’in Konuğu Oldu
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İş adamı ve yazar Özkan İrman, İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesinde Konferans Salonunda gençlerle 
buluştu. 

“Bilmekle Başlar Her Şey” adlı söyleşi İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Öğrenci Konseyinin 
katkılarıyla düzenlendi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül 
Muhsin Doğan bu tür programların öğrenciler için 
faydası üzerinde durdu ve Özkan İrman’ın kitapları-
nın, tecrübelerini anlatması yönünden çok kıymetli 
olduğunun altını çizdi.

İş adamı ve yazar Özkan İrman, çocukluk yıllarında 
yaşadıkları zorluklardan bugünlere nasıl geldiğini öğ-
rencilere aktardı. Bursa’da doğan iş adamı Özkan 
İrman, çocukluğunda çalıştığı “Pirinç Hanı”nı doğdu-
ğu yer olarak ifade ederken Üç tekerlekli arabasıyla 

köfte-ekmek satıcılığından iş adamlığına yükselişinin 
hikâyesini kendisini ilgiyle dinleyen gençlerle paylaştı.

Çocukluğunu “Mezeci Çırağı” adıyla kitaba dönüştü-
ren İrman “En değerli şey bilgi birikimidir.’’ dedi. Ki-
tabın sinema filmine de uyarlandığını anlatan yazar 
program sonunda kitaplarını imzaladı. 

Öğrenci Konseyi, “Hedef Girişimci Gençlik” adlı bir 
konferans düzenledi.

KOSGEP Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu’nun 
konuşmacı olduğu ve İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül 
Muhsin Doğan, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin 
Oğul, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Gençlerin kendi işlerini kurmaları ve 
planlamalarına bu ülkenin ihtiyacı var”

Katılımcılara KOSGEP’i anlatan İl Müdürü Ahmet 
Dursunoğlu “KOSGEP 1990 yılında KOBİ’lerin ve 
girişimcilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurul-
muş bir yapı. Girişimcilik anlamında ise özellikle siz 
gençlerimizin yön çizmesinde kendilerine yardımcı 
olan bir kurum. Genç beyinlerin kendi işlerini kur-
maları ve planlamalarına bu ülkenin ihtiyacı var. Çün-
kü işsizliğin çözümü, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve 
hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi yeni girişimcilerle 
mümkün olabiliyor. KOSGEP, KOBİ’leri destekleyen 
pek çok programa sahip. Asıl sizi ilgilendiren ise Giri-
şimcilik Destek Programı. Bizim arzumuz sizin kendi 
işinizi kurmanız konusunda gayretli ve planlı olmanız. 
Bu fırsatları görebilmek için de algısı açık, günümüz 
dünyasını iyi analiz etmiş bir girişimci olmanız lazım.” 
ifadelerini kullandı.

“Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için 
çalışıyoruz”

KOSGEP’in Girişimcilik Destek Programı hakkında 
da bilgi veren Dursunoğlu “Biz girişimciliğin destek-
lenmesi, istihdamın artırılması, başarılı ve sürdürü-
lebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılması için bir destek programı uygulu-
yoruz. Verdiğimiz eğitimlerde, ‘iş planı hazırlama, iş 
kurma süreci başlıkları altında girişimcilik özellikleri, iş 
fikri geliştirme, yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı, 
tecrübe paylaşımı’ gibi alt başlıklar söz konusu olu-
yor. Eğitim size planlı olmayı, hesap yapmayı, yatırım 
maliyetini hesaplamayı öğretiyor. Bu eğitimi alıp, iş 
planını hazırlayan kişilere, biz KOSGEP olarak maddi 
destek de veriyoruz.” dedi.

Konferans, Dursunoğlu’nun katılımcıların sorularını 
cevaplamasıyla son buldu.

İş Adamı ve Yazar Özkan İrman ile 
Söyleşi 

İşsizliğin Çözümü Yeni Girişimcilerle 
Mümkün
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Sine-Düş Topluluğu’nun İletişim Fakültesinde düzen-
lediği “Stop-Motion Atölyesi”nde akademisyenler 
tarafından senaryo, animasyon, ses ve görüntü kur-
gusu eğitimleri verildi. 

Üç hafta devam eden atölyenin ilk haftasında Arş. 
Gör. Uğur Kılınç tarafından senaryo eğitimi verildi. 
Eğitimde katılımcıların hayal gücünü geliştirmeye yö-
nelik çalışmalar yaptıran ve senaryonun teknik yapısı 
hakkında bilgi veren Kılınç, eğitimin ikinci bölümünde 
de katılımcılardan atölye kapsamında çekecekleri fil-
min senaryosunu yazmalarını istedi.

Atölyenin ikinci haftasında katılımcılara animasyon 
eğitimi veren Yrd. Doç. Dr. Filiz Erdoğan Tuğran ise 
stop-motion’ın en önemli kısmının karakter olduğu-
nu, karakterin etrafımızda gördüğümüz bütün nes-
nelerden oluşabileceğini ve bu konuda katılımcıların 
tamamen özgür olduğunu vurguladı. Katılımcıların 
stop-motion filmlerinden fotoğraf kareleri yakaladığı 
eğitim, oldukça renkli geçti.

Atölyenin son haftasında ses ve görüntü kurgusu eği-
timi de Arş. Gör. Ufuk İnal ve Arş. Gör. Berat Demirci 
tarafından katılımcılara verildi. Bu eğitimde çekilen 
fotoğrafların nasıl bir filme dönüştürüleceği, sesin ne 
kadar önemli olduğu konusuna dikkat çeken İnal ve 
Demirci, katılımcılara filmlerini oluşturmaları konu-
sunda da yardım etti.

Stop-Motion Atölyesi hakkında görüşlerini bildiren 
Sine-Düş Topluluğu Başkanı Arda Ersel ise “Bizler 
adına çok değişik ve faydalı bir atölye oldu. Hocaları-
mız bizim için gerçekten çok yoğun bir çalışma içine 
girdi. Umarım onların emeklerini karşılıksız bırakma-
mışızdır.” dedi.

Bu tür faydalı etkinlikleri devam ettireceklerini müjde-
leyen Ersel “Topluluk olarak daha da büyümeyi plan-
lıyoruz. Böyle farklı etkinliklerin kampüsümüzde daha 
sık düzenlenmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

Stop-Motion Atölyesi Fark Yarattı

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı ve Sosyal 
Yaşamı Destekleme Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle 
öğrencilere ve akademik personele yönelik “Bilişim 
Dünyasında Kadın Olmak” konulu bir söyleşi ger-
çekleştirildi.

Söyleşinin açılış konuşmalarını Anabilim Dalı Baş-
kanı ve Topluluk Akademik Danışmanı Doç. Dr. 
Ayşenur Büyükgöze Kavas ve Sosyal Yaşamı Des-
tekleme Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmet Tayfur 
Arslan yaptı. 

Söyleşiye konuk konuşmacı olarak görme engelli 

Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze 

Sofuoğlu ile Microsoft Türkiye Erişilebilir Ürünler 

Test Yöneticisi Duygu Kayaman katıldı. 

İkisi de lisansüstü eğitimleriyle engelleri aşmayı ba-

şarmış konuşmacılar, Türkiye’de engelli birey ve en-

gelli kadın olmaya ilişkin deneyimlerini katılımcılarla 

paylaştılar. 

Bilişim Dünyasında Kadın Olmak
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OMÜ Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu, Bra-
ille (kabartma yazısı) ile görme engelliler için oku-
ma, yazma ve sosyalleşme farkındalığını yaratmak 
amacıyla bir etkinlik düzenledi.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; 
Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, 
Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre 
Taşkın, Engelli Öğrenci Biriminden Ahmet Tayfur 

Arslan, Müzik Eğitimi Bölümünden Arş. Gör. Beril 
Tekeli, Samsun Engelliler Federasyonu üyeleri ve 
engelli öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara Braille tekniği 
hakkında kısaca bilgi verilirken bu teknikle nasıl 
yazı yazıldığı da gösterildi. “Parmaklarımla dokunu-
yorum zihnimle okuyorum” sloganıyla desteklenen 
etkinlikte, Braille tekniğiyle hazırlanmış okey ve sat-
ranç oyunları da tanıtıldı.

Parmaklarımla Dokunuyorum 
Zihnimle Okuyorum

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Japonya’da bulu-
nan Fukui Üniversitesi arasındaki bilateral (iki taraf-
lı) anlaşma kapsamında staj programı için OMÜ’ye 
gelen Japon öğrenci Keishiro Ito, kendisine eşlik 
eden Uzakdoğu Topluluğu Başkan Yardımcısı Ali-
han Sevinç ve Topluluk Sekreteri Ayşe Nur Sancar 
ile birlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket zi-
yaretinde bulundu.

Rektörlük makamındaki ziyarette Keishiro Ito, bir 
aylık staj programında OMÜ’de bulunmaktan duy-
duğu mutluluğu Rektör Bilgiç ile paylaştı. Dolu ve 
verimli bir programdan geçtiğini ve bu sürede bir-
çok arkadaş edindiğini belirten Keishiro Ito, kısa 
süre Samsun’da bulunmasına rağmen OMÜ’nün 
kendisinde pozitif izler bıraktığını söyledi.

Uluslararası öğrencilerin ülkelerine döndüklerin-
de gönüllü birer kültür ve dostluk elçisi olacağını 
vurgulayan Rektör Bilgiç ise bu tür buluşmaların 

ve programların dünyanın farklı coğrafyalarında-
ki öğrencileri bir araya getirerek kültürel bağların 
sağlamlaşması ve zenginleşmesine katkı sunaca-
ğını vurgulayarak nazik ziyaretleri için konuklarına 
şükranlarını iletti.

Ziyarette ayrıca Keishiro Ito, günün hatırası olarak 
Rektör Bilgiç’e Japon yemek kültüründe önemli bir 
yere sahip olan yemek çubukları hediye etti. 

Japon Öğrenciden Rektör Bilgiç’e 
Nezaket Ziyareti
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Damla Topluluğu ve Sosyal Yaşamı Destekleme 
Topluluğu’nun iş birliğinde “Engelsiz İletişim” adı al-
tında düzenlenen toplumda engellilik algısı ve kariyer 
planlaması konulu söyleşi, İletişim Fakültesinin Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplumsal engellilik algısı ve kariyer planlaması konu-
larında konuşmak üzere davet edilen Turkcell Engelli 
Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu ve Mic-
rosoft Türkiye Erişilebilir Ürünler Test Yöneticisi Duygu 
Kayaman’ın yer aldığı söyleşi, öğrenci ve akademis-
yenlerden yoğun ilgi gördü.

Söyleşide Gamze Sofuoğlu ve Duygu Kayaman, en-
gelli bireylerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için 
hazırlanan uygulamalar ve erişilebilirlik projeleri hak-
kında bilgiler paylaştı. 

“Amacımız engelli bireylerin bilgiye kolay ve 
hızlı ulaşması”

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu ve 
yüzde 95 görme engeli bulunan Turkcell Engelli Çö-
zümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu amacının 
engelli bireylerin teknolojik ihtiyaçlarına cevap veren 
fikirler üretmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirmek 
olduğunu söyledi. Young Guru Akademi (YGA) sivil 
toplum kuruluşu ve Turkcell ile birlikte görme engel-
liler için “Hayal Ortağım” adlı bir proje oluşturdukla-
rını belirten Sofuoğlu “Bu projede amacımız görme 
engelli bireylerin bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşma-
sını sağlamak. Hayal ortağım projesinde, Türkiye’de 
bulunan farklı görüşlere sahip köşe yazarlarını gün-

lük okuyabilme platformu, sesli kitap, sesli dergi bu-
lunuyor. Bunun yanında, Sesli Betimleme Derneği 
ile yaptığımız iş birliği neticesinde kurduğumuz sesli 
betimleme servisimiz de mevcut. Sesli betimleme; 
görme engelliler için tasarlanan, sinemalarda filmde 
ki konuşma olmayan sahneleri betimlemeye yarayan, 
filmle senkronize çalışabilen, saniye saniye sesli be-
timleme yapan mobil uygulamadır.” diye konuştu.

“Engellilerin başkasına ihtiyaç duymadan 
sosyal hayatını sürdürmesini istiyoruz”

Engelli bireyin dışarı çıkmasını ve sosyal hayatlarında 
eşit şartlarda yer almalarını sağlamak için 3 senede 9 
ilde kapalı alan navigasyon uygulaması başlattıklarını 
kaydeden Sofuoğlu “Yakın gelecekte bu uygulama-
yı havaalanı, üniversite gibi sosyal alanlarda faaliyete 
geçirerek engelli bireylerin birilerine bağlı olmadan dı-
şarıda sosyal hayatlarını rahat yaşamalarını sağlamak 
istiyoruz.” dedi.

“Hayallerimizin üzerindeki engeli kaldıralım”

Microsoft Türkiye Erişilebilir Ürünler Test Yöneticisi ve 
görme engeli bulunan Duygu Kayaman ise “Hayal-
lerimizin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımızın 
farkına varmanın, başarıya ulaşma noktasındaki en 
kıymetli farkındalıklardan bir tanesi olduğunu düşü-
nüyorum. Topluma duyarlı engelliler, engellilere du-
yarlı toplum için de birlikte bilinçlenmemiz gerekiyor. 
Sadece engelliler değil, engelli yakınları, öğrenciler de 
bilinçlenme noktasında rol almalı. Genç nesil bilinçle-
nirse çalıştığı yerlerde engellilere yaklaşımı çok daha 
farklı olacaktır. O yüzden siz üniversite öğrencileriyle 
birlikte çok güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyo-
rum.” değerlendirmesinde bulundu.

“Nasıl daha iyi yapabiliriz?”

Görme yetisini 2 buçuk yaşında kaybettiğini kayde-
den Kayaman “Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümün-
de okuduğum sırada YGA sivil toplum kuruluşuna 
başvurdum ve kabul edildim. Üniversite yıllarında 
YGA sivil toplum üyesi olarak hayalimdeki sosyal so-
rumlulukları hayata geçirmeye başladım. Benim için 
ezberlerin bozulduğu bir alandı.” şeklinde konuştu

Engelsiz İletişim Işığın Peşinde
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OMÜ Vakfı Yönetimi Rektör Bilgiç’i 
Ziyaret Etti

OMÜ Vakfı Yönetimi Samsun Valisini 
Ziyaret Etti

OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu, Başkan Prof. Dr. Halil 
Kütük’ün öncülüğünde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i 
ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki ziyarette Vakıf Başkanı Prof. 
Dr. Halil Kütük, OMÜ Vakfı’nın genel durumu ve ça-
lışmaları hakkında Rektör Bilgiç’e bilgi verdi. 

Vakfın sağlamış olduğu burslar hakkında da bilgi-
lendirmelerde bulunan Başkan Prof. Dr. Kütük, ön 
lisans ve lisans öğrencilerine vermiş oldukları burs-

ta kontenjan sayısını 150'den 200'e; lisansüstü öğ-
rencilerine yönelik sağlamış oldukları burslarda ise 
10 olan kontenjan sayısını 15’e çıkardıklarını, müm-
kün olduğunca öğrencilere destek olmaya çalıştık-
larını belirtti.

OMTEL Otel’de yürütülen tadilat çalışmalarının ay-
rıntılarını da Rektör Bilgiç ile paylaşan Vakıf Başkanı 
Prof. Dr. Halil Kütük, ihtiyaç duyulan alanlarda has-
sasiyet göstererek sorumluluklarını yerine getirdik-
lerini dile getirdi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı yönetimi, Samsun 
Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Kar-
şılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Vakıf Baş-
kanı Prof. Dr. Halil Kütük ve üyeler, Vakıf ve yapılan 
faaliyetler hakkında Vali Kaymak'a bilgi verdi.

Şehir ve üniversite birlikteliği için oldukça verimli bir 
görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Vakıf Başkanı 
Prof. Dr. Halil Kütük “Ülkemiz, şehrimiz ve üniversi-
temiz adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam 

edeceğiz.” dedi.

Vali Osman Kaymak ise ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Vakıf yönetimine başarılar di-
ledi.

Ziyarette; Vakıf Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük ile Prof. 
Dr. Bahtiyar Öztürk, Prof. Dr. Bozkurt Koç, Prof. Dr. 
İsmail Aydemir, Doç. Dr. Erol Terzi, Süheyla Erol, Ha-
luk Irmak, Adem Gül ve Levent Başoğlu yer aldı.
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Üniversite Danışma Kurulu Samsun 
ve Bilim için Bir Arada

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, üniversite ve şehri ge-
liştirmek amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya 
getirdiği "Danışma Kurulu Toplantısı"nın ikincisi Sam-
sun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında 9 Ekim’de 
OMTEL Otel'de gerçekleştirildi.

OMÜ öğretim üyelerinin, Samsun'un ve ülkenin gelişi-
mine katkı sağlayacak nitelikte çalışmalarını ve patent-
lerini tanıtması açısından oldukça verimli geçen top-
lantıya Üniversite Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Millet-
vekili Çiğdem Karaaslan da özel davetli olarak katıldı.

"Toplantının Samsun ve ülkemizin yararına 
sonuçlar vermesini diliyorum"

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, üniversitenin asli görevlerini daha iyi yapmasını 
sağlamak, üniversite ve şehrin imkânlarını daha yarar-
lı kullanmak ve olaylara bir arada bakabilme fırsatını 
yaratması bakımından Danışma Kurulu toplantılarının 
son derece önemli olduğunu ifade ett. Rek-
tör Bilgiç "Dünyanın ülkemizi parçalamak 
için oyunlar oynadığı bir dönemde, birlik 
ve beraberliğimizi sağlayacak her ortam 
çok önemlidir. Bu toplantının, Samsun ve 
ülkemizin yararına sonuçlar vermesini dili-
yorum." dedi. 

"Teknoloji Transfer Ofisini 
aktifleştirdik"

Projeler ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 
konusunda önemli adımlar attıklarını dile 
getiren Rektör Bilgiç "Yerleştirdiğimiz 5 
uzmanla TTO'yu aktif hâle getirdik. Sana-
yi ve teknolojiye katkı sağlayacak projeler 
geliştirmeye başladık. Samsun Büyük Şe-
hir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı ile beraber yürüttüğümüz Ağız Sütü 
Projesi'nin yanı sıra 3 Avrupa Birliği proje-
sine başvurduk. Ayrıca medikal ve havacılık 
alanında da projeler hazırlıyoruz." ifadelerini 
kullandı.

"Hedefimiz araştırma üniversitesi olmak"

Eğitim politikalarını da belirlediklerinin altını çizen 
Prof. Dr. Sait Bilgiç "Araştırma üniversitesi olma 
yolunda eksikliklerimizi gidermek için çalışmalara 
başladık. Araştırma politikamızı belirleyerek web 
sayfamızda yayınladık. Üniversitemizin araştırmacı 
veri tabanı ile cihaz parkını da dışarıdan görülebi-
lecek şekilde web sayfamızda paylaştık." şeklinde 
konuştu.

Bilgiç’in konuşmasının ardından, OMÜ Karadeniz İleri 
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde Kimya ve 
İşlem Mühendisi Prof. Dr. Galip Akay, "Simbiyotik Yapay 
ve Doğal Gübre Üretimi" ve "Doğal Gübre Üretimi ve 
Atıkların Gazlaştırma Yöntemiyle Değerlendirilmesi İle 
İlgili Patent", OMÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabi-
lim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Can, "Göz 
Cerrahisinde OMÜ Buluşları", OMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise "Öğrencilerin İş Yerinde Eği-
timi" konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
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"Tarımda devrim yaratacak bir 
çalışma"

"Simbiyotik Yapay ve Doğal Gübre Üreti-
mi" ve "Doğal Gübre Üretimi ve Atıkların 
Gazlaştırma Yöntemiyle Değerlendiril-
mesiyle İlgili Patent" konulu iki parça su-
num gerçekleştiren OMÜ öğretim üyesi 
Prof. Dr. Galip Akay "Dünyadaki değeri 
milyonlarca dolar olduğu kanıtlanan ça-
lışmam tarımda devrim yaratacak nite-
liktedir." dedi.

"Patentlerimin kullanım hakkı 
OMÜ'de"

Özellikle yarı kurak ve kurak topraklar-
da verimi arttıracak gübrenin özellikleri 
ve üretimi hakkında ayrıntılı bilgi veren 
Prof. Dr. Galip Akay, ürünün uluslararası 
patent başvurusunun yapıldığını belir-
terek ürünle ilgili kendi patent haklarını 
OMÜ'ye devredeceğini açıkladı. Akay, 
ürünle ilgili alınacak yeni patentlerin kul-
lanım hakkının da sadece OMÜ'de ola-
cağının altını çizdi.

Prof. Dr. Akay ürünün dünyanın en bü-
yük sorunlarından iklim değişiklileri ve 
enerji ihtiyacı gibi sorunlara da çare ola-
cağını özellikle vurguladı.
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"Göz cerrahisi için iki faydalı cihaz"

OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ertuğrul Can da geliştirdiği faydalı model 
ile kendi icadı olan göz cerrahisinde kul-
lanılabilecek cihazı Üniversite Danışma 
Kuruluna tanıttı. 

CAN - IVID adını verdiği faydalı modelle, 
göz enjeksiyonunun daha risksiz ve ko-
lay yapılacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Can, CAN-SFC adını verdiği ve patenti-
ni aldığı buluşuyla da başarısız katarakt 
ameliyatlarında yapılması gereken mer-
cek yerleştirme operasyonunun kolayla-
şacağını ifade etti. 

"İş Yerinde Eğitim Modeli'ni uygulayabilmemiz için 
gereken her kesim burada"

Son olarak “Öğrencilerin İş Yerinde Eğitimi” konulu sunum 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, öğrenci-
lerin günlük hayattaki tecrübeleriyle üniversiteden edin-
dikleri teorik bilgileri bir araya getirecekleri ve iş yerinde 
gerçekleşecek eğitim modelini çok gecikmeden üniversi-
te olarak hayata geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak "Bu 
uygulamayı yapan bazı üniversitelerimiz var. Bizim de bu 
modeli başarıyla uyguluma şansımız çok yüksek. Çünkü 
bunu gerçekleştirecek her kesim burada." dedi. 

"Sigortayı üniversite, ücreti devlet ödeyecek"

Öğrencilerin iş tecrübesi kazanması için 1 yıl zorunlu ve 
isteğe bağlı olarak iki şekilde gerçekleştirilmesi düşünülen 
eğitimler için iş yerlerinin olası engellerinin kaldırıldığının 
altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, öğrencilerin sigortasını üni-
versitenin, ücretini ise devletin ödeyeceğini belirtti. 
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"Başkan Yılmaz "Prof. Dr. Galip Akay'ın 
projesine destek vermeye hazırız"

Sunumların ardından değerlendirme konuşmalarına 
geçilen toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehir adına faydalı olduğunu dü-
şündüğü toplantıyı düzenleyenlere ve yönetenlere te-
şekkür ederek, sulama alanında Samsun şehirciliğine 
fayda sağlayacağını düşündüğü Prof. Dr. Galip Akay'ın 
projesine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Üniversite ve şehrin bütünleştiğini görmek 
beni memnun etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Millet-
vekili Çiğdem Karaaslan da öğretim üyelerinin yaptığı 
sunumların son derece verimli ve faydalı olduğunu dü-
şündüğünü belirterek "Rektör Hocamla ilk görüşme-
mizde üniversite-şehir bütünleşmesinin gerekli oldu-
ğunu paylaşmıştım. Hızla hayata geçtiğini görmek beni 
çok memnun etti. Şehrin her kesiminden uzmanları 
bir araya getirerek ortak aklı kullanmak, en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şeylerden biri." dedi.

"Samsun'un tıbbi ve cerrahi aletler başarısını 
anlatmalıyız"

Son zamanlarda tıbbi ve cerrahi aletler üretiminde bir 
çalışmaları olduğunu da kaydeden Çiğdem Kararaslan 

sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim, bu alanda dünyanın 
üç merkezinden biri olan Samsun'u Türkiye'ye ve Ana-
kara anlatmak ve bu alana ivme kazandırmak için bir 
çabamız var. Ama önce Samsun'un tıbbi ve cerrahi 
aletler alanındaki başarısını Samsun'a anlatmak gere-
kiyor. Bunun için önümüzdeki süreçte, Tıp Fakültesi öğ-
retim üyeleri ile üreticileri bir araya getirecek bir toplantı 
yapılmasını öneriyorum." 

Akademik camianın dünyaya katacağı çok şey oldu-
ğuna işaret eden Karaaslan, hükümetin öğretim üyele-
rinin yapacağı millî ve yerli bilimsel çalışmaları ve proje-
leri desteklemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. 

"Yeni konu ve sunumlarla yine toplanmalıyız"

Üniversitedeki eğitimin etkin ve verimli bir şekilde ol-
ması ve bu süreçte OMÜ'nün saygınlığını arttırması 
için Üniversite Danışma Kurulu toplantısını son dere-
ce faydalı bulduğunu kaydeden Samsun Valisi Osman 
Kaymak, Valilik olarak Üniversite Danışma Kurulunun 
yaptığı çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını 
kaydederek, sunum yapan öğretim üyelerine ve katı-
lanlara teşekkürlerini sunarak toplantıyı sonlandırdı.
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Ulu Önder 10 Kasım'da Yâd Edildi

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder ve eşsiz 
kahraman Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intika-
linin 79. yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen törenle bir kez daha sevgi, saygı ve 
minnetle anıldı.

Törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, fakülte dekanları, rektör 
danışmanları, meslek yüksekokullarının müdürleri, 
akademisyenler ile idari personel ve öğrenciler ka-
tıldı. 

Anma Töreni kampüs içerisindeki Atatürk Anıtı’na 
çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saatler 
09:05’i gösterdiğinde Atatürk’ün ve aziz şehitlerimi-
zin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunularak 
İstiklal Marşı söylendi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Samsun Valiliğince 
şehir merkezinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü 
Anma Etkinlikleri’ne katıldı.

“Gerçek bir vizyon adamıydı”

Törende konuşan OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta-
rihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Rıza Karagöz, Atatürk’ün gerçek bir vizyon adamı 
olarak hayatının her safhasında, durağanlıktan uzak, 
yenilikçi ve çığır açıcı, büyük inkılaplarıyla milletine 
yön veren hakiki bir lider olduğunu dile getirdi. Prof. 
Dr. Rıza Karagöz “Hayatında önemli bir yeri bulunan 
19 Mayıs şehrinin evlatları olarak bizler bugün, fâni 
dünyadan ebedi âleme irtihal yıl dönümünde Aziz 
Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran 
ve minnet duyguları ile anıyor, manevi huzurlarında 
saygıyla eğiliyoruz. İlkelerinden aldığımız heyecanla, 
onun hedef gösterdiği muasır medeniyet yolunda, 
büyük Türk milletine ebediyete kadar yol ve baht 
açıklığı diliyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı. 

“OMÜ mensupları olarak bu sorumluluğun ve 
emanetin farkındayız”

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan ise “Çok değerli OMÜ mensupları bugün 
çok özel bir günde Atamızın huzurunda bulunmanın 
hem heyecanı hem de hüznü içerisindeyim.” dedi. 
Prof. Dr. Ceyhan, Atatürk’ün bir ufuk çizip 1938’den 
sonra kutsal emaneti bizlere devrettiğini söyledi. 

Rektör Yardımcısı Ceyhan bugün olduğu gibi yarın 
da bu emaneti korumaya devam edeceklerini belir-
terek “Atamız ve silah arkadaşları yanımızda yok an-
cak ruhumuzda her zaman varlar ve var olmayı sür-
dürecekler. Dolayısıyla da bu bilinç ve fedakârlıkla 
çalışmalarımızı devam ettirip emanete sahip çıkaca-
ğız.” şeklinde konuştu. 
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Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intika-
linin 79. yıl dönümüde OMÜ Vakfı Kole-
jinde öğrenci, öğretmen ve velilerin ka-
tılımı ile düzenlenen bir programla anıldı. 

Okul bahçesinde saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi-
nin ardından tören konferans salonunda 
devam etti.

Programda; Ulu Önder Atatürk’ü anlatan 
sinevizyon gösterisinin ardından şiirler 
okundu, koro ve oratoryo gösterisi katı-
lımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, katıldığı 2017-
2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nin ardından OMÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti. Bakan Demir-
can ve beraberindeki heyet ziyarette hasta ve yakın-
larıyla sohbet ederek kendilerine acil şifa temennile-
rini ilettiler.

Tıp Fakültesi Hastanesinin fiziki koşullarını ve insan 
kaynağını yerinde inceleyen Bakan Dr. Ahmet De-
mircan sağlık çalışanlarıyla da yakından ilgilenerek 
yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Demircan ayrıca hastanenin Nöroloji Servi-
sinde tedavi gören Samsunlu iş adamı ve AK Parti 
Samsun İl Başkan Yardımcısı İsmail Hut’u da ziyaret 
etti. Bakan Demircan, İsmail Hut’a geçmiş olsun di-
leğini ileterek hastalığına dair doktorlarıyla görüştü.

OMÜ Vakfı Kolejinde Ulu Önder 
Atatürk Anıldı

Bakan Demircan Tıp Fakültesi 
Hastanesini Ziyaret Etti
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Eğitimciler Öğretmenler Günü’nü 
Kutladı

Eğitim Fakültesi, ülkemizin ve toplumumuzun yarınla-
ra uzanmasında fedakârlıkları ve emekleriyle ön plana 
çıkan öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve-
silesiyle düzenlemiş olduğu etkinliklerle onurlandırdı.

Eğitim Fakültesinde programa Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Dursun Ali Akbulut, dekanlar, emekli öğretim eleman-
ları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan “Bugün çok özel ve mutlu bir gün. 
Biz her gün öğretmenlerimizin kıymetini biliyoruz. An-
cak bugün dile geliyor. Karanlıktan aydınlığa giden 
bir yol varsa eğer, o yolu bulmakta yardımcı olanlar 
öğretmenlerdir. Hepinizin öğretmenler gününü kutlu-
yorum.” dedi. Konuşmaların ardından emekli öğretim 
üyelerine teşekkür plaketi sunuldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri

Program kapsamında ilk olarak Eğitim Fakültesi Gü-
zel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı 4. sınıf öğrencilerinden oluşan koro birbirinden 
güzel ezgiler okudu.

Ardından, öğretim üyesi Doç. Dr. Yakup Alper Varış 
yönetimindeki orkestra ve koro; Nevit Kodallı, Muam-
mer Sun, Refik Fersan ve Ali Hoca gibi seçkin beste-
cilerin eserlerinin yanı sıra Atatürk’ün sevdiği şarkılar 
ve marşlara yer verdi. Çok sesli orkestranın ve koro-
nun sesi, sözü ve performansı izleyicilerin takdirini 
kazandı.

Emekli öğretim elemanları sergisi açıldı

24 Kasım Günü Öğrenmenler Günü etkinlikleri, 
emekli öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan 
karma serginin Eğitim Fakültesi Sergi Salonu’nda 
açılmasıyla devam etti.

Serginin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. 
Dursun Ali Akbulut "Öğretim mesleğindekiler, hiçbir 
zaman emekli olmazlar. Böyle bir sergi açarak bizleri 
çok mutlu ettiniz. Öğretmenler Günümüz kutlu ol-
sun." diye konuştu.

Ardından emekli öğretim üyeleri de birer konuşma 
yapıp teşekkür ederken böylesine anlamlı bir günde 
tekrar bir araya gelerek anıları tazelemenin ve yâd et-
menin kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler.

Sergide, emekli öğretim elemanları Ali Boğa, Turan 
Baş, A. Aydın Kaptan, Necati Kıvrak, Hilmi Özbay ve 
Zehra Sengir’in fırçasından hayat bulan resimler ve 
diğer eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
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“Arakan Ağlıyor” Söyleşisi

Doğru Arşivleme Nasıl Yapılır?

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç 
MÜSİAD) Başkanı Cem Emre Çakan ve Memur Sen 
Çarşamba İlçe Başkanı Osman Şafak, “Arakan Ağlı-
yor” adlı söyleşi kapsamında Sağlık Hizmetleri MYO 
Konferans Salonu’nda öğrencilerle buluştu.

Söyleşiye; MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, 
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yrd. Doç. Faruk Tan, 
Müdür Yardımcısı Hayrettin Katipoğlu, bölüm başkan-
ları, akademisyenler, İHH İnsani Yardım Vakfı Samsun 
temsilcileri, Türk futbolunun ve Samsunspor’un unu-

tulmaz oyuncularından Celil Sağır ve 
kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı.

“Umut ve hayal edebilmenin ne 
olduğunu bilmeyen insanlar var” 

Sunuş konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. 
Faruk Tan; özellikle sağlık alanında yapı-
lan mesleki eğitimin yoğunluğu ve zor-
luğuna değinerek, öğrencilerin gereğin-
den fazla mesleki kaygı ve endişelerle 
meşgul olduklarını ve dertlendiklerini 
fakat yeryüzünde çok farklı coğrafya-
larda çok farklı nedenler ve sebeplerle 
hayal dahi edilemeyen ızdırapların ve 

en önemlisi de “umut ve hayal edebilme”nin ne oldu-
ğunu bilmeyen insanların olduğuna dikkat çekti.

Ekim ayında Arakan ve Bangladeş mülteci kampın-
da yaşananları, tarihsel süreci ve günümüzdeki du-
rumu fotoğraflar ve videolar eşliğinde anlatan Genç 
MÜSİAD Başkanı Cem Emre Çakan ve Memur Sen 
Çarşamba İlçe Başkanı Osman Şafak ise öğrencilere 
yönelik oldukça duygusal bir paylaşım ve sunumda 
bulundular.

Arşivleme Personel Daire Başkanlı-
ğının düzenlediği “Arşiv Yönetmeliği 
ve Uygulama Örnekleri ile Standart 
Dosya Planı ve Uygulama Örnekle-
ri” konulu hizmet içi eğitim programı, 
Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. 

Eğitimde, Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğünden Uzman Hülya 
Gönül, hazırladığı sunum ile bilgilerini 
aktararak değerlendirmelerde bulun-
du. Eğitim programına; Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, 
daire başkanları ile üniversite perso-
neli katıldı.

Uzman Hülya Gönül yapmış olduğu 
sunumda eğitimin amacını; Üniver-
sitede bulunan arşiv malzemelerinin tespiti, bu mal-
zemelerin hangi desimal dosyalama sistemi ile hangi 
standartlarda saklanacağı, bu malzemelerin herhangi 
bir kayba uğramadan gerekli şartlar altında korunma-
sı, lüzum görülmeyen malzemelerin ayıklanma ve im-

hasının yapılması, tespit edilen arşiv malzemelerinin 
ise devlet ve milletin hizmetinde kullanılması ve mu-
hafazasının sağlanması olarak özetledi.

Müdürlük görevlisi Hülya Gönül, hizmet içi eğitimde 
bununla birlikte elektronik arşivleme yöntemleri gibi 
yeni güncel konuları da katılımcılarla paylaştı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen “Azer-
baycan Tanıtım Günü”nde kardeşlik vurgusu ön 
plana çıkarken Azerbaycanlı öğrencilerin sergiledi-
ği gösteriler de katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. 
OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından dü-
zenlenen ve Öğrenci Konseyi, Uluslararası Öğrenci 
Ofisi, Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü tarafından 
desteklenen tanıtım günü Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Azerbaycan Tanıtım Günü’ne Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cen-
giz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan 
Kızılkaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci ka-
tıldı.

“Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğine eğitim 
köprüsü oluyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Azeri öğrenci Temsilcisi 
“Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği çok uzun zaman-
dır devam ediyor. Biz öğrenciler de bu kardeşliğe 

eğitim köprüsü kurarak destek olmaya çalışıyoruz.” 
dedi.

“Eğitim ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor”

Azerbaycan Tanıtım Günü’ne konuk olarak katılan 
Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova da “Bizim iki ülke 
arasındaki eğitim ilişkilerimiz çok eskiye dayanır. Bu-
gün de aynı süreç devam etmektedir. İnanıyorum ki 
her iki ülkenin gençleri gelecekte bu iki kardeş ül-
kenin sarsılmaz köprüleri olacaklardır.” diye konuştu.

“Biz kardeş ülkeleriz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise 
iki ülkenin ortak değerlerine vurgu yaparak “Ne siz 
yabancısınız ne biz yabancıyız biz kardeş ülkeleriz. 
Bayraklarımızda sembolize edilen her şey bizim 
yabancı değil aynı olduğumuzu gösteriyor. Bize 
bu duyguları hissettiren, bu güzel tanıtım gününde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı öğrenciler ha-
zırladıkları tiyatro, halk oyunları ve icra ettikleri yerel 
müziklerle konuklara muhteşem anlar yaşattı. 

Azerbaycan Tanıtım Günü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Türkiye İş Kuru-
mu (İŞKUR) iş birliğiyle düzenlenen "Bafra Kariyer 
Günleri"ne ünlü televizyon programcısı ve haber spi-
keri Defne Sarısoy ile kişisel gelişim uzmanı Gökhan 
Okçu konuk olarak katıldı.

Turizm Fakültesi'nde gerçekleşen etkinliğe; Samsun 
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fatma Aydın, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, kamu 
kurum temsilcileri, Bafralı iş insanları, akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı.

"Kadınlar iş dünyasında olmalı"

Etkinlikte ünlü ekran yüzü Defne Sarısoy, "Kariyerde 
İletişimin Önemi"ni anlatarak mesleğe başladığı gün-
den ulaştığı noktaya kadar yaşadıklarını ve edindiği 

tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Kişisel gelişimden 
çok, bütünsel gelişimin önemine değinen Defne Sa-
rısoy, kadınların iş dünyasında olmasının gerekliliğine 
de vurgu yaptı. "Ev hayatı kadınları iş hayatından uzak 
tutmamalı."diyen Defne Sarısoy gençlere zamanın da 
gereği olarak çok yönlü olmalarını tavsiye etti.

"Benim asıl alanım insan"

"Bir Nedeniniz Olsun" konulu konuşma yapan kişisel 
gelişim uzmanı Gökhan Okçu da öğrencilere farklı 
olmaları konusunda da tavsiyelerde bulundu. Okçu 
“İnsan beyni nedensiz hareket etmez, mutlaka bir ne-
deniniz olsun ama güçlü olsun. Çevrendeki insanlara 
bir neden ver, güçlü olsun, senin için orada bulunsun. 
Çünkü insan beyni rutinden çıkanı takip eder.” şeklin-
de konuştu.

Kariyer Günlerinin Ünlü Konukları 
Vardı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Sürmeli Köyü Der-
neği (SÜDER), organik tarım yapılan Sürmeli organik 
köyünde düzenlenen etkinlikte 22 Ekim tarihini "Dün-
ya Organik Tarım Günü" ilan etti. Ziraat Fakültesi bu 
kapsamda Bafra İlçesine bağlı Sürmeli köyünde “22 
Ekim Organik Tarım Günü” etkinliği programı düzen-
ledi.

Programa; Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Ma-
yıs İlçe Kaymakamı ve Bafra Kaymakam Vekili Yavuz 
Güner, Samsun Jandarma Alay Komutan Vekili Albay 
Mustafa Ateş, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, 
Tarım İl Müdürü Nail Kırmacı, OMÜ Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, öğretim üyeleri ile Ziraat 
Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Üniversiteyi dört duvar arasından çıkarma 
ilkesiyle hareket ediyoruz”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 22 Ekim 
tarihini 'Dünya Organik Tarım Günü' olarak ilan ettik-
lerini belirterek "Ziraat Fakültesinde görev aldığım 

günden bu tarafa, şöyle bir ilkeyi prensip edindik: 
Eğer Üniversite Samsun'da şehrin önüne düşecek-
se, halkla bütünleşmeli ve halkın içinde olmalı dedik. 
Üniversiteyi dört duvar arasından çıkarma ilkesiyle 
hareket ettik. O günden bugüne de fırsat bulduğu-
muz her ortamda çiftçimiz, köylümüz ve halkımızla 
bir araya gelmeye çalışıyoruz. Organik tarımın, hem 
Türkiye'nin hem de dünyanın tarım camiası olarak 
anlam ve önemini ifade etmemiz gerekiyordu. İnşal-
lah bundan sonraki yıllarda 22 Ekim tarihini 'Dünya 
Organik Tarım Günü' olarak kutlamak istiyoruz. Bu 
anlamda da bugün, bundan sonra 'Dünya Organik 
Tarım Günü' olacaktır.” dedi.

“Organik ve ekolojik tarım çağımızın 
hastalıklarının çözümü”

Organik tarımın son zamanlarda gelişen bir alan ol-
duğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak ise 
"Teknolojik ve kimyasal hayat artık insanları; doğal 
yaşamaya, doğal ürünler yemeye sevk ediyor. Özel-
likle büyük şehirlerde bu bir ihtiyaç hâline geldi. Bu-
nun için bu işin burada düşünülüp hayata geçirilmesi 

22 Ekim’i Dünya Organik Tarım
Günü İlan Ettik
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çok önemli. Organik ve ekolojik tarım, çağımızın 
hastalıklarının çözümü. Organik tarımı gerektirdiği şe-
kilde yaparak ürünlerimizi pazara sunacağız. Biz de 
Valilik olarak bu işin geliştirilmesi için elimizden geleni 
yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Karadeniz Bölgesi’nde ilk biz başladık”

Vatandaşların organik ürünlere yoğun talebi olduğu-
nu belirten organik pazar esnafı Osman Bayraklı da 

"En önemli şey sağlık. Sağlık olmayınca başka bir 
şey olmaz. Biz burada 3 kişi başladık, şimdi 20 ki-
şiye çıktık. Gittikçe bu işe ilgi artıyor. Üniversiteden 
hocalar gelerek bize organik tarım konusunda ders 
verdiler. Karadeniz Bölgesi'nde ilk biz başladık. Es-
kiye döndük. Kimyasal gübre atmayıp organik gübre 
kullanınca ürünlerimiz çürümüyor. Ömürleri uzadı ve 
sağlıklı oluyor. Tadı da güzel. 40-50 sene öncesine 
döndük. Eskiden nasıl yapıyorsak şimdi öyle yapma-
ya başladık." diye konuştu.

 “Türkiye’deki diğer organik pazarlara 
ürünlerimizi gönderiyoruz”

2010 yılında OMÜ iş birliğinde "Sürmeli Organik Tarım 
Köyü Projesi" ile yola çıktıklarını belirten Sürmeli köyü 
üreticilerinden Süleyman Özata da "Organiğe dön-
meyi amaçladık. Üniversitemiz, eğitimlerimizi verdi. 
Büyükşehir de bizi destekledi. 15 çiftçiyle başladık 
ve şimdi 34 çiftçi olduk. Ürünlerimizi pazarlamak için 
Sürmeli köyü organik pazarını oluşturduk. Türkiye'de-
ki diğer organik pazarlara ürünlerimizi gönderiyoruz. 
Biz sözde değil, özde organiğiz.” şeklinde konuştu.

Bafra Tütününün Markası OMÜ’den

Tarımsal üretimde en büyük sorun olan millî tohum 
ıslahı ve üretiminde çözüm Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinden geldi. OMÜ, dünyaca meşhur olan Bafra 
tütünlerini ıslah ederek tescil etti ve özel sektöre satı-
şını gerçekleştirdi.

“Üniversite-özel sektör iş birliğine çok iyi bir 
örnek oldu”

Konu ile ilgili OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Ayan yaptığı açıklamada 
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak 10 yıldır üzerinde 
çalıştığımız Bafra tütünlerinin ıslahını gerçekleştirdik. 
‘Esendal ve Kızılırmak’ çeşitleri olarak tescil ettiğimiz 
tütün tohumlarımızı özel sektörle buluşturduk. Millî 
tohum politikası doğrultusunda tescil ettirdiğimiz 
‘Esendal ve Kızılırmak’ tütün çeşitlerimiz, tütün ala-
nında çalışan ihracatçı bir firma tarafından 10 yıllık 
kullanım hakkı satın alınarak üniversite-özel sektör iş 
birliğine çok iyi bir örnek oldu. OMÜ olarak özel sek-
tör ve çiftçi iş birliğinde bir ilk olan bu paydaşlığı çok 
önemsiyoruz. Dünya çapında sigara harmanlarında 
önemli bir yer tutan Bafra tütünlerimizi ıslah ederek 
tescil altına aldık ve Üniversitemiz tarihinde bir ilk olan 
millî tohumlarımızın özel sektöre satışını gerçekleştir-
dik.” dedi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, öğrenciler ile sektörü 
buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çar-
şamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Çağrı 
Merkezi Hizmetleri 2. sınıf öğrencileri Samsun’da 
bulunan Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’ni ziya-
ret etti. Ziyaret ile öğrencilere sektörü tanıtmak ve 
kuruluşların yakın gelecekte çalışacakları gençlerle 
buluşmalarını sağlamak amaçlandı. 

Gezide sektörün lokomotif kuruluşlarından biri olan 
Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi hakkında Müdür 
Mehmet Yeni, Gold Hizmetleri Yöneticisi Kudret Dev-
rin ve Emel Güven Kuzgun bilgiler aktardı, iletişimin 
ve eğitimlerin önemi üzerinde durdu, vizyonları, de-
ğerleri, stratejileri ve farklarını dile getirdi, motivas-

yon çalışmalarından örnekleri sundu. Ayrıca yöne-
ticiler Çağrı Merkezi Hizmetleri öğrencilerine kurum 
olarak kariyer fırsatlarını anlattı ve işe başvuru aşa-
masında yapması gerekenler ile taşımaları gereken 
özellikler konusunda bilgi aktarıp sorularını yanıtladı. 

Sektör ziyareti, 550’ye yakın çalışanın hizmet verdi-
ği çağrı merkezindeki bölümlerin gezilmesiyle sona 
erdi. 

Ziyarette öğrencilere, Çarşamba Ticaret Borsası 
MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Serkan Varan, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz ve Öğr. Gör. 
Mürsel Kan eşlik etti.

Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım Programı öğrencileri tarafından “Nefesinden 
Çalma Dumana Esir Olma” sloganıyla düzenlenen 
ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM’de 
görevli psikolog Tümer Doğan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı “Bir Nefes” adlı etkinlikte madde bağımlılı-
ğına dikkat çekildi.

Psikolog Tümer Doğan OMÜ Sahne’deki konferans-
ta, madde bağımlılığına, bağımlılık sürecine ve teda-
vi aşamalarına ilişkin önemli noktalara değindi.

Psikolog Doğan sunumunda, madde bağımlılığının, 
vücuda ve bedene verdiği olumsuz etkileri anlatarak 
belirli bir süre alkol, sigara, uyuşturucu gibi madde 
kullanan kişilerin daha sonra bu maddeleri kullan-
mayı bırakmasıyla tamamen madde bağımlılığından 
kurtulmadığını söyledi. Madde bağımlılığının aşılma-
sında mutlaka doktor veya uzman kişiler tarafından 
yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Psikolog Tümer Doğan madde bağımlılığının tedavi 
yöntemlerine ve tedavi sürecine de değinen Psiko-
log Doğan, madde bağımlılığının kişisel ve toplum-
sal olarak el ele verilmesiyle daha kolay aşılabilece-
ğini belirtti. Etkinlik, soru cevap ile son buldu.

Nefesinden Çalma Dumana Esir Olma

Çağrı Merkezi Öğrencilerinden
Sektör Ziyareti
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İletişimciler Cengiz Aytmatov'u 
Unutmadı

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölü-
mü, organize ettiği söyleşi ve belgesel gösterimiyle 
dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'u 90. yaş gü-
nünde andı. Anma etkinliklerinde “Benim Sözümü 
Benim Canım Bil” isimli Cengiz Aytmatov’un hayatı-
nı anlatan belgesel gösterimi ve söyleşi, Kırgızistan 
Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva ve belgeselin yapım-
cısı Bekbolat Aydaraliyev’in katılımıyla düzenlendi.

"Cengiz Aytmatov Türk dünyası için önemli bir 
edebiyatçı"

Etkinlikte konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Niyazi Usta ünlü yazarın eserleriyle ortaokulda 
tanıştığını ve çok etkilendiğini söyledi. Prof. Usta, 
“Cengiz Aytmatov’un dün doğum günüydü. Bu 
vesileyle onu ve eserlerini yâd etmek istedik. Türk 
Dünyası için önemli bir edebiyatçı olan Aytmatov’u 
rahmet ve sevgiyle anıyorum. Bu organizasyonun 
gerçekleşmesini sağlayan Radyo Televizyon ve Si-
nema Bölüm Başkanı Doç. .Dr. Ömer Çakın’a ve 

Kırgızistan’dan gelen konuklarımıza teşekkürlerimi 

sunuyorum.” dedi.

"Kırgızların değil tüm dünya ülkelerinin 
edebiyatçısı"

Aytmatov’un değerli bir yazar olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Layli Ükübayeva da “Aytmatov, yalnızca 
Kırgızların değil tüm dünya ülkelerinin önemli edebi-
yatçılarından biridir. Filmde Aytmatov’un doğumun-
dan ölümüne kadar yaptığı çalışmaları ve eserlerini, 
onu tanıyan kişiler ve kız kardeşi Roza Aytmatov’un 
gözünden izliyoruz. Cengiz Aytmatov’un doğum gü-
nünden bir gün sonra söyleşide bulunmak hoş bir 
tesadüf, burada olmaktan çok mutluyum.” ifadele-
rini kullandı.

“Belgeselden önce kısa film çekin”

Filmin yapımcısı Bekbolat Aydaraliyev ise “Aytma-
tov yaşasaydı filmini çekmek daha kolay olurdu. 
Hayatta olmayan birinin filmini çekmek çok daha 
zor. Belgesel, Aytmatov’un yaşadığı ve romanlarına 
konu ettiği yerlerde çekilmiş olup onun döneminde 
yaşamış insanların, onunla ilgili fikirlerini anlatıyor." 
diye konuştu.

Belgesel film çekmek isteyenlere önerilerde de bu-
lunan Aydaraliyev “Belgesel film çekmek için sanat-
sal filmlerde olduğu gibi sahneleri kullanmak gereki-
yor. Bunu hangi düzende kullanacağımızı belirlemek 
çok zor. Belgesel çekmeye başlamadan önce kısa 
film çekmenizi öneriyorum.” diyerek öğrencilere 
seslendi.

Film gösteriminin ardından Prof. Dr. Layli Ükübayeva 
ve Bekbolat Aydaraliyev öğrencilerin sorularını yanıt-
ladı.
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İletişim Fakültesi öğrencileri, topladıkları atık yağla-
rı deterjana dönüştürerek Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfına (TEGV) bağışladı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Merve 
Özbulut, Yağmur Kanbay ve Yasemin Dila Aygen, 
geliştirdikleri projeyle eğitime katkıda bulundu. Çar-
şamba ilçesinde kurdukları stantla vatandaşlardan 
atık yağ toplayan öğrenciler, karşılığında vatandaş-
lara çiçek hediye etti.

Çarşamba halkının yoğun ilgi gösterdiği "Çiçekli 
Gezegen" projesi sonucunda elde edilen atık yağlar, 
deterjana dönüştürülerek TEGV Samsun Şubesine 
bağışlandı. Burada çocukların yoğun ilgisiyle kar-
şılaşan öğrenciler, çocuklara atık yağların dönüştü-

rülmesiyle ilgili bilgi verdikten sonra günün anısına 
pasta kesti.

“Farkındalık oluşturduk”

Geliştirdikleri projeyle birçok konuda farkındalık 
oluşturduklarını vurgulayan Yasemin Dila Aygen, 
Yağmur Kanbay ve Merve Özbulut "Atık yağ getiren 
vatandaşlara saksı çiçekleri hediye ettik ve doğal 
dengenin korunması konusunda atık yağların dö-
nüştürülmesinin önemini anlattık. Bu proje sayesin-
de; doğal dengenin bozulmasına bir nebze de olsa 
engel olduk, vatandaşları bilinçlendirdik ve eğitime 
destek verdik. Projemize ilgi gösteren herkese te-
şekkür ediyoruz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılında eğitim gördükleri fakülteyi birin-
cilikle kazanan öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından gönderilen takdir belgeleri törenle 
takdim edildi.

Rektörlükte, Senato toplantısı öncesi düzenlenen 
takdim töreninde; Tıp Fakültesini birincilikle kazanan 
Muhammet Emin Kaya'ya takdir belgesini Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, İngilizce Tıp 
Bölümünü birincilikle kazanan Büşra Demir'e ise 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran takdim 
etti. 

Takdir belgelerini ilgili fakültelerin dekanlarının elin-
den alan öğrencileri tebrik eden Senato Üyeleri, öğ-
rencilere başarılarının devamını diledi.

İletişim Öğrencilerinden
Ekolojik Proje

Birincilere YÖK'ten Takdir Belgesi
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OMÜ'nün İHA'sına ODTÜ'den Ödül

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Vakfı İlkokulu öğrencileri, öğretmen-
lerinin rehberliğinde Rektörlüğü ziyaret etti. Ziyarette 
çocukları OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran karşıladı.

Etkinlikte arkadaşları adına söz alan 
4. sınıf öğrencisi Nevanur Ekmekçi, 
günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşmasının ardından çocuk hakları bil-
dirisini okudu. Özgü Kara da okuduğu 
“Dünyayı Bize Verseler" şiiriyle etkinliğe 
anlam kattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran yaptığı konuşmada çocukluğun 
saflığını ve güzelliğini vurgulayarak şu 
sözlere yer verdi: “Çocukların saf, te-
miz duyguları hâkim olsa arkadaşınızın 
bahsettiği gibi dünya herkes için cen-

net olur. Çocuklarımızın haklarını biliyoruz ve hepimi-
zin, ülkemizin ve ailelerimizin de geleceği sizlersiniz. 
Bu ülkenin çok çalışkan, çok başarılı evlatları olmalı-
sınız.”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mü-
hendislik, Havacılık Uzay Bilimleri ve Tıp 
Fakültesi öğrencileri, DİK-İHA insansız 
hava araçları yarışmasından ödül ile 
döndü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu yıl 
ilkini düzenlediği ve Boeing’in sponsor 
olduğu “Dikine Kalkan İnsansız Hava 
Aracı Yarışması"na, OMÜ Mühendislik 
Fakültesi Malzeme Bilimleri Mühendisli-
ği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür 
Demircan’ın danışmanlığında katılan At-
maca Takımı, "Atlas" isimli, döner kanatlı 
dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) araçları ile genel 
kategoride Üçüncülük Ödülü'ne layık görüldü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Ankara Yerleşkesi'nde 
yapılan yarışmaya 6 üniversiteden 11 takım katıldı. 
OMÜ’yü; Mühendislik Fakültesi öğrencileri Erol Çele-
bi, Muhammet Emin Fırat, Enes Yamanoğlu, Havacılık 
Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ergun Umut Kılınç, 
Selahattin Selek ve Tıp Fakültesi öğrencisi Abdülvahit 
Işık’ın içinde bulunduğu 6 kişilik Atmaca Ekibi temsil 

etti. Ekibin tasarladığı insansız hava aracı kaza, afet ve 
sel gibi acil durumlarda kullanılarak arama kurtarma 
faaliyetlerine yardım etmek amacıyla tasarlandı. 

Yarışma, yangın veya kaza gibi acil durumlarda insan-
lara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik insansız 
hava araçlarının (İHA) geliştirilebileceğini ortaya koy-
mak amacıyla düzenlendi. Yarışmada ayrıca iHA'ların; 
otonom uçuş, uçuş dayanıklılığı, görüntü-işleme kabili-
yetleriyle uygun sırayla yük bırakma yetenekleri de test 
edildi.

Çocukların Temiz Duyguları Hâkim 
Olsa Dünya Herkes için
Cennet Olur
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Samsun'un Canik İlçesi Belediye Başkanı Osman 
Genç'in davetlisi olarak Samsun'a gelen Kudüs 
Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e gerçekleştirdiği ziyaretin 
ardından İlahiyat Fakültesinde bir konferans verdi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen programa; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Metin Yılmaz, Kudüs Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmad Abdaljawal, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

"Filistinliler Arap dünyasının en eğitimli 
toplumu"

Konferans öncesinde, Filistin'e gerçekleştirdiği gezi-
de edindiği izlenimleri katılımcılarla paylaşan Dekan 
Prof. Dr. Metin Yılmaz Filistinlilerin, yaşadığı mağ-
duriyete, dinî ve ekonomik baskıya rağmen umutla 
mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi. Dekan 
Metin Yıldız "Filistin üniversitelerinin; İngiltere, ABD 
gibi pek çok ülkeyle anlaşması var. Çünkü onlar sa-
dece silahlı mücadeleyle başarılı olunamayacağının 
farkına varmışlar. Teknolojiyi yakalayıp ilmî anlamda 
gelişmeye odaklanmışlar. Sonuç olarak da dün-
ya genelinde ilk 500'e giren üniversiteleri var. Arap 
dünyasının en eğitimli toplumu Filistinlilerdir." dedi. 
Metin Yılmaz, konuşmasında Filistin topraklarına bir 
an önce huzurun gelmesi temennisinde bulundu.

"İslamı çevrenize anlatmak boynunuzun borcu"

Sözlerine İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle buluşmak-
tan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Ku-
düs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, 
"Bugün buraya ve İmam Hatip Lisesine yaptığım 
ziyaretle de Türkiye'nin bu yüce din konusunda az-
minin ne kadar muazzam olduğunu gördüm.” dedi.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Allah'a karşı sorum-
luluğunun diğer insanlardan çok daha fazla oldu-
ğuna dikkat çeken Şeyh İkrime Sabri "Öğrendiğiniz 
şeyleri önce sizin yapmanız gerekiyor. Daha sonra 
da bu bilgilerinizi aileniz, yakınlarınız ve çevrenizde-
kilerle paylaşmak boynunuzun borcu. İslam dini an-
cak böyle gelişir ve yayılır. İslam'ın hakikati, adaleti 
ve gerçekleri bu şekilde anlatılabilir." diye konuştu.

"Kur'an'ı anlamak için Arapçayı iyi bilmelisiniz"

Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı iyi derecede bil-
menin, Kur'an'ı tam anlamıyla öğrenmek için çok 
önemli olduğunun altını çizen Şeyh İkrime Sabri, öğ-
rencilere Arapçayı sadece okuma yazma dili olarak 
değil, konuşma dili olarak da kullanmaları tavsiye-
sinde bulundu. Sabri, Arapça Dil Merkezini (ADİM) 
kurarak bu konuda hassasiyet gösteren OMÜ yöne-
timini ve merkezde ders veren eğitimcileri kutladığını 
belirtti.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı 
Konferans Verdi
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İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
4. sınıf öğrencileri, “Toplumsal Sorumluluk Projesi” 
dersi kapsamında Çarşamba Belediyesi ve İletişim 
Fakültesi öğrenci temsilciliği iş birliğiyle hatıra orma-
nı oluşturmak amacıyla ağaç dikimi etkinliği gerçek-
leştirdi. 

Çarşamba Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen et-
kinliğe Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dün-
dar, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva, İletişim Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oktan, 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Yrd. 

Doç. Dr. Ömer Çakın, Senarist-Yönetmen Bekbolat 
Aydaraliyev ve İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı. 

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar “İle-
tişim Fakültesi öğrencilerimizi bu güzel fikirlerinden 
dolayı kutluyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum.” 
dedi. 

“Geleceğe kalıcı iz bırakmak çok anlamlı”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta da “Bu 
tür projelerle öğrencilerin doğaya ve geleceğe kalıcı 
bir iz bırakmaları çok anlamlı.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Konya Selçuklu Belediyesi bu yıl 
3.'sünü düzenlendiği “1 Hadis 1 Film” 
adlı kısa film yarışmasında İletişim Fa-
kültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü öğrencisi Mehmet Rüştüoğ-
lu “Nöbet” isimli eseri ile birinci oldu.

Bir ya da birkaç hadisi konu alan ça-
lışmaların değerlendirildiği yarışmada 
91 kısa filmin arasından finale kalma-
yı başaran Mehmet Rüştüoğlu, “Bir 
gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay 
oruç tutup geceleri namaz kılmaktan 
daha hayırlıdır. Şayet (kişi nöbette) 
ölürse yapmakta olduğu işin sevabı 
da devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki 
sorgu meleklerine karşı güven içinde olur.” hadisini 
filminin ana teması olarak kullandı. 

Mehmet Rüştüoğlu “Zorlu bir süreç sonucunda kısa 
filmimi çektim. Çalışmamın birinciliğe layık görülme-
si beni çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Yarışmanın jüri üyeliğini; yapımcı Mehmet Boz-

dağ, oyuncular Necati Şaşmaz, oyuncu Ayberk 

Pekcan ve Cahit Kayaoğlu, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Muhittin Okumuşlar ile Konya Selçuk Üniver-

sitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ay-

tekin Can yaptı. 

İletişimcilerden Hatıra Ormanı 

İletişime Kısa Film Ödülü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Haber Medya Grubu ve Lovelet Sahne 
iş birliği ile Haberaks TV’de “İş’te Samsun” adlı yeni 
bir program başladı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Sinan Sallabaş’ın 
yaptığı programın ilk konukları; OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu oldu. 
Canlı yayınlanan programa; İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere farklı bölüm-
lerden pek çok OMÜ öğrencisi de katılım sağladı. 
Programa ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Ali Cengiz, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Hüsnü De-
mirsoy ile Doç. Dr. Onur Bekiroğlu ve bazı öğretim 
üyeleri de iştirak etti.

2 saat süren interaktif programda; üniversite ile iş 
dünyası arasında iş birliğinin artmasına nasıl katkı 
sağlanabileceği ve üniversitede oluşturulan bilginin, 
iş dünyasında nasıl karşılık bulduğu sorularına ce-
vaplar arandı. Ayrıca OMÜ’nün bilgiyi ve teknolojiyi 
iş dünyasına aktarırken nasıl bir yol haritası çizdiği 
de tüm ayrıntılarıyla ele alındı. OMÜ öğrencilerinin 
de üniversiteden ve iş dünyasından neler bekledik-
lerini ifade etme şansı buldukları programda, öğ-
rencilerin, iş yerlerinde yaptıkları stajların nasıl daha 

verimli hâle getirilebileceği ve mezun olduktan sonra 
nasıl istihdam edilecekleri ile ilgili soruları da dikkat 
çekti.

Programın 6 Aralık’ta yayınlanan 2. bölümüne Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve iş adamı 
Adnan Ölmez, 20 Aralık Çarşamba akşamı yayınla-
nan 3. bölüme ise Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Demir ile iş adamı Fahrettin Ulusoy konuk ola-
rak katıldı. 

Program 2018 yılında da devam edecek

15 günde bir, yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşa-
cak olan “İş’te Samsun” programı OMÜ tarafından 
hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerin kamu-
oyu ile paylaşılmasına katkı sağlayacak. Her bölüm-
de konusunda uzman bir konuğun, kendi alanında 
eğitim gören öğrencilerle buluşacağı programlar 
bilgi ve tecrübe paylaşımına da olanak sağlayacak.

İş’te Samsun” Programında
OMÜ Rüzgârı
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Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Programı öğrencileri, Güzel Sanatlar 
Kampüsü'nde “Kadına Şiddete Karşı El Ele” konulu 
konferans düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli 
Psikolog Dilara Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldı-
ğı konferansta; kadına şiddetle ilgili fiziksel, ruhsal, 
ekonomik, kültürel etkenler, şiddet gören kadınların 
hangi kurumlara nasıl başvuru yapacakları, şiddet 
sonrası psikolojik ya da fiziksel olarak kadınların na-
sıl etkilendikleri konuşuldu ve toplumun da bu konu-
da duyarsız kalmamasına vurgu yapıldı.

Konferansın sonunda öğrenciler tarafından yapılan 
sözlü ve fiziksel şiddet görmüş kadınları temsil eden 
gösteri de katılımcılar tarafından büyük dikkatle iz-
lendi. 

2. sınıf öğrencilerinden Gökay Tuncay, Selin Uzun ve 
Öğr. Gör. Şadiye Nur Güleç’in koordinatörlüğünde 
düzenlenen konferansa, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Bilim İlaç A.Ş. iş 
birliği ile düzenlenen "Kariyerimin Kontrolü Ben-
de" temalı, öğrencilere yönelik Kişisel Gelişim 
Kongresi yapıldı.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans 
Salonu’ndaki kongreye farklı fakültelerden çok sa-
yıda öğrenci yoğun katılım sağladı.

İnsan Kaynakları Müdürü Dilek Mete, Uluslararası 
Koçluk Federasyonu unvanlı takım koçu ve üst dü-
zey yönetici Rana Pendar Ulusoy “Kariyer Yolculu-
ğunda Psikolojik Oyunlar” ve Omark Danışmanlık 

A.Ş.’nin kurucu ortaklarından Mehmet Özel “Li-
derliğin 1001 Hâli” temalı konuşmalarını yaptılar.

3 gün süren eğitim boyunca OMÜ’lü öğrenciler, 
onlarca farklı profesyonel yönetici ve kariyer plan-
layıcısı tarafından kariyer yapma ve kariyer hayat-
larında farkındalık yaratma konusunda bilgilendi-
rildiler.

Kadına Şiddete Karşı El Ele

Kariyerimin Kontrolü Bende
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Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından fi-
nanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi 
(İKG PRO) tarafından uygulanan ve Samsun Tek-
nopark tarafından yürütülüp Kalıp Tasarımı Eğitimi 
Merkezi Projesi (KATEM) kapsamında düzenlenen 
“Kalıp ve Kalıpçılık” konulu panel yoğun ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirilen panele; Samsun 
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve OMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Tekno-
park Genel Müdürü Buğra Çolak, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) Müdürü Ahmet Dursunoğ-
lu, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi (MEDİKÜM) 
Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, KATEM Proje Koor-
dinatörü Osman Özkoç, KATEM Eğitim Koordina-
törü Cengiz Görkem Dengiz, Proje Asistanı Seray 
Düztaşlar, panelist olarak ise OMÜ Yeşilyurt Demir 
Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal 
Yıldızlı, Gazeteci-Yazar Dr. Rüştü Bozkurt, TİM Plas-
tik Teknolojileri Genel Müdürü Oğuz Çimir ile Makina 

Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kadir Gürkan katıldı.

KATEM Proje Koordinatörü Osman Özkoç’un proje-
nin ayrıntılarını anlatmasının ardından Prof. Dr. Meh-
met Kuran, Samsun Teknopark’ı ve projeyi tanıtan 
kısa bir sunum yaparak katılımcılara ilgilerinden do-
layı teşekkür etti.

Kadir Gürkan moderatörlüğünde başlayan panelde 
TİM Plastik Teknolojileri Genel Müdürü Oğuz Çimir, 
“Kalıp Üretiminin Yeni Ürün Geliştirme Sürecindeki 
Etkileri ve Türk Kalıp Endüstrisinin Konumu” başlıklı 
konuşmasında katılımcıları bilgilendirdi.

Ardından, Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt 
söz alarak, “Kalıp Üretiminin İmalat Sanayideki Yeri, 
Yeni Teknolojilerin Olası Etkileri” temasıyla bu konu-
daki gelişme ve yenilikleri aktardı.

Panelde son olarak konuşan OMÜ Yeşilyurt Demir 
Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ise “Üni-
versite-Sanayi İş Birliği” başlığıyla Üniversite olarak 
şu ana kadar gelinen aşama ve yürüttükleri projeler 
hakkında katılımcıları aydınlattı. 

Kalıp ve Kalıpçılık Paneline Yoğun İlgi

Rektör Bilgiç’ten Yöneticilere
Fidan Sertifikası
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, daire başkanları ve idari 
birim amirlerine özverili çalışmaları, çevre sorunla-
rında farkındalık oluşturma ve çevre duyarlılığının 
geliştirilmesindeki katılımlarından dolayı fidan ser-
tifikası verdi.

Her fırsatta yeşilin önemi ve temiz çevre vurgusu 
yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç plaket yerine fidan 
sertifikası uygulamasının geldiği noktanın önem-
li olduğunu söyleyerek daire başkanları ve birim 
amirlerine bu konudaki duyarlılıkları ve yaptıkları 
katkılar nedeniyle teşekkür etti. 



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
7

S
ay

ı 7
0

131

Kazakistan Cumhuriyeti'nin “16 Aralık - Bağımsız-
lık Günü” kutlamaları kapsamında Ankara'da dü-
zenlenen Voleybol Turnuvası’nda Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin Kazak öğrencilerinden oluşan Vo-
leybol Takımı 4.’lük elde ederek önemli bir başarıya 
imza attı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kar-
deşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlaması 

amaçlanan turnuvada, farklı üniversiteler yarıştı. 
Büyükelçilik tarafından organize edilen turnuvaya, 
ülkemizde lisans ve lisansüstü öğrenimi gören Ka-
zakistanlı öğrenciler katıldı.

OMÜ Uluslarası ilişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Rıdvan Kızılkaya Kazakistan uyruklu öğrencileri 
kutlayarak başarılarının devamını diledi.

OMÜ’nün Kazak Öğrencileri 
Ankara’dan Derece ile Döndü

Kudüs Üniversitesi ile Protokol 
İmzalandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Kudüs Üniversitesi 
arasında protokol imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Metin Yılmaz, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı 
Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Kudüs Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmad Abdaljawal, Kudüs Yük-
sek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri ve bera-
berindeki heyet hazır bulundu.

Kudüs Üniversitesi ile OMÜ başta olmak üzere 
Samsun ve Kudüs şehirleri arasındaki ilişkileri güç-
lendirmeye vesile olacak iş birliklerinin amaçlandığı 
sözleşmeye Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Kudüs 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmad Ab-
daljawal imza attı.

İki üniversite arasında karşılıklı olarak öğrenci deği-
şimi programlarının aktifleştirilmesi, öğretim üyesi ve 
araştırmacı değişim programları ile ilmî çalışmaların 
yapılmasının öngörüldüğü imza töreninin ardından 
heyet, karşılıklı hediye takdiminde bulundu. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Genç İş 
Adamları Derneği (SAMGİAD) iş birliğinde başlatılan 
sosyal sorumluluk projesi, hayırseverlerin katkısıyla 
başarılı bir sonuca ulaştı. Proje kapsamında yenile-
nen Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Göz Hasta-
lıkları Servisleri, yeniden tefriş edilerek tam kapasite 
ve kalite ile hastaların hizmetine hazır hâle geldi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen Kulak 
Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları servislerinin açılış 
törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Cey-
han, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 
OMÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi (SUVAM) Müdü-
rü Prof. Dr. Recep Sancak, SAMGİAD Başkanı Sa-
vaş Gömeç, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları, 
SAMİGAD Yönetim Kurulu Üyeleri, hayırseverler ve 
akademisyenler katıldı.

"Projeyle insanın fıtratındaki iyiliği test ettik"

Tören, SAMİGAD Başkanı Savaş Gömeç'in açılış 
konuşmasıyla başladı. Projeye emek veren herkese 
teşekkürlerini sunan Savaş Gömeç "Bu projeyle, in-
sanın fıtratında olan iyiliğin genç iş adamlarımızda 
da olup olmadığını deneme ve onları böyle güzel bir 
şeye yönlendirme fırsatını yakalamış olduk. Bu fır-
satı bize veren başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e ve 

değerli Rektör Yardımcılarına, hayırda bulunan her-
kes adına teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

"Son yıllarda yapılan ataklarla Türkiye'nin önem-
li bir sağlık merkezi olduk"

Sağlık ve Uygulama Merkezi (SUVAM) Müdürü Prof. 
Dr. Recep Sancak ise Tıp Fakültesi Hastanesini bün-
yesinde barındıran OMÜ'nün sadece şehir ve bölge 
üniversitesi olmadığını, Türkiye'nin en önemli üniver-
siteleri arasında yer aldığını belirterek "OMÜ Tıp Fa-
kültesi Hastanesi son zamanlarda, başka ülkelerde-
ki hastaların yaptığı başvurularla da uluslararası bir 
düzeye kavuşmuş bulunmaktadır. Hastanemiz son 
yıllarda yaptığı ataklarla Türkiye'nin önemli bir sağlık 
merkezi hâline gelmiştir." diye konuştu. Recep San-
cak, SAMGİAD'a ve projeye katkı sunan herkese 
hastane adına teşekkür etti.

"Servislerimiz en yüksek kalite ile hizmet vere-
cek"

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin iyi imkânlara sahip, 
güvenilir bir hastane olduğunun altını çizen Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç de "Halkımızın son zamanlarda 
alıştığı hizmet kalitesini yakalama konusundaki ek-
sikliklerimizi gidermek için yoğun bir şekilde çalış-
maktayız. Bugün bu çalışmalardan biri olan Kulak 

KBB ve Göz Servisi Yenilendi
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Havza'da Engelli Sorunları Konuşuldu
Engelli Öğrenci Birimi görevlisi Ahmet 
Tayfur Arslan ve Havza Meslek Yükse-
kokulu öğrencisi Medine Sarı, Havza 
Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Prog-
ramı öğrencileriyle Psikososyal Reha-
bilitasyon dersinde bir araya gelerek 
engellilerin sorunları ve beklentileri 
hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Engellilerin toplumsal yaşama katılımı-
na vurgu yapan Ahmet Tayfur Arslan 
“Engelliler kimseden özel bir şey iste-
miyor. Fiziksel mekânlar evrensel di-
zayn ilkeleri çerçevesinde yapılsa hiçbir engelli, yaşlı, 
hamile, çocuklu anne ve sağlıklı birey erişim ve ula-
şımda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Dolayısıyla toplumsal 
hayatta her zaman var olabilir." dedi.

Ders sorumlusu Öğr. Gör. Mahmut Yaran ise payla-
şımları içim Engelli Öğrenci Birimi görevlisi Ahmet 
Tayfur Arslan'a ve Havza Meslek Yüksekokulu öğren-
cisi Medine Sarı'ya teşekkür ederek Engelli Öğrenci 
Biriminin çalışmalarını tebrik etti. 

Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları Servisleri'nin açı-
lışındayız. Bizim desteklerimizle ve genç iş adamla-
rımızın gösterdikleri örnek olacak bir çalışmayla bu 
servislerimiz yeniden tefriş edildi. İnşallah bundan 
sonra bu servislerimiz en yüksek kalite ile hizmetle-
rini gerçekleştirecektir." dedi.

"Hastanemiz her türlü hizmeti ücretsiz veriyor" 

OMÜ'nün sağlık alanında yaptığı çalışmalarda, en 
iyi cihazlarla en kaliteli hizmeti vermeyi amaçladığı-
nın altını çizen Rektör Bilgiç "Sağlık alanında hemen 
hemen her türlü hizmeti veren bir hastanemiz var. 
Ayrıca Onkoloji Hastanemiz de yeni açıldı. Orada-
ki cihazlarla SGK'lı hastalarımız, yaklaşık 60 bin TL 
tutarındaki tetkik ve tedavi hizmetinden ücretsiz fay-
dalanma imkânı bulabiliyor." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Sait Bilgiç 
ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan, SAMGİAD Başkanı Savaş 
Gömeç'e ve projeye katkı sunan tüm hayırseverlere 
teşekkür belgesi ve fidan sertifikası takdim eti. 

Tefriş edilen Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları 
Servisleri'nin açılışının yapılarak incelenmesinin ar-
dından verilen kokteyl ile tören sona erdi.

Proje kapsamında, 12'si Kulak Burun Boğaz, 13'ü 
Göz Hastalıkları Servisi'nden olmak üzere toplam 
25 hasta odası, 3 adet doktor odası yeniden tefriş 
edildi. Ayrıca 45 adet de yeni hasta yatağı Tıp Fakül-
tesi Hastanesine kazandırıldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin düzenlediği ve Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Ah-
met Dursunoğlu’nun konuşmacı olduğu bilgilendirme 
toplantısında, akademisyenlerin KOSGEB desteklerin-
den yararlanma olanakları masaya yatırıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki bilgilendirme 
toplantısında; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elev-
li, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, OMÜ-
TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Yöneticisi Prof. Dr. Ömer 
Andaç, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel 
Müdürü Buğra Çolak, Teknopark ve OMÜ-TTO perso-
neli ile akademisyenler yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını Yapan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran toplantıya beklentinin üzerin-
de bir katılımın olduğunu belirterek “Bin kadar öğretim 
üyemiz var, bu öğretim üyelerimizden 50 kadar sana-
yi-sektör iş birliği yapan akademisyenlerimizle inanın, 
Samsun sanayisine çok ciddi katkılar sağlayacağımızı 
düşünüyoruz. Onun için şu an buradaki katılım, bizi 
fazlasıyla memnun etti. Tabii sanayi iş birliklerindeki 
olumsuz örnekleri göz önüne alırsak bu iş birliğinin ka-
liteli ve faydalı olmasını kuşkusuz önemsiyoruz.” diye 
konuştu.

“Üniversitenin firmaya ve şehre yön çizen bir 
rolde olmasını arzuluyoruz”

KOSGEB İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu, sunumunda 
Samsun’da veri tabanlarında 17 bin KOBİ’nin olduğuna 
dikkat çekerek 15 kalemdeki destek programlarıyla iş-
letmeler ve girişimcilerin yanında olduklarını vurguladı. 
Bunlardan Danışmanlık Destek Programı’nın aslında 
öğretim üyelerinin sanayiye çekilmesi amacıyla çıktığı-
na dikkat çeken Müdür Dursunoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ama ne yazık ki 2015, 2016 ve 2017 yani son 
3 yılı konuşursak birçok danışmanlık desteği vermişiz 
fakat bu danışmanlık desteğinin hepsini birinci sırada-
ki özel kuruluşlar vermiş, bir tanesi bile üniversiteden 
alınmamış. Açıkçası bu bizi üzüyor. Niye üzüyor? Çün-
kü üniversitenin, firmaya ve şehre yön çizen bir rolde 

olmasını arzu ediyoruz. Bunu buradan size ilan ediyo-
ruz. Eğer böyle bir niyetiniz ve isteğiniz varsa desteği-
miz ardına kadar açık.”

“OMÜ-UZEM eğitim aşamasında yer alabilir”

Türkiye’de seviye altı danışman sayısının toplamda 25 
olduğuna dikkat çeken Müdür Ahmet Dursunoğlu, 
Samsun’daki KOBİ’lerin o danışmanlara ulaşma şan-
sının pek olmadığını bunun da akademisyenlerle ya-
hut özel şirketler aracılığıyla mümkün olacağına işaret 
etti. Girişimcilik Destek Programı'nda OMÜ’nün eğitim 
aşamasında yer alabileceğinin altını çizerek bu konuda 
çalışmalar yürüttüklerine değinen Müdür Dursunoğlu 
“Bunu UZEM aracılığı ile uzaktan eğitim şeklinde sür-
dürmek istiyoruz. Başarabilirsek UZEM sırf Samsun’a 
değil, Türkiye’ye bu eğitimi verecek.” dedi.

“Paydaşlığa önem veren bir yönetimle karşı 
karşıyayız”

Dünyada artık bilgi üstünlüğünün sürdürülebilir kılın-
masının iş birliği ile mümkün olduğunun anlaşıldığını 
dile getiren Müdür Dursunoğlu bu nedenle bilgi üstün-
lüğünün istikrarlı bir iş birliğine bağlı olduğunu söyleye-
rek “Bu arada üniversitemizin bu konuya yaklaşımında 
da büyük değişiklikler var. Öncesinde biraz kendi içine 
kapalı ve kendi hâlindeyken şimdi artık iş birliği ve pay-
daşlığı önemseyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu 
da tabii gayet mutluluk verici. Siz değerli öğretim üye-
lerimiz de bu sürece katkı ve destek sağlarsanız emin 
olun, hem kendiniz hem üniversitemiz hem de ülkemiz 
için çok güzel işler yapılmış olacak.” sözlerine yer verdi.

“Bu tabloyu akademisyenler aracılığı ile 
değiştirebiliriz”

Konuşmasının son bölümünde Türkiye’de KOBİ’lerin 
çalışkan; imalat, tahsilat ve maliyet odaklı; ancak ino-
vasyonu gözünde büyüten ve bunun riskinden kaçınan 
aile ve patron şirketleri olduğunun altını çizen Ahmet 
Dursunoğlu bu algı ve manzaranın, farkındalığı ve fark 
yaratma potansiyeli yüksek, süreç yönetme becerisine 
ve inisiyatif alabilme kabiliyetine sahip akademisyen-
lerce değiştirilebileceğini vurgulayarak katılımcılara ak-
tif olma çağrısında bulundu. 

Akademisyenlere KOSGEB Desteği 
Pr

of
. D

r. 
M

eh
m

et
 K

ur
an

A
hm

et
 D

ur
su

no
ğl

u



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
7

S
ay

ı 7
0

135

OMÜ Ailesi Bayramlaşmada 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görev yapan 
akademik ve idari personel Kurban Bayramı sonra-
sı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak üzere Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Meh-
met Ali Cengiz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı’dan oluşan üst yönetim; katılım gösteren 
dekanlar, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve ens-

titü müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik 
ve idari personel ile bayramlaştı. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, yoğun katılımın olduğu bay-
ramlaşma programında masaları ziyaret edip çalışan-
larla sohbet ederek, bu güzel günlerin ülkemizin birlik 
ve esenliğine vesile olmasını diledi. Programda ayrıca 
OMÜ ailesi mensupları birbirleriyle bayramlaşarak soh-
bet etti.
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OMÜ Vakıf Koleji, yeni katılan öğrencileri için bir tören 
düzenledi. 

Ana sınıfının ve 1. sınıfların uyum süreçleri kapsamın-
da düzenlenen törene, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük ve öğrencile-
rin velileri de katıldı. 

Kolej bahçesinde çiçeklerle karşılanan yeni öğrenciler, 
ana snıfı ve ilkokul öğretmenleri tarafından da büyük 
bir heyecanla ağırlandı. 

İlk gün hatırası olarak aldıkları çiçekleri, yıl boyu heye-
canla saklayacaklarına söz veren öğrenciler, İlk günle-
rinin mutluluk ve heyecanlarını temsil eden bu çiçekleri 
özenle besleyeceklerini söyledi.

Ortaokula yeni başlayacak öğrenciler ise Rehberlik 
Servisi tarafından hazırlanan, okullarını ve öğretmenle-
rini tanıtıcı sunumu dinlediler. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Kolejinde eğitim 
gören birinci sınıf öğrencilerinin velilerine "İngilizce Dil 
Edinimi" konulu seminer verildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen semineri, 
OMÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Başkanı ve OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Nalan Kızıltan verdi. Seminerde, tüm dünya-
da dil gelişimi ve yabancı dil öğrenimi konusundaki bi-

limsel yaklaşım ve gelişmelere değinen Doç. Dr. Nalan 
Kızıltan, OMÜ Vakfı Kolejine sundukları danışmanlık 
desteğinin, bu akademik yaklaşımlar ışığında artarak 
devam edeceğini ifade etti.

Veliler, seminer sayesinde yabancı dil öğreniminde ne-
ler yapılması, hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması 
gerektiği konularında bilgilendirilmiş oldu. 

Çiçeklerini Çiçeklerle Karşıladılar

Velilere İngilizce Semineri
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "24 Kasım Öğretmenler 
Günü" nedeniyle OMÜ Vakfı Kolejinde düzenlenen 
kutlama törenine katıldı. 

Vakıf Kolejinde düzenlenen kutlama törenine, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç'in yanı sıra OMÜ Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Halil Kütük, OMÜ Vakfı Koleji öğretmenleri 
ve akademisyenler katıldı.

"Öğretmenlerin en önemli görevi geleceğimizin 
inşasıdır" 

Öğretmenliği, bir ülkenin geleceğini inşa eden mes-
lek olarak tanımlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 
"Geleceği iyi planlamak için neslimizi iyi yetiştirmek 
zorundayız. Çocuklarımıza sadece bilgi yüklemek 
yeterli olmayacaktır, onların hayatta iyi bir insan ola-
rak yer almaları için de iyi eğitim almaları gerekiyor. 
Bu nedenle de öğretmenlerimizi iyi yetiştirmeli, eği-
tim alanında çağın gerektirdiği imkânlara sahip ol-
malıyız." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin geldiği yerler sizin gururunuz 
olacaktır"

OMÜ Vakfı Kolejinin hedefinin iyi öğrenciler yetiştir-
mek, Samsun'un önde gelen okulları arasından eği-
tim hayatına devam etmek olduğuna dikkat çeken 
Rektör Bilgiç, "Siz öğretmenleri de mutlu edecek 
hedef bu olmalı. Tercih edilen, iyi öğrencilerin yetiştiği 
bir okulda çalışmak emeklerinizin boşa çıkmadığını 
size göstermiş olacaktır. Unutmayın ki öğrencileriniz 
sizi rol model alıyor ve hep hatırlayacaklar. Onların 
gelecekte geldiği yerler sizin gururunuz olacaktır." 
diye konuştu.

"Yetkin insanların öğretmenliği tercih etmesi 
için devlet politika üretmeli"

Öğretmenlik mesleğinin imkânlarının azlığına da de-
ğinen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç "Her insan çoğu 
mesleği yapabilir. Ama öğretmenlik mesleği daha 
fazla yetkinlik, yetenek ve bilgi gerektiren bir mes-
lek. Devletimizin, öğretmenlikte yetkin insanların 

bu mesleği tercih etmesini sağlamak için bu yön-
de doğru politikalar üretmesi gerektiğini düşünüyo-
rum." şeklinde konuştu.

Üniversite yönetimi olarak OMÜ Vakfı Kolejine 
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belir-
ten, Rektör Bilgiç, tüm ğretmenlerin Öğretmenler 
Günü'nü kutlayarak, hayatta olmayan öğretmenlere 
de Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Halil Kütük, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e hediye takdim etti. Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve OMÜ Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Halil Kütük, her bir OMÜ Vakfı Koleji öğretmenine 
çiçek takdim etti ve Öğretmenler Günü'ne özel pas-
tayı kesti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 
Öğretmenlerle
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OMÜ Vakfı Kolejinde, Lösemili Çocuk-
lar Haftası’nda farkındalık yaratmak için 
4.sınıf öğrencileri, okullarında bir gün 
boyunca ağızlarında maske ve önlerinde 
"Lösemi Hastalığı Bulaşıcı Değildir" yazılı 
dövizle okul içinde, koridorlarda ve bah-
çede gezdi.

Yapılan farkındalık etkinliği diğer öğren-
ciler ve okulun velileri tarafından beğeni 
ve takdir kazanırken etkinliğin farkındalık 
yaratmasının önemine vurgu yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-Türkçe), düzen-
lediği "Şeb-i Arus Töreni" ile Mevlana'yı ölümünün 
744. sene-i devriyesinde andı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törene; 
OMÜ-Türkçe Müdürü Doç Dr. Yakup Poyraz, Müdür 
Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ömer Saraç ile Okutman 
Seyfullah Öztürk, akademisyenler ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.

Etkinlikte, Iraklı öğrenci Ömer Abdal Aziz Mevlana'yı 
anlatan bir konuşma yaptı. İranlı öğrenciler Elnaz 

Abedini, Ateş Khorsandi, Rüstem İlyasov ve Afga-
nistanlı öğrenci Halis Muhlis ise Mevlana'nın şiirlerini 
Türkçe olarak seslendirdi.

Makedonyalı öğrenciler Sabriye İslami ve Ayda 
Khorsandi'nin okuduğu ilahilerle devam eden etkin-
likte, ney eşliğinde Farsça ve Türkçe beyitler okuyan, 
Mevlana'nın doğduğu topraklardan gelen Nilab Sa-
edi, dinleyenleri büyüledi. 

Bir Mevlevi geleneği olan semazenlerin sema göste-
risi ardından öğrencilere verilen teşekkür takdimiyle 
"Şeb-i Arus Töreni" sona erdi.

Lösemi Bulaşıcı Değildir

OMÜ Türkçe'den Şeb-i Arus Töreni

Veliler ise Kolejde yapılan bu tip etkinlikleri desteklediklerini ifade ederek öğrencilere ve öğretmenlerine du-
yarlılıkları ve hassasiyetleri için teşekkür etti.
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Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), Diş Hekimliği Haf-
tası etkinlikleri kapsamında “Çocuk Diş Hekimliğinde 
Güncel Koruyucu Yaklaşımlar” konulu bir seminer dü-
zenlendi.

Diş Hekimliği Fakültesi Seminer Salonu'nda, Diş He-
kimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Şen Tunç 
tarafından verilen seminerde, diş ve diş eti hastalıkları-
nın önlenmesine yönelik yaklaşımlar 3 temel başlıkta 
tartışıldı. 

İlk başlıkta; oral patojenlerin sayısını azaltmaya yöne-
lik girişimler, kimyasal plak kontrolü ve çürük aşıları ile 
ilgili durum tespiti, ikinci başlıkta; dişin çürüğe diren-
cini ve tamir kapasitesini arttırmaya yönelik girişimler 
ve özellikle flor ile flora alternatif CPP-ACP gibi güncel 
ajanlarla ilgili bilgiler verilirken son başlıkta da diyet tav-
siyeleri ve şeker değişkenleri hakkındaki güncel bilgiler 
paylaşıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sü-
rekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), 
Diş Hekimliği Haftası etkinlik-
leri kapsamında, Diş Hekimliği 
Fakültesi Seminer Salonu'nda 
"Restoratif Tedavilerde Başarının 
Anahtarları Estetik&Fonksiyon" 
konulu bir seminer düzenlendi.

Sabit restoratif tedavilerde, plan-
lamadan itibaren başarıyı etkile-
yen faktörleri değerlendirmek 
amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Şafak Kü-
lünk tarafından verilen seminere 
öğrenciler katıldı.

Restoratif tedavilerde planla-
manın önemi, Wax up/Mock up 
preparasyonda dikkat edilecek noktalar, retraksiyon ve retraksiyon materyalleri, ölçü maddeleri ve ölçü 
teknikleri, geçici restorasyon ve restorasyonlar gibi yapım konularının anlatıldığı teorik kısmın ardından katı-
lımcılara uygulama yaptırılmasıyla seminer sona erdi.

Çocuklar İçin Diş Semineri

OMÜSEM'den Diş Hekimliği Haftası 
Etkinliği
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) örgün eğitim 
dışında kalan eğitimlerini planlayarak hayata geçiren 
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM); Ekim, Ka-
sım ve Aralık aylarında gerçekleştirdiği eğitim rog-
ramlarını, katılamayanlar için yeniden düzenleme 
kararı aldı.

Öğr. Gör. Mustafa Türkmen’in “Seramik”, Doç. Dr. 
Ayşenur Büyükgöze Kavas’ın “Kişilerarası İlişkiler ve 
Etkili İletişim”, Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç’in “Beden 
Dili”, Doç. Dr. İdris Varıcı’nın “Temel Düzel Finansal 
Tablolar Analizi”, Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem 

ve Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz’ın “Marka Yönetimi” 
alanında eğitim vereceği programlar, Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde hafta içi ak-
şam saatlerinde gerçekleşecek.

Kişilerin var olan bilgilerini güncellemek, yeni bilgi ve 
beceriler kazandırmak, kişisel gelişimlerini artırmak 
ve hobi kurslarıyla boş zamanlarını etkili ve verimli 
bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla çalış-
malarını sürdüren OMÜSEM'in tüm eğitim program-
larıyla ilgili ayrıntılı içerik OMÜSEM'in kurumsal web 
sayfasından edinilebilir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(OMÜSEM) ve Samsun Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SSMMMO) arasında imzalanan 

protokol ile ilk kez düzenlenen Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ye-
terlilik Sınavına Hazırlık Kursu, Samsun 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Eğitim Salonu'nda verildi.

Doç. Dr. Erdal Yılmaz ile Öğr. Gör. Ab-
dulkadir Eryılmaz'ın eğitimci olarak yer 
aldığı kursta, SMMM staja giriş sınavı-
nı başarıyla geçerek stajını başlatmış 
kişilere finansal muhasebe, maliyet 
muhasebesi, mali tablolar analizi, mu-
hasebe denetimi, temel hukuk, meslek 

hukuku, vergi hukuku ve sermaye piyasası konuları 
hakkında toplam 220 saat eğitim verildi.

OMÜSEM Eğitim Programları
Devam Ediyor

SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu



O
M

Ü
B

Ü
LT

EN
 

Ey
lü

l-A
ra

lık
 2

01
7

S
ay

ı 7
0

141

Samsun Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programı öğrencileri Güzel Sanatlar Kampüsü’nde 
gerçekleştirdikleri bir etkinlikte, öğrencileri engelli bi-
reylerle buluşturdu.

Samsun MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
öğrencilerinden Buket Şahin, Kader Uslu ile Eda-
nur Cantürk; Yrd. Doç. Dr. Nurhayat Yoloğlu, Öğr. 
Gör. Şadiye Nur Güleç ve Esma Gökmen’in koor-
dinatörlüğünde “Biz de Varız” adlı sosyal sorumlu-
luk etkinliğini gerçekleştirdi. Engelli bireylere yönelik 
farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik, öğretim 
elemanları ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

“Biz de Varız” isimli etkinlikte Güzel Sanatlar Kam-
püsü’ndeki etkinlik alanında bir taraftan Atakum Be-

lediyesi Yaşampark engelli üyelerinin yaptıkları resimler 
sergilenirken, diğer taraftan da boccia ve badminton 
oyunları oynandı. Aralarında millî sporcuların da olduğu 
oyunlarda Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, 
Müdür Yardımcısı Taner Yıldız ile Öğr. Gör. Esma Gök-
men ve öğretim elemanları engelli sporculara eşlik etti.

Oyunların ardından Güzel Sanatlar Kampüsü Konferans 
Salonu’nda OMÜ Medico Sosyal Hizmetler Engelli Bi-
rimi sorumlusu ve Üniversite engelli öğrenci temsilcisi 
Ahmet Tayfur Arslan tarafından “engelli bireylerin top-
lumda yaşadığı sıkıntıları” ele alan konuşması katılımcı-
lar tarafından ilgiyle takip edildi.

İletişim Fakültesi ve Çarşamba Atatürk İlkokulunun 
birlikte yürüttüğü “Eğitimde İş Birliği” adlı projenin 
protokolü, OMÜ Rektörlüğü ve Samsun İl Millî Eği-
tim Müdürlüğü tarafından imzalanarak hayata geçi-
rildi.

"Eğitimde İş Birliği" projesinin yanı sıra “Zorbalığa 
Dur De” afiş tasarımı ve “Mesleğim Benim” proje-
lerinin de hayata geçirilmesiyle Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü akademisyenleri ve öğrencile-
ri, tasarım çalışmalarının fotoğraf ve video çekim-
lerini gerçekleştirdi. Atatürk İlkokulu öğrencileri de 
giydikleri masal kahramanları ve meslekleri tanıtan 
kostümleriyle kamera karşısında renkli görüntüler 
sergiledi. 

Projenin gerçekleşmesinde ise İletişim Fakültesi De-
kan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya, Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Recep 
Yılmaz, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Çakın, Uzm. Dr. Nursel Bolat ve 
Atatürk İlkokulu Müdürü Eyüb Yön, Rehber Öğret-
men Nurten Yılmaz danışman olarak görev aldı.

“7 Ay 7 Dünya”

“Eğitimde İş Birliği” projesinin devamı niteliğindeki 
“7 Ay 7 Dünya” adlı proje ile de otizmli çocuklar ve 
velileriyle birlikte film gösterimi yapılması planlanı-
yor. Filmin sonunda otizmli çocuklar, film hakkındaki 
fikirlerini paylaşma fırsatını bulacak.

Üniversiteliler Engellilerle Buluştu

Eğitimde İş Birliği Projesi Hayata 
Geçirildi
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Televizyonda sunduğu dinî programlarla Türkiye’nin 
sevilen simalarından biri olan YÖK üyesi Prof. Dr. 
Nihat Hatipoğlu, “Nebi'nin Ayak İzleri” isimli genç-
lik söyleşisini Samsun’da gerçekleştirdi. Kredi ve 
Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından desteklenen söy-
leşi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda halkla 
buluştu. 

Programa; Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral 
Karayılmaz, KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı 
Kasapoğlu, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Samsun Valisi Os-
man Kaymak, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek 
gençlere tavsilerde bulundu. Vali Kaymak “Birbirimizi çok 
sevelim. Rehberimiz Kur’an ve Peygamber Efendimiz 
olsun. Biz bir olursak Türkiye’yi kimse dize getiremez.” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise gerçekleştirdiği söyleşide 
gençlere tavsiyelerde bulunarak hoşgörü ve sevgi me-
sajları verdi.

Vali Osman Kaymak ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç söyleşi 
sonunda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na hediye takdiminde 
bulundu.

Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu 
Ağırladı

Söyleşi için Samsun’a gelen YÖK üyesi Prof. Dr. 
Nihat Hatipoğlu, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e ma-
kamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuğunu ağırlamaktan ötürü duyduğu mem-
nuniyet ve mutluluğu ifade eden Rektör Bilgiç, 
Samsun ve OMÜ’ye gösterdiği teveccühten do-
layı Prof. Dr. Hatipoğlu’na şükranlarını sundu. 

Samsunlu gençlerin, vatandaşların ve Rektör 
Bilgiç nezdinde OMÜ’nün ilgi ve misafirperverli-
ğinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. 
Hatipoğlu ise OMÜ’de Rektör Bilgiç ve ekibiyle 
başlayan değişim ve dönüşümü takip ve takdir 
ettiklerini belitti. Hatipoğlu, herkesin gönlünü ve rı-
zasını kazanarak bir kurumu yönetmenin önemine 

vurgu yaparak OMÜ ailesine başarı, huzur ve gayret 

dolu yıllar temennisinde bulundu.

Nihat Hatipoğlu Gençlerle Bir Arada
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Samsun Teknopark, Üniversite öğrencilerine yöne-
lik 2017-2018 öğretim yılında gerçekleştirecekleri et-
kinlikleri tanıttı. Toplantıda Samsun Teknopark’ın ge-
nel yapısı, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ TTO) 
ve girişimcilik konusu ele alındı. 

Samsun Teknopark binasında gerçekleşen toplantı-
ya; Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak, 
OMÜ TTO Proje Yürütücüsü Dr. Mustafa Mortaş, 
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. 
Dr. Kürşat Demiryürek ve öğrenciler katıldı.

Buğra Çolak yaptığı konuşmada “Sam-
sun Teknopark olarak biz kimiz?” başlığı 
altında 2009 kuruluş yılından itibaren 
bugüne gelme süreçlerindeki temel 
adımları anlattı. 

“Yaratıcılık sınırların dışında 
düşünebilme yeteneğidir”

OMÜ TTO Proje Yürütücüsü Dr. Musta-
fa Mortaş da öğrencilere OMÜ TTO’nun 
görevlerini anlatarak “Biz iş fikirlerinizi 
değerlendiriyor, fikirlerinizi koruma al-
tına alıyor, buluşlarınızı ticari değerlere 
dönüştürüyor, girişimcilerin şirket kur-
masına yardımcı oluyoruz. Unutmayın 
ki yaratıcılık, sınırların dışında düşünebil-
me yeteneğidir.” diye konuştu.

“Amaç girişimcilik konusunda farkındalık 
yaratmak” 

Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ise projenin amacını; 
öğrenci ve öğretim elemanları arasında girişimcilik 
konusunda farkındalık yaratmak, girişimcilik kültü-
rünün yaygınlaşması ile başarılı iş fikirlerinin uygu-
lamaya aktarılmasına yardımcı olmak olarak tanım-
ladı. 

Uluslararası İlişkiler Birimi Eras-
mus ve Mevlana Ofisleri, Samsun 
Erasmus Student Network (ESN) 
iş birliğiyle "Uluslararası Öğrenci 
Oryantasyon Programı" düzenle-
di.

Program, Hoşkadem Restoran'da 
yapılan sunumla başladı. Eğitim, 
Erasmus ve Mevlana Öğrenci 
Değişim Programları ile OMÜ'ye 
gelen 14 uluslararası öğrenciye Üniversiteyi ve 
Samsun'u tanıtmak,  öğrencilerin OMÜ ve şehre 
uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzen-
lendi. 

Sunuma ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdür-
lüğü ve Avrupa Gönüllü Hizmeti'nden (AGH) yetki-
liler katıldı. Yetkililer, öğrencileri Samsun'un sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetleri hakkında bilgilendirerek 
gelen soruları yanıtladı.

Teknopark Proje Planlarını 
Öğrencilerle Paylaştı

Uluslararası Öğrenciler Oryantasyon 
Eğitiminde



OMÜ’den
O

M
Ü

B
Ü

LT
EN

 
Ey

lü
l-A

ra
lık

 2
01

7
S

ay
ı 7

0

144

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, sunmuş olduğu 
hizmetlerin kalitesini artırmak için başlatmış olduğu 
kalite iyileştirme çalışmaları kapsamında, Türk Stan-
dartları Enstitüsü Samsun Belgelendirme Müdür-
lüğü eğitim uzmanı Yasin Duru tarafından 5’er gün 
süreli 4 grup hâlinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite 
Yönetim Sistemi eğitimi verildi.

Eğitime; akademik birimlerden dekan/müdür yar-
dımcıları, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterleri; 
idari birimlerden ise birim amirleri ile gönüllü kalite 
elçileri olmak üzere 172 kişi katıldı. Eğitim süresin-
ce katılımcılara kalite yönetim sistemi temel eğitimi, 
dokümantasyon eğitimi ve iç tetkik eğitimi verildi. 
Eğitime katılan personel “iç tetkikçi” unvanına sahip 
oldu.

“En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır”

Programın kapanış konuşmasını yapan Genel Sek-
reter Doç. Dr. Menderes Kabadayı “En iyi yatırım 
insana yapılan yatırımdır, üniversite olarak kalite ge-
liştirme çalışmalarını çok önemsiyoruz.” diyerek bel-
gelendirme çalışmalarında katkı ve desteklerinden 
dolayı TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol 
Kaygı’ya ve programa yoğun ilgi gösteren persone-
le teşekkür etti.

“Günümüzde standartlaşma ve müşteri 
memnuniyeti çok önemli”

TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı da 
yaptığı konuşmada OMÜ’nün belgelendirme mü-
racaatını memnuniyetle karşıladıklarını, güzel bir 
çalışma olduğunu, TSE olarak ellerinden gelenin en 
iyisini yaptıklarını belirtti. Günümüz şartlarında stan-
dartlaşmanın ve müşteri memnuniyetinin önemine 
değinen Müdür Erol Kaygı Üniversitenin belgelen-
dirme çalışmalarını kısa zamanda bitirmeyi umduk-

larını sözlerine ekleyerek kursiyerlere katılımlarından 
dolayı teşekkür etti.

“Kalite yönetim sistemi tüm çalışanların 
katkılarıyla gelişecek”

OMÜ’nün başlatmış olduğu TS EN ISO 9001: 2015 
Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları hakkında bilgi 
veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise 
“Başlatmış olduğumuz kalite geliştirme çalışmaları 
kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetleri sürekli 
iyileştirmek ve arzu edilen seviyeye çıkarmak için 
Samsun Belgelendirme Müdürlüğüne başvurduk. 
25 Eylül - 20 Ekim 2017 tarihleri arasında eski se-
nato salonunda 4 grup hâlinde yapılan ve “Kalite 
Yönetim Sistemi Temel Eğitimi”, “Dokümantasyon 
Eğitimi” ve “İç Tetkik Eğitimi” kısımlarından oluşan 
5’er günlük eğitimleri bu hafta tamamladık.” dedi.

“Kalite Yönetim Sistemi tüm birimleri 
kapsayacak”

Belgelendirme çalışmalarına 20 fakülte, 5 enstitü, 3 
yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu olmak üzere 4 
Araştırma Uygulama Merkezi (UZEM, UZAYTEM, 
OMÜSEM, OMÜ TÜRKÇE), Proje Yönetim Ofisi, 
Uluslararası İlişkiler Birimi ve Rektörlüğe bağlı idari 
birimler dâhil oldu.

“Kamu hizmet standartlarını oluşturduk”

Üniversitemiz birimleri tarafından sunulan hizmetle-
re ilişkin başvurularda istenen belgeler ve en geç ta-
mamlanma süreleri tespit edilerek standartlaştırılmış 
hizmetler ve bu standartlara uyulmaması hâlinde 
müracaat edilecek yerler ilan edilmiştir. Kamu Hiz-
met Standartlarına (http://www.omu.edu.tr/tr/ 
universitemiz/kamu-hizmet-standartlari) adresin-
den ulaşılabilinir.

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Eğitimi Verildi
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Vezirköprü MYO ile Mobilya Sektörü 
İş Birliği Hızlanacak

 “Belgelendirme süreci 2018’de tamamlanacak”

Eğitim sonrası TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim 
Sistemi'ni belgelendirme çalışmalarının hemen baş-
layacağını belirten Rektör Yardımcısı Ceyhan, 2018 
yılı sonunda, süreci tamamlamayı planladıklarını, ar-
dından ise “TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yöne-
tim Sistemi” ve “TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi” ile ilgili çalışmaların başlatılmasını 
düşündüklerini belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan konuşmasına TSENISO 9001: 2015 
Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında OMÜ’ye her 
türlü desteği veren Türk Standartları Enstitüsü Sam-
sun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı ve eğitim uz-
manı Yasin Duru’ya teşekkür ederek konuşmasına 
son verdi.

Kalite Geliştirme Çalışmaları Hız Kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “Kalite İyileştirme Ça-
lışmaları” kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerde 
standardizasyonu sağlamak için Türk Standartları 
Enstitüsüne başvurarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi çalışmalarını başlattı.

Başvuru kapsamında Samsun Belgelendirme Mer-
kezi Başkanlığı tarafından 4 grup hâlinde bir ay 
boyunca devam eden eğitim çalışmaları sonunda, 
kursiyerlere kalite yönetim sistemi temel eğitimi, do-
kümantasyon eğitimi ve iç tetkik eğitimleri verildi.

Eğitimin ilk ve ikinci grubuna sırasıyla Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. M. Ali Cengiz 
katılarak eğitimcilere başarılar diledi.

Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD)'in, Samsun'un 
önde gelen 80 mobilya şirketini bir araya getirdiği sek-
tör buluşmasına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezir-
köprü Meslek Yüksekokulu da davetli olarak katıldı. 

Vezirköprü Meslek Yükseko-
kulu Mobilya ve Dekorasyon 
Bölümü öğretim elemanları 
Öğr. Gör. Yusuf Alperen Şiş-
man ve Öğr. Gör. İrfan Peker'in 
iştirak ettiği buluşmada Ulu-
soy Gıda Onursal Başkanı 
Fahrettin Ulusoy ticari tecrü-
belerini aktardı.

Buluşma sonunda, MOBİD 
Başkanı Erkan Malkoç, SAM-
MOB Başkanı İbrahim Ülker 
ve Vezirköprü MYO öğretim 
üyeleri, Mobilya ve Dekoras-

yon Bölümü ile mobilya sektörü iş birliğine yönelik 
çalışmaların en kısa zamanda başlatılması gerekliliği 
konusunda görüş birliğine vardı.
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Hayvan Hastanesi 7/24 Acil
Hizmete Başladı

Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi 1 Kasım 2017 itibariyle acil klinik hizmeti 
vermeye başladı. Hastane; Karadeniz Bölgesi’nin 
acil klinik hizmeti veren tek hastanesi olarak dikkat 
çekiyor.

Bu kapsamda ilk nöbet mesaisine katılan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç’i, ziyarette Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel, Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. Timur Gülhan ve Doç. Dr. Harun Albayrak, 
Klinik Bilimler ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve 
aynı zamanda Klinik Birimler Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Tütüncü, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Özak, Doğum ve Jinekoloji Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Fındık ile öğrenciler 
karşıladı.

“Amacımız hizmet kalitesini arttırmak” 

Ziyarette, gece nöbetinde de yer alan Dekan Prof. 
Dr. Murat Güzel, 24 saat nöbete başladıklarını be-
lirterek hem artan talepleri karşılayabilmek için hem 
de mesai saatleri dışında acil ve hasta vakalara 
çözüm ve tedavi hizmeti sunabilmek adına Hay-
van Hastanesi’nin 7 gün 24 saat hizmet vereceğini 
vurguladı. Dekan Güzel, bu mesai ile birlikte hizmet 
kalitesini arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi. De-
neyimli ve uzman kadrosuyla birçok hastalığa te-
davi seçenekleri sunduklarına işaret eden Dekan 
Güzel, bu anlayış ve bakışla hizmet vermeye devam 
edeceklerini kaydetti.

Karadeniz Bölgesi’nin tek acil klinik hizmeti ve-
ren hastanesi

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise ülkemizde özellikle 
mesai saatleri dışında şekillenen acil vakalara hiz-
met verebilme hususunda büyük bir adım attıkları-
na dikkat çeken Rektör Bilgiç, bu uygulama netice-
sinde Karadeniz Bölgesi’nde tek ve eşsiz olan bu 
hastane ile önemli bir sıkıntıya çözüm getirecekle-
rinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Ardından Rektör Bilgiç, Dekan Prof. Dr. Murat Gü-
zel ve beraberindekilerin eşliğinde birimleri gezerek 
incelemelerde bulundu. Rektör Bilgiç bu esnada 
Hastane’nin ilk acil vakası olan hasta köpek hak-
kında da ekipten bilgi alarak sahibine geçmiş olsun 
dileğinde bulundu.
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OMÜ Uyuşturucu ile Mücadelede 
Paydaş Olacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü; “Uyuşturucu ile Mücadelede 
Toplumsal Katılım Uygulama Projesi” (UTKU) kap-
samında, uyuşturucu ile mücadelede ortak anlayışı 
teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla eğitsel ve bi-
limsel iş birliğini yürütmek üzere mutabakata vararak 
bu doğrultuda iş birliği protokolüne imza attılar. 

OMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda imzalanan iş 
birliği protokolüne; Samsun Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ahmet Yavuz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ah-
met Güral Karayılmaz imza attı. 

Protokole göre taraflar; haklarında tedavi ve dene-
timli serbestlik ve sadece denetimli serbestlik kararı 
verilen 15-29 yaş aralığındaki ilk defa denetimli ser-
bestlik yükümlülüğüne tabi tutulan bireylere yönelik 
aktivite temelli müdahale programını hayata geçire-
cek. Bu çerçevede söz konusu programın; yaşam 
kalitesi, serbest zaman tatmini ve toplumsal katılım 
üzerine etkisinin incelenmesini kapsayan iş ve iş-
lemler, paydaşların iş birliğinde yürütülecek. 

Mahkûmlar yaptıkları çalışmalarla hayata 
tutunuyor

İmza töreninin adından, Samsun Denetimli Serbest-
lik Müdürlüğünün OMÜ Yaşam Merkezi’nde düzen-
lediği karma serginin açılışı yapıldı. Mahkûmların 
çalışmalarından oluşan sergide halk eğitim mer-
kezlerinde görev yapan eğitimciler tarafından 
mahkûmlara verilen el sanatları, ahşap boyama, 
süsleme, resim ve ebru dersleri sonucu ortaya çıkan 
eserler sergilendi. 

GSF Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümünden Uluslararası Başarı

Bu yıl 10'su düzenlenen ve 68'den fazla ülkenin ka-
tılımda bulunduğu Üsküp Uluslararası Öğrenci Afiş 
Yarışması (Skopje International Student Poster De-
sign Competition) sonuçlandı.

Konusu “Yapay Zeka” (Artificial intelligence) olarak 
belirlenen ve Türkiye'den toplam 7 çalışmanın yer 

aldığı yarışmada, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencile-

rinden Berkay Altay, Sena Nergiz Yılmaz ve Tuğba 

Mermerci'nin birer çalışması finale kalarak uluslara-

rası bir başarıya imza atılmış oldu.
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OMÜ Vakfı Kolejinde Cumhuriyet
Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Vakfı Kolejinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Öğrencilerin birlikte hazırladıkları gösterilerle takdim 
edilen törene OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kü-
tük ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile 
başlayan kutlama töreninde, Vakıf Başkanı

Prof. Dr. Halil Kütük öğrenci ve velilerin bayramını 
kutladı.

Velilerin ilgisinin çok yoğun olduğu kutlama progra-
mı; sinevizyon gösterisi, okunan şiirler, koro perfor-
mansı, oratoryo ve öğrencilerin hazırlayıp sundukları 
vals dansı gösterisiyle izleyenlere unutulmaz bir bay-
ram yaşattı.

OMÜ Vakfı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Halil Kütük, bu unutulmaz Cumhuriyet Bayramı 
programı için Kolej yönetimi ve öğretmenlerine ayrı 
ayrı teşekkür etti.
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Rektör Bilgiç Genel Sekreterlik 
Çalışanlarıyla Buluştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cen-
giz eşiliğinde Genel Sekreterlik çalışanlarıyla öğle 
yemeğinde bir araya geldi.

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı'nın da 
hazır bulunduğu buluşmada, Rektör Sait Bilgiç ve 
beraberindekiler, tüm Genel Sekreterlik çalışanları-
nın yeni yılını kutladı.

Çalışanların istek ve önerilerini de dinleyen Rektör 
Bilgiç "Çalıştığımız yerlere gönül bağıyla da bağlan-
mak, yaptığımız işlerin kalitesini artıracaktır. Bu ne-
denle bu birliktelikleri önemsiyorum." dedi.

Buluşmada, yapılan işin doğru yapılması hususun-
daki hassasiyetini de dile getiren Rektör Bilgiç "Yap-
tığımız işi en iyi, en doğru şekilde yapalım ki ülkemiz 
daha da güçlü olsun. Bunu da birlik olup çalışarak, 

birbirimize güç ve destek vererek başarabiliriz. So-
nuçta atalarımızın bize bıraktığı bu güzel coğrafyada 
hepimizin kaderi aynı." ifadelerini kullandı.

Adil ve kimsenin kimseden üstün tutulmadığı bir 
yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Bilgiç 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan çalışanın ne 
iş yaptığı, konumu değil, görevini nasıl yaptığıdır. 
Bileğinin hakkıyla çalışan da çalışmasının karşılığını 
zaman içerisinde mutlaka alacaktır. Çalışma arka-
daşlarınızla ilişkilerinizi iyi tutmak, herkesin hakkına,  
hukukuna saygı göstermek, işinizi iyi bir şekilde yap-
mak hem sizi mutlu edecek hem de kurumumuzu 
kazançlı çıkaracaktır."

Buluşmanın sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, her 
bir Genel Sekreterlik çalışanına takvim ve ajanda-
dan oluşan yeni yıl hediyelerini takdim etti.
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OMÜ Teröre Karşı Tek Yürek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi, 
Hakkâri’de meydana gelen terör saldırısını, yaptığı ba-
sın açıklaması ile lanetledi. 

OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi’nde “Terörü Lanetliyo-
ruz: ‘Al’ Bayrağını Sen de Gel!” başlığıyla düzenlenen 
protesto etkinliğinde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sek-
reter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Öğrenci Konseyi 
Başkanı Muhsin Oğul, dekanlar, öğretim üyeleri, daire 
başkanları ile OMÜ personeli ve çok sayıda öğrenci 
terörü lanetleyerek tepkilerini ortaya koydular.

Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duşunda bu-
lunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından 
grup adına basın açıklamasını gerçekleştiren Öğrenci 
Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, Hakkâri’nin Şemdinli 
ilçesinde yaşanan terör saldırında, Türk milletinin hu-
zur ve refahı için şehadete yürüyen şehitleri rahmet ve 
minnetle anarak onların aziz hatıralarını Türk gençliği 
olarak yüreklerinde ebediyen yaşatacaklarını söyledi. 

Konsey Başkanı Oğul, son dönemde yaşanan terör 
olaylarının, Türkiye’nin geleceği ile ilgili derin hesapları 
olan düşmanlar ve onların yandaşlarının ülkemizin is-
tikrarına kastettiğini açıkça gösterdiğini belirterek söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Ey o düşmanlar ve yandaşlar 
biliniz ki aziz Türk milleti tarihi boyunca zalime boyun 
eğmemiş, diz çökmemiş ve zulme göz yummamıştır. 
Üç beş çapulcuya, hayalî paçavralara, fitne fesatlara 
fırsat vermeyecek olan milletimiz, her ferdi ile şüheda 
kanıyla sulanmış al bayrağımızı dalgalandırmak için 
cana minnet demeyerek can vermeye hazırdır.”

Açıklamada İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Gir-
meden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu 
vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” dizelerine 
göndermede bulunan Başkan Muhsin Oğul, Türk mil-
letinin her zaman olduğu gibi yine tek yürek olarak 

dimdik durmakta olduğunu ve terör örgütlerine aman 
vermeyeceğini dile getirdi.

“Türk gençliği gücünü ecdadından alıyor”

Ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan Türk gençliği-
nin, ecdadından almış olduğu güç, cesaret ve akıl-
la milletinin geleceği için emin adımlarla yürümeye 
devam edeceğini vurgulayan Muhsin Oğul “Bu kut-
lu yürüyüş, ruhunu Malazgirt Ovası’ndan, İstanbul 
surlarından, geçilmez Çanakkale’den, Allahuekber 
Dağları’ndan, sıcak ve karanlık Temmuz gecesinden, 
her defasında etrafı demir prangalarla örülmeye çalı-
şılmasına rağmen tüm zincirleri paramparça ederek 
insanlık ve adalet için bizler var olacağız diyen atala-
rından almaktadır.” diye konuştu.

OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul basın 
açıklamasını “Şanlı bayrağımızı ilelebet hür kılmak için 
helal kanları bu topraklarla yoğrulan aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlık ve 
sıhhatli ömürler diliyorum. Terörü OMÜ olarak lanetli-
yoruz.” diyerek noktaladı.

Açtıkları Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajı 
veren grup “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Va-
tan sana canım feda” sloganlarıyla terörü tek yürek 
hâlinde lanetledi.
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Samsun Protokolü UZAYTEM’de

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun protokolü, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç eşliğinde Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’ni (UZAYTEM) ziyaret etti.

19 Mayıs İlçesi Ballıca Kampüsü’nde bulunan Uçuş 
Eğitim Organizasyonu binasını gezen Samsun Valisi 
Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Turan Çakır, 19 Mayıs ilçesi Be-
lediye Başkanı Osman Topaloğlu, UZAYTEM Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erdem Emin Maraş, il ve ilçe 
müdürleri gün boyu UZAYTEM’in farklı bölümlerini zi-
yaret ederek detaylı bilgi aldılar.

Hızla büyüyen havacılık sektörüne nitelikli pilot 
kazandırılıyor

Hızla büyüyen havacılık sektörüne nitelikli pilot ka-
zandırmak için profesyonel pilot eğitimi vermek üzere 
kurulmuş olan UZAYTEM Uçuş Eğitim Organizasyo-
nu binasında eğitim pilotlarıyla sohbet eden Rektör 
Bilgiç, onlarla fikir alışverişinde bulundu ve merkezde 
eğitim gören öğrenci temsilcileriyle de bir süre sohbet 
etti.

Samsun Valisi Kaymak ve Rektör Bilgiç birlikte 
uçtular

Ardından Samsun Valisi Osman Kaymak ve Rektör 
Bilgiç bina içerisinde bulunan uçuş simülatörüne bi-
nerek bir uçuşun nasıl olduğunu havalanmadan de-
neyimledi. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Rektör 
Bilgiç çift motorlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran ve 19 Mayıs ilçesi Belediye Başkanı Osman 
Topaloğlu ise tek motorlu uçaklarla uçuş deneyimi 
yaşadı.

OMÜ’nün yerli uçağı Doğan’ın tasarımı ve 
üretimi burada yapılıyor

Yaklaşık bir saat süren ve keyifle tamamlanan uçuşun 
ardından uçakların bakımlarının yapıldığı hangarlar 
gezildi ve kompozit binasında yapım çalışmaları de-
vam eden OMÜ’nün yerli uçağı “Doğan” hakkında 
bilgi alındı. Ziyarette tasarımı ve üretimi tamamen 
UZAYTEM’de yapılan tek motorlu, iki kişilik, sportif 
genel amaçlı havacılık uçağının sertifikalandırılarak 
eğitimlerde kullanılabileceğinin ve yine iş adamlarına 
da seyrüsefer konusunda hizmet edebileceğinin altı 
çizildi. 
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Samsun Valisi Ziraat Fakültesini 
Yerinde İnceledi

Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki pro-
tokol üyeleri, Ziraat Fakültesini ziyaret ederek Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir'in gerçekleştirdiği, fa-
kültenin tanıtımını ve faaliyetlerini içeren bir sunuma 
katıldı.
Fakültenin toplantı salonunda düzenlenen sunuma 
Vali Osman Kaymak'ın yanı sıra; Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı ve Ziraat Fakül-
tesi Bölüm Başkanları da katıldı. 
"Amacımız Fakültemizi her yönüyle tanıtmak"
Vali Osman Kaymak'ın, Ziraat Fakültesini ve çalışma-
larını yerinde inceleme isteğini daha önce kendisine 
ilettiğini ifade eden Prof. Dr. Yusuf Demir "Bunun üze-
rine biz de sadece Bölüm Başkanlarımızın bulundu-
ğu bir toplantı düzenleyerek kısa bir sunum hazırladık. 
Amacımız Fakültemizi her yönüyle tanıtmaktır." dedi.
Sunuma Fakültenin tarihçesinden başlayan Prof. Dr. 
Yusuf Demir, akademik ve idari personel sayısını, li-
sans ve lisansüstü öğrenci sayısını sayısal verilerle 
açıklayarak Fakültenin uygulama alanları, yayınları, fa-
aliyetleri, AR-GE çalışmaları, projeleri ve düzenlediği 
etkinlikler hakkında bilgiler paylaştı.
"Tarım makineleri geliştirilmeli"
Fakültenin Bölüm Başkanlarından alanlarıyla ilgili bil-
giler alarak sorular soran Vali Osman Kaymak ise Zira-
at Fakültesi çalışmalarının kâğıt üzerinde kalmaması 
ve çiftçinin üretimine katkı sunması gerektiğinin altını 
çizdi. Tarım makinelerinin geliştirilmesi konusunun da 
önemli olduğunu ifade eden Vali Kaymak "Bu konu-
ya kaynak yaratmak için proje geliştirilebilir ya da dış 
kaynak bulunabilir." dedi.
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Fa-
kültenin gelişmesi ve sorunların çözümü için fikirlerin 
paylaşılmasını önemli bulduğunu belirterek "Ürettiği-
niz şeyi hayata geçirebilmek için Türkiye'de yollar tıkalı 
değil." ifadelerini kullandı. 

"Samsun tarımındaki problemlerin çözümünde 
24 saat yardıma hazırız"

Sunumun ardından öğle yemeği ikramına geçilen zi-
yarette konuşma yapan Prof. Dr. Yusuf Demir "Sayın 
Valimiz göreve başladığı günden itibaren hem Üniver-
sitemizle hem de Fakültemizle yoğun diyalog hâlinde. 
Biz de kendisinin ve sizlerin huzurunda bir açık çek 
veriyoruz. Samsun tarımı ile ilgili tüm problemlerin çö-
zümünde Fakülte olarak 24 saat Valimizin yanındayız, 
yardıma hazırız." şeklinde konuştu. 

"Samsun’u besleyen ana damar tarımdır"

Tarımın Samsun'un en önemli alanlarından biri oldu-
ğuna dikkat çeken Vali Osman Kaymak da "Samsun 
aynı zamanda turizm, sağlık ve sanayi kenti ama bun-
ların hepsini besleyen ana damar tarımdır. Bu neden-
le, Samsun tarımı sürekli konuşulurken Ziraat Fakül-
tesi bunun dışında tutulamaz. Bugün de çalışmalarını 
tanıttıkları sunum için teşekkür ediyorum. Fakültenin 
yaptığı güzel çalışmaları görmüş olduk. Ancak Ziraat 
Fakültelerini dersliklerin ve laboratuvarların dışında ta-
rım alanlarında, halkın hizmetinde daha çok görmek 
istiyoruz. Çalışmalar, ürüne dönüşsün." değerlendir-
mesinde bulundu. 

"Ürün verimliliğini arttırmada Ziraat ve 
Veteriner Fakülteleri rehber olacak"

Ziraat Fakültesinin çiftçinin yanı sıra ziraat odaları gibi 
diğer sektörel paydaşlarıyla da bir araya gelmesi ge-
rektiğini vurgulayan Vali Kaymak "Böyle bir çalışma 
ortamı çok daha etkili olacaktır. Bafra ve Çarşamba 
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Ovalarımızdan birim başına daha çok verim alabile-
cek durumdayız. Bu konuda Ziraat ve Veteriner Fakül-
teleri bize rehberlik edebilir. Biz Valilik ve Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu konuda arkanızdayız." dedi. 

Ziraat Fakültesinin Çarşamba, Havza, Terme gibi di-
ğer Samsun ilçelerinde de faaliyet alanları olmasını ve 
buralarda halkla iç içe tarıma katkı yapmasını bekle-
diklerini dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, 
bunun için de gerekli desteği vereceklerini sözlerine 
ekledi. 

1 Dilim, Bilim

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Danışmanlık ve 
Gençlik Çalışmaları Ofisi’nin girişimiyle oluşturulan 
ve Samsun Bilim Gönüllüleri (SBG), ofisi tarafından 
koordine edilen “1 Dilim, Bilim” adlı proje; bilimi sev-
dirme ve insanlığa yararlı hizmetleri olmuş yerli ve 
yabancı bilim insanlarını tanıtma, basit deneylerle 
karmaşık doğa olaylarını anlatma amacıyla farklı ka-
demelerde eğitim gören öğrencilerle buluşuyor.

Samsun Bilim Gönüllüleri grubu, çalışmalarını OMÜ 
Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarının yanı 
sıra Üniversitenin diğer bölümlerinde eğitim hayatla-
rına devam eden öğrencilerin de gönüllü katılımıyla 
büyük bir heyecanla sürdürüyor. Projenin ilk etabı, 
15-18 Aralık 2017 tarihlerinde OMÜ Anaokulundaki 
6 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirildi. Proje 
içeriğinde yer alan deneylerle çocukların gelişime 
açık ve berrak dimağlarındaki zihinsel merakı hare-
kete geçiren OMÜ’lü genç bilim elçileri, böylelikle, 
minik öğrencilere içlerindeki potansiyel ve sahip ol-
dukları hayal dünyasını ortaya çıkarmaları için yön 
gösteriyor.

“Sevmeye, hayal etmeye, anlamaya ve cesaret-
lendirilmeye ihtiyaçları var”

OMÜ Anaokulundaki 6 yaş grubu çocuklarla zevk-
li ve eğlenceli bilimsel aktiviteler gerçekleştiren 
OMÜ’lü gençler, onların doğa olayları başta olmak 

üzere çevrelerinde olup bitenleri sorgulama ve bilim-
sel araştırma yeteneklerini açığa çıkarmayı ve geliş-
tirmeyi hedefliyor.

Farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerle bir araya 
gelecek olan OMÜ’nün bilim dostu ve sevdalısı öğ-
rencileri, uygulama sürecinde çocuklarla olan etkile-
şim ve deneyimlerinin, bilimi sevmek ve sevdirmek 
yolunda bir fark ve farkındalık oluşturmasını istedik-
lerini vurgularken “Çocukların sevmeye, hayal etme-
ye, anlamaya ve cesaretlendirilmeye ihtiyaçları var.” 
sözleriyle de misyonlarını gözler önüne seriyorlar.

“1 Dilim, Bilim” projesiyle Samsunlu öğrencileri bili-
min renkli ve büyülü doğasına davet eden, araştırma 
üniversitesi olmaya talip, bu yönde inisiyatif almak-
tan çekinmeyen OMÜ, çalışma disiplinini bozmadan 
misyonu ve stratejik yol haritası doğrultusunda he-
deflerini büyütmeye devam ediyor.
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Mezundan

Mezunlar Koordinatörlüğünün başlattığı “Mezun - 
Öğrenci Buluşması”, Vezirköprü Meslek Yüksekoku-
lu Ormancılık Bölümünün iş birliğiyle gerçekleştirildi.

 Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölü-
mü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’ndan 
mezun olan ve şu anda Orman Muhafaza Memuru 
olarak çalışan Ufuk Yılmaz ve Hamdi Öztürk’ün da-

vetli konuşmacı olarak iştirak ettiği buluşmaya aka-
demisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, me-
zun öğrenciler okul hayatı ve iş hayatı hakkında 
edindikleri tecrübeleri öğrencilere aktarırken öğren-
cilerin de merak ettikleri sorulara cevap verdiler.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün “Mezun 
- Öğrenci Buluşması”, Fakültenin Prof. Dr. Fahrettin 
Tosun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğünün başlattığı “Me-
zun-Öğrenci Buluşmaları” kapsamında düzenlenen 
etkinliğin konuğu,  KUT-SAN Tarımsal Pazarlama 
Şirketinin Genel Koordinatörü Ziraat Mühendisi 
Cem Tolga Korkut oldu. 

Etkinliğe; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf De-
mir, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı ve Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Bahçe Bitkileri Bölümünden 1988 yılında mezun 
olan KUT-SAN Tarımsal Pazarlama Şirketinin Genel 
Koordinatörü Ziraat Mühendisi Cem Tolga Korkut, 
öğrencilere gelecek planlamasının önemini anlata-
rak kişisel tecrübelerini paylaştı ve iş dünyasının öğ-
rencilerden beklentilerini aktardı. 

Vezirköprü MYO

Bahçe Bitkileri - Cem Tolga Korkut

MEZUN ÖĞRENCİ BULUŞMALARI
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Mezunlar Koordinatörlüğünün başlattığı “Mezun 
- Öğrenci Buluşması”, Fen Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümünün iş birliğiyle Fakültenin Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Samsun Uğur Okulları Genel Müdürü Davut 
Numanoğlu’nun davetli konuşmacı olarak iştirak 
ettiği buluşmaya, akademisyenler ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.

1990 yılında OMÜ Tarih Öğretmenliği Bölümünden 
mezun olarak 27 yıl eğitim sektörüne hizmet veren 
Numanoğlu, eğitime dair edindiği izlenimleri aktara-
rak öğrencilerin hayatına yeni bir pencere sunmak 
istediğini dile getirdi.

Millî ve ortak değerlerin yansıtıldığı, dünya vatan-
daşı yetiştiren bir eğitim politikası oluşturulmasının 
gerekliliğine işaret eden Davut Numanoğlu, yöneti-
cilikte ve hayatta yaşadığı tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı.

Konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soru-
ları yanıtlayan Davut Numanoğlu’na, fidan sertifikası 
takdim edildi.

Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Mezun-
Öğrenci Buluşmaları’nın ilki Fen Edebiyat Fakültesi 
Lacivert Salon’da yapıldı.

OMÜ mezunu Resman PVC A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Resul Tüfekçi’nin konuk olduğu 
buluşmaya İstatistik Bölümü öğretim elemanları ve 
öğrenciler katıldı.

İstatistik Bölümü öğrencileriyle iş hayatındaki tecrü-
belerini paylaşan Resul Tüfekçi, öğrencilere yönelik 
tavsiyelerde de bulundu. Üniversite eğitiminde ken-
disine yuva olan OMÜ’yü özlediğini, tekrar burada 
ve öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duydu-
ğunu dile getiren Resul Tüfekçi, kendisini ağırlayan 
akademisyenlere ve yalnız bırakmayan öğrencilere 
şükranlarını sundu.

Etkinlik sonunda İstatistik Bölümü  Başkan Yardım-
cısı Doç. Dr. Yüksel Terzi mezunlarla iletişimi canlı 
tutmanın öğrencilere katkısı olacağını vurgulayarak 
Resul Tüfekçi’ye katılımından ötürü teşekkür etti.

Fen Edebiyat - Davut Numanoğlu

Fen Edebiyat - Resul Tüfekçi
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Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu 
(SAMKON) tarafından 22-24 Eylül tarihleri arasında 
Yenikapı’da düzenlenen Samsun Tanıtım ve Turizm 
Günleri’nde, OMÜ de yerini aldı.

İstanbul’da yaşayan Samsunluları bir araya getiren 
Samsun Tanıtım ve Turizm Günleri’nde açılan stant-
larda Samsun yöresine özgü ürünler ve lezzetler ser-
gilendi. 

OMÜ, Ziraat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
stantlarıyla tanıtım günlerinde İstanbullularla bir ara-
ya geldi. Stantları birçok ünlü isim de ziyaret etti. 
Milletvekilleri ve parti temsilcileri tanıtım gününde 
Samsunluları yalnız bırakmadı. 

“Üniversitemizin önemini anlatmaktan gurur 
duyuyoruz”

Samsun Tanıtım ve Turizm Günleri’ne katılmaktan 
ve böyle kapsamlı bir etkinlikte bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Yusuf Demir 
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak İstanbul’daki 
Samsunlu hemşehrilerimizle bir araya gelmekten ve 
İstanbul’a Üniversitemizin önemini anlatmaktan bü-
yük gurur duyuyoruz. Amacımız, hem üniversitemi-

zin tanınırlığını arttırmak hem de bu vesileyle buraya 
katılan insanlara Samsun’un ülkemiz içerisindeki yeri 
ve önemini anlatmaktır. Samsun, ülkemizin Kurtuluş 
Savaşı’nın başlangıcının olduğu, 19 Mayıs’ı başlatan 
şehrimizdir.” ifadelerini kullandı.

“Kapalı alanlara sığmıyoruz”

SAMKON Denetleme Kurulu Başkanı Mete Koca ise 
“Samsunlular İstanbul nüfusunda beşinci sırada yer 
alıyor. Dolayısıyla İstanbul’da çok büyük bir potan-
siyelimiz var. Her yıl düzenlenen etkinliğimiz bu yıl 
ilk kez Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılıyor. Bu sene 
bizim için çok heyecanlı çünkü artık kapalı alanlara 
sığmıyoruz, açık alanlar bizim için büyük önem arz 
ediyor.” dedi.

Fuarın sonunda Samsun Sivil Toplum Kuruluşla-
rı Konfederasyonu (SAMKON) yetkilileri, OMÜ’ye 
katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Plaketleri 
OMÜ adına Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf 
Demir ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Metin Eker aldı.

İstanbul’da Samsun Günleri

Tanıtım  
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Üniversiteler ile adayları buluş-
turan “Üniversite Tercih Günle-
ri”, 16-17 Kasım’da bu yıl ikinci 
kez kapılarını Samsun’da açtı.

Eket Fuarcılık tarafından She-
raton Grand Samsun Hotel’de 
düzenlenen fuar kapsamında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
başta olmak üzere devlet ve 
vakıf üniversiteleri açmış ol-
dukları stantlarda üniversite 
adaylarıyla buluştu.  

Üniversite Adaylarıyla Yüz Yüze

Eğitim fuarının en çok ziyaret edilen 
stantlarından biri de  Ondokuz Mayıs 
Üniversitesine aitti. OMÜ, deneyimli gö-
revlileriyle öğrencilere danışmanlık hiz-
meti verirken kendi farklılıklarını  anlattı. 
Binlerce üniversite adayı OMÜ’nün tanı-
tım ve puan sıralamalarını gösteren bro-
şürlerini aldı ve uzmanlardan sorularının 
yanıtlarını aldı. 
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Ziraat Fakültesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “TÜ-
YAP 2017 Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri 
Fuarı”nda vitrine çıktı. 

TÜYAP 2017 Samsun Tarım Fuarı’nda yerini alan 
OMÜ Ziraat Fakültesi standı, katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gördü. Fuar ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir 
“Fuarın tarım camiası adına çok verimli olacağına 
inanıyorum. 4 gün boyunca açık kalan standımız-
da hem üniversitemizi hem de fakültemizde yapılan 
çalışmaları buradaki ziyaretçilerimize anlatma fırsatı 
yakaladık. Bu vesile ile üniversitemizi tarım camiası 
ile buluşturmuş oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen ve 
Türkiye’nin, alanında teknolojiye yön veren önemli 
firmalarının katıldığı Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik 
Haftası, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kongre 
Merkezi’nde yapıldı. OMÜ Kobi ve Girişimcilik Top-
luluğu da Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası 
kapsamında “Born Global İstanbul”da yerini aldı.

En iyi ulusal 30 öğrenci topluluğu arasına girme-
yi başardığı için inovasyon fuarına davet edilen 
OMÜ Kobi ve Girişimcilik Topluluğu, Born Global 
İstanbul’da çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu.

Tarım Fuarı’nda  
Ziraat Fakültesine Yoğun İlgi 

Kobi ve Girişimcilik Topluluğu 
İnovasyon Fuarı’nda
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Eski Bakandan Nezaket Ziyareti

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Gebze 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bu-
lundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Genel Sekre-
ter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör 
Bilgiç, konuklarına üniversitede devam eden çalış-
malar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu ve 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü  
Görgün’den Ziyaret

Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Rektörlük makamında gerçekle-
şen ziyarette, Prof. Dr. Sait Bilgiç 
ile Mustafa Demir karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundu.  
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YÖS Çalıştayı Protokolü’nden Makam Ziyareti

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; OMÜ Uluslararası İlişkiler 
Biriminin organize ettiği “Uluslararası Öğrenci Giriş 
Sınavı (YÖS) Çalıştayı”na katılan Yükseköğretim Ku-
rulu (YÖK) Yürütme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Rahmi 
Er, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Or-
bay, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit 
Aydın ile ÖSYM Bilgi İşlem Daire Başkanı Ramazan 
Çetinkaya’yı makamında konuk etti.

Ziyarete; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Genel Sekreter 
Doç. Dr. Menderes Kabadayı da eşlik etti.

Rektör Bilgiç, ziyarette konuklarını ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. OMÜ’nün eği-
tim-öğretim, araştırma geliştirme, sportif, sosyal ve 
kültürel altyapısı ve devam etmekte olan fiziki yapı-

laşma hakkında da konuklarına bilgi veren Rektör 
Bilgiç, kuşandıkları heyecan ve yakaladıkları tempo 
ile üniversitenin başarı grafiğini daha yukarılara ta-
şıma azminde olduklarını vurguladı. Rektör Prof. Dr. 
Bilgiç, çalıştaya iştirakleri ve gösterdikleri nezaket-
ten dolayı konuklarına şükranlarını sundu.

YÖK  Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er ve 
beraberindeki heyet de yakın ilgisi ve konukseverli-
ğinden ötürü Rektör Bilgiç’e teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, YÖK  Yü-
rütme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er ile ÖSYM 
Bilgi İşlem Daire Başkanı Ramazan Çetinkaya’ya 
günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi 
Projelerini Anlattı

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Ko-
ordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi 
Fatma Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket zi-
yaretinde bulundu.

Ziyarette, çalışma ve faaliyetleri hakkında 
Rektör Bilgiç’e bilgiler veren Merkez yö-
neticileri “Üreten Kadın Güçlü Atakum” 
projesi kapsamında Atakumlu kadınların 
yaptıkları çini bir tabloyu da hediye etti. 
Konuklar bunun yanı sıra kadınların istih-
damına yönelik proje ve çalışmaları hak-
kında Rektör Bilgiç’e bilgi verdiler.
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Bir dizi iş ziyaretleri yapmak ve bölgeler arası iş birli-
ğini artırmak için Samsun’a gelen Ukrayna’nın Türki-
ye Büyükelçisi Andrii Sybiba, Karadeniz Ukraynalılar 
Derneği Başkanı Liudmyla Shymko ve beraberinde-
ki heyet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Uk-
rayna ve Türkiye arasında üniversiteler düzeyindeki 
iş birliklerini artırmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç ve Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiba karşılıklı 
fikir alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Sybiba Samsun’u çok beğendiği belir-
terek “Ortak üniversiteler bulup eğitim alanında iş 
birlikleri yapmamızı diliyorum. Mesela uçak mühen-
disliği alanında Ukrayna çok ileridedir. Diğer alan-
ların yanında bu alanda da 
iş birlikleri yapabiliriz. Sizi de 
mutlaka Ukrayna’ya bekliyo-
rum.” dedi.

“Uluslararası iş birliklerini 
önemsiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek “Sizi ve 
insanlarınızı seviyoruz. Siz-
lerle iş birlikleri yapmaktan 
son derece memnun oluruz. 
Biz çok büyük bir üniversi-
teyiz. Şu anda 103 ülkeden 
3300 uluslararası öğrencimiz 
üniversitemizde okumakta. 
Uluslararası üniversiteler ile iş 
birliklerini önemsiyoruz.” şek-
linde konuştu.

“Ukrayna’da 5 üniversite ile görüşmelerimiz 
sürüyor”

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Ulusla-
rarası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızıl-
kaya da uluslararası alanda yapılan iş birliklerinden 
bahsederek hâlihazırda Ukrayna’da 5 üniversite ile 
görüştüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ukrayna Büyükelçisi Andrii 
Sybiba ve Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı 
Liudmyla Shymko, Rektör Bilgiç’e hediye takdim 
etti. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise Samsun’un simgesi 
olan kristal Atatürk heykelini büyükelçiye takdim 
ederek teşekkür etti.

Rektör Bilgiç’in Konuğu Ukrayna Büyükelçisi
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Açık Kapı Günü’ne 
Sürpriz Konuk
Üniversite üst yönetimiyle randevusuz bu-
luşma fırsatı sağlayan “açık kapı günü”nün 
akademik ve idari personel ile öğrenci ziya-
retçilerinin yanı sıra ünlü bir konuğu daha 
vardı. Ziyaretçilerini ağırlayan Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, TRT 1 Ana Haber Spikeri Se-
val Çöpür’ü de konuk etti. 

OMÜ Gençlik Kulübü’nün düzenlediği “Et-
kili İletişim-Hitabet” başlıklı seminerin ko-
nuk konuşmacısı olan Seval Çöpür, seminer 
sonrası Rektör Bilgiç’e nezaket ziyaretinde 
bulundu. 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından baş-
latılıp şeffaflık ve sağlıklı iletişim gibi temel 
değerleri öne çıkaran açık kapı uygulaması-
na katılan akademisyenler, idari personel ve 
öğrencilerle sohbet eden Çöpür, bu uygula-
manın demokratik yapısına vurgu yaparak 
ziyaretçilerle düşüncelerini paylaştı. 

Açık kapı ziyaretinin sonunda Rektör Bil-
giç konuklarına teşekkür ederken Seval 
Çöpür’e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Rektör Bilgiç, TRT Trabzon Radyosu’nda
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 26 Aralık 2018 saat 12:30’da TRT 
Trabzon Radyosu’nda yayınlanan “Merhaba Karadeniz” prog-
ramına canlı yayın konuğu oldu.

Yiğit Yavuz’un sunduğu programa canlı bağlantı ile katılan 
Rektör Sait Bilgiç, Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından açıkla-
nan eğitim alanında Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 
arasına nasıl girdiklerini anlattı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan 
Rektör Bilgiç, törende “Eğitim Hizmetleri” alanından devlet üni-
versiteleri arasında ikincilik ödülüne değer görülen OMÜ’de bu 
alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın’dan Ziyaret
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fev-
zi Apaydın, Üniversite Dolmuşçular 
Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hasan 
Akyüz ve Samsun Kurupelit Fakülte 
Dolmuşları Dernek Başkanı Mustafa 
Bircan, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i 
makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes 
Kabadayı’nın da hazır bulunduğu zi-
yarette, Samsun’da yaşanan ulaşım 
sorunları ele alındı. 

Görüşmede ayrıca sorunun çözü-
müne yönelik şehir içinde ulaşımı 
sağlayan şoförlerin, Sürekli Eğitim 
Merkezi’nde eğitim görebileceklerine 
dair fikir alışverişinde bulunuldu.

GOP Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin  
Konuk Oldu

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Gaziosmanpaşa Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i makamında 
konuk etti.    

Rektör Bilgiç, mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulu-
narak yaptıkları çalışmalar hakkında kendisine bilgi-
ler verdi.

Ziyaret sonunda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç’e günün anısına Tokat iline has çeyiz sandığı 
hediye etti.

Rektör Bilgiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek konuğuna Üniversitemizin hediyesini 
sundu.
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Emeklilerimiz   Atama   Yükselme

İDARİ PERSONEL

ADI SOYADI UNVANI

Sevgi KADİROĞLU Biiolog

İlknur YILDIZ Hemşire

Arif DURMAZ Aşçı

Arzu OKUMUŞ Veri Haz. Kont.İşlt.

Ömer DURMUŞOĞLU Şube Müdürü

Hüseyin ARSLAN Bekçi

Seydi KAYNAR Şef 

Emeklilerimiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan idari personelimiz Eylül-
Aralık 2017 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine 
şükranlarımızı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Adı / Soyadı Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Ahmet ÇAKIR İlahiyat Fakültesi/Türk Din Musikisi Profesör

Birkan KARGI Eğitim Fakültesi/Alman Dili Eğitimi Profesör

Deniz EKİNCİ Ziraat Fakültesi/Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Profesör

Ebru ÖZSEZER DEMİRYÜREK Diş Hekimliği Fakültesi/Endodonti Profesör

Gönül ÇALTEPE Tıp Fakültesi/Çocuk Sağ.ve Hast. Profesör

Harun ALBAYRAK Veteriner Fakültesi/Viroloji Profesör

Meltem Necibe CEYHAN BİLGİCİ Tıp Fakültesi/Radyoloji Profesör

Savaş ATASEVER Ziraat Fakültesi/Hayvan Yetiştirme Profesör

Vedat SAĞLAM Fen-Edebiyat Fakültesi/Olasılık Teorisi ve Süreçleri  Profesör

Yahya KADIOĞLU Fen-Edebiyat Fakültesi/Beşeri ve İkt.Coğrafya Profesör

Yüksel TERZİ Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistiksel Bilgi Sistemleri Profesör

Aykan ULUS Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent

Ayşe SANDIKÇI Fen-Edebiyat Fakültesi/Fonk.Teo.Fonk.Analiz Doçent

Bayram ÖZER Eğitim Fakültesi/Eğitim Programı ve Öğretim  Doçent

Derya ÖZTÜRK Mühendislik Fakültesi/Kartografya Doçent

Elif KALYONCUOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi/Endodonti Doçent

Emel KARAMAN Diş Hekimliği Fakültesi/Restoratif Diş Tedavisi  Doçent

Ertuğrul CAN Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Doçent

Murat Sinan ENGİN Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer. Doçent

Münir ANIL Mühendislik Fakültesi/Gıda Teknolojisi Doçent

Özgür Korhan TUNÇEL Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Doçent

Pelin KASAP Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik Teorisi Doçent

Selim CEYLAN Mühendislik Fakültesi/Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent

Umut Sami YAMAK Ziraat Fakültesi/Hayvan Yetiştirme Doçent

Yonca BETİL KABAK Veteriner Fakültesi/Patoloji Doçent

Aslı ÇALIŞ BOYACI Mühendislik Fakültesi/Yöneylem Araştırma Yrd.Doç.

Özlem Ayvaz TUNÇ Güzel Sanatlar Fakültesi/Animasyon Yrd.Doç.

Sena SENGİR Eğitim Fakültesi/Resim-İş Eğitimi Yrd.Doç.

KURUM DIŞI ATAMA
Ali YILMAZ Eğitim Fakültesi/Eğitim Programı ve Öğretim Doçent
Mustafa Ali AKIN Tıp Fakültesi/Çocuk Sağ.ve Hast. Doçent
Aynur ATİLLA Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yrd.Doç.
Demet Gür VURAL Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd.Doç.
Gökhan ARSLAN Tıp Fakültesi/Fizyoloji Yrd.Doç.
Hasan AKAY Bafra Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım Yrd.Doç.
Nurdan BİLGİN Mühendislik Fakültesi/Makine Teo. Ve Dinamiği Yrd.Doç.
Oğuzhan ÖZŞAY Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Yrd.Doç.
Okay PEKŞEN Fen-Edebiyat Fakültesi/Eskiçağ Tarihi Yrd.Doç.
Yaşar AKASLAN İlahiyat Fakültesi/Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Yrd.Doç.

Atama ve Yükselme
1 Eylül - 31 Aralık 2017 
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